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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 QU
QUA
• Qua

• Qua Phân

QUÁ
• Quá Cố

• Quá Vãng

QUẢ
• Quả Báo
• Quả Càn Khôn
• Quả Căn
• Quả Duyên
• Quả Địa Cầu 68
• Quả Kiếp

• Quả Nhân
• Quả Phẩm
• Quả Phúc
• Quả Quyết
• Quả Vị

QUẠ
• Quạ Nuôi Tu Hú
QUÁI
• Quái Dị

• Quái Khí

QUAN
• Quan Ải
• Quan Âm Như Lai
• Quan Gián Nghị
• Quan Hôn
• Quan Hôn Lễ
• Quan Kiến
• Quan Lại
• Quan Lại Của Chánh Trị
Đạo

• Quan Lại Của Pháp
• Quan Lớn Trà Vông
• Quan Quách
• Quan Tài
• Quan Tâm
• Quan Thánh Ðế Quân
• Quan Trung

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUÁN
• Quán Thông
QUẢN
• Quản Văn Phòng
• Quản Suất

• Quản Hạt
• Quản Trị
QUANG
• Quang Minh
• Quang Minh Chánh Đại

• Quang Vinh

QUẢNG
• Quảng Đại
• Quảng Hàn Cung

• Quảng Khai
• Quảng Truyền Đạo Đức

QUẢY
• Quảy
QUÂN
• Quân Đội
• Quân Đội Được Dự Hội
Quyền Vạn Linh Không?
• Quân Đội Cao Đài

• Quân Thần
• Quân Tử
• Quân Tử Thận Kỳ Sát Thân

QUẦN
• Quần Chơn
• Quần Hồng
• Quần Linh
• Quần Nhi

• Quần Sanh
• Quần Thánh

QUẾ
• Quế Hương
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QUẾN
• Quến Gái Dụ Trai
QUI
• Qui Căn
• Qui Chánh Cải Tà
• Qui Cổ
• Qui Điều
• Qui Hạc
• Qui Hồi
• Qui Khai
• Qui Liễu
• Qui Nguyên
• Qui Nguyên Đại Đạo
• Qui Nguyên Phục Nhứt
• Qui Nguyên Tam Giáo Phục
Nhứt Ngũ Chi

• Qui Nhứt
• Qui Phàm
• Qui Phàm Ra Tả Đạo
• Qui Pháp
• Qui Thiên Lương
• Qui Thiện
• Qui Tiên
• Qui Tụ
• Qui Ư Cực Lạc
• Qui Vị
• Qui Y
• Qui Y Thọ Phái

QUÍ
• Quí Lý Trọng Quí

• Quí Cao (Huỳnh Thiên
Kiều)

QUỈ
• Quỉ Dạ Xoa
• Quỉ Dỗ Dành
• Quỉ Khí
• Quỉ Lộng
• Quỉ Mị
• Quỉ Nhân

• Quỉ Quyền
• Quỉ Quyệt Tinh Ma
• Quỉ Vị
• Quỉ Vô Thường
• Quỉ Vương

QUỐC
• Quốc
• Quốc Âm

• Quốc Dân
• Quốc Dân Thiên Mạng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Quốc Đạo
• Quốc Đạo Nam Phong
• Quốc Gia
• Quốc Hồn
• Quốc Luật
• Quốc Mạch
• Quốc Sắc

Q.3 VẦN QU▐

• Quốc Sắc Thiên Hương
• Quốc Sĩ
• Quốc Sự
• Quốc Sự Vụ
• Quốc Thể
• Quốc Trưởng Bảo Đại

QUYỀN
• Quyền
• Quyền Biến
• Quyền Chí Tôn
• Quyền Chưởng Quản Hiệp
Thiên Đài Thừa Mạng
• Quyền Giáo Tông Lê Văn
Trung
• Quyền Hành
• Quyền Hành Bố Hoá
• Quyền Hành Chí Tôn Của
Thầy
• Quyền Hành Tâm Lý

• Quyền Hành Vô Lượng
• Quyền Lực
• Quyền Năng
• Quyền Năng Giải Thoát
• Quyền Phép
• Quyền Thế
• Quyền Thiêng Liêng
• Quyền Thống Nhất
• Quyền Thưởng Phạt
• Quyền Tước
• Quyền Vạn Linh
• Quyền Uy

QUYẾT
• Quyết Định
• Quyết Đoán
• Quyết Liệt

• Quyết Nghị
• Quyết Sách Vận Trù
• Quyết Tình

QUYỆT
• Quyệt Ngữ


CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

5

▐ Q.3 VẦN QU

6

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

QUA
Qua 瓜: Dưa.

QUA PHÂN
瓜 分
F: Diviser, Partager.
Qua phân 瓜分: chia xẻ đất đai.
Đức Hộ-Pháp nói: "Trái lại, nhân loại vẫn cứ bị qua phân và
còn phải đau khổ nhiều vì cuộc xung đột cứ kéo dài không có
lối thoát. Chúng ta đều lo lắng tự hỏi rằng Thế giới sẽ đi tới
đâu, nếu không phải đi đến chỗ diệt vong?"

QUÁ CỐ
過 故
E: Deceased.
F: Décédé.
Quá: đã qua, trải qua. Cố: chết. Quá cố là đã chết. Người quá
cố là người đã chết (Đã qua đời, đã chết).
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Dường như người quá cố nhắc nhở ta điều gì.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN QU▐

7

QUÁ VÃNG
過往
F: Mort, Trépasser.
Quá: đã qua, trải qua. Vãng: đi qua. Quá vãng là đã đi qua cõi
đời (người đã khuất). Ý nói: chết.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Hạng truy phong công nghiệp, những người đã quá
vãng mà có đủ bằng cớ đặng công chúng hoan nghinh.

QUẢ BÁO
果 報
E: Retribution.
F: Rétribution.
Quả: Trái cây, kết quả, hẳn, chắc, thật ra. Báo: đáp lại. Quả
báo là cái kết quả báo đáp lại những việc làm thiện hay ác của
mình lúc trước.
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 Cànkhôn 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. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ,
các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy".
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
"Đừng hãi kinh cầu đảo Chí-Tôn."
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."

QUẢ CÀN KHÔN
E: The heavenly globe.
F: Le globe céleste.
(Quả là trái, Càn Khôn là hai
quẻ trong Bát Quái: CÀN ☰
là trời, KHÔN ☷ là đất). Quả
Càn Khôn còn gọi là Trái
Càn Khôn, là biểu tượng một
quả cầu tròn tượng trưng vũ
trụ để thờ Đấng Ngọc Hoàng
Thượng Đế, chính Ngài đã
đến ban cho một mối Đạo
nhà, danh gọi là Đại- Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Ngày 12-8-Bính Dần (dl 179-1926) tức là trước ngày
Đại Lễ Khai Đạo 15-10-Bính
Dần (dl 19-11-1926) một khoảng thời gian gần 2 tháng, Đức
Chí Tôn giáng cơ dạy Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh làm một

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quả Càn Khôn để thờ Đức Chí Tôn nơi Bát Quái Đài, lời dạy
như sau:
"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
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!" (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển. I. 45)
Xem như thế, Quả Càn Khôn nầy chính là một Thiên cầu
tượng trưng cho Càn Khôn Vũ Trụ hữu hình của Đức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thượng Đế, lại được đặt trên Bát Quái Đài để
thờ, nên biểu thị rõ rệt Triết lý về Vũ trụ quan của Đạo Cao
Đài. Càn Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn gồm có 2 phần : Phần
hữu hình và Phần vô hình.
*Phần hữu hình: tức là phần nhìn thấy được bằng mắt:
- Tam Thiên Thế giới, tức là 3000 quả tinh cầu nhìn thấy như
những ngôi sao trên bầu Trời, được vẽ tượng trưng bằng 3000
ngôi sao trên Quả Càn Khôn.
- Thất Thập Nhị Địa, tức là 72 quả Địa cầu, cũng được nhìn
thấy như những vì sao trên bầu Trời, nên cũng được vẽ tượng
trưng bằng 72 ngôi sao trên Quả Càn Khôn. Tổng cộng tất cả
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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là 3072 ngôi sao, phải vẽ cho đủ số trên Quả Càn Khôn ấy
Trong số 3072 ngôi sao nầy có chòm sao Bắc Đẩu với Đại
Hùng Tinh (Chòm sao Gấu lớn) và Tiểu Hùng Tinh (Chòm sao
Gấu nhỏ), mỗi chòm có 7 ngôi sao (Thất Tinh), có hình giống
như cái bánh lái thuyền, nên cũng gọi là Chòm sao Bánh lái.
Đức Chí Tôn bảo vẽ "Con Mắt Thầy" ngay trên ngôi sao Bắc
Đẩu, tức nhiên Đức Chí Tôn ngự tại sao Bắc Đẩu, nên sao
Bắc Đẩu chính là Trung tâm của Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí
Tôn. Các vì sao khác đều chuyển động chung quanh ngôi sao
Bắc Đẩu nầy, giống như Địa cầu của chúng ta, tuy chuyển
động chung quanh Mặt Trời, nhưng trục tự quay của Địa cầu
luôn luôn hướng về ngôi sao Bắc Đẩu. Như vậy, Càn Khôn Vũ
Trụ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm 3072 ngôi
sao chỉ là một phần tử nhỏ trong một khoảng không gian bao
la vô cùng tận có đến hàng tỷ ngôi sao mà các nhà Thiên văn
học hiện nay đã khám phá và nhìn thấy được trên bầu Trời.
Do đó, chúng ta có thể suy đoán rằng, bên ngoài Càn Khôn Vũ
Trụ của Đức Chí Tôn, còn có rất nhiều Càn khôn Vũ trụ khác
của các Đấng Thượng Đế khác.
*Phần vô hình: Ngoài phần Vũ trụ Hữu hình mà mắt phàm
nhìn thấy được, Càn Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn còn có
phần Vô hình mà mắt phàm không thấy được, chỉ có Huệ nhãn
thì mới có thể thấy được. Theo bài Thánh giáo của Đức Chí
Tôn vừa nêu trên và những bài Thánh giáo khác ta biết được
phần Càn khôn Vũ trụ Vô hình gồm có:
- Tam Thập Lục Thiên: 36 từng Trời.
- Thập Nhị Thiên: 12 từng Trời nối tiếp ở bên dưới Tam thập
lục Thiên, chia ra:
+ Phần trên 3 từng là: Hỗn Nguơn Thiên, Hội Nguơn Thiên,
Hư Vô Thiên.
+ Phần kế dưới là 9 từng gọi là Cửu Trùng Thiên.
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- Ngọn đèn đặt tại Tâm của Quả Càn Khôn tượng trưng ngôi
Thái Cực.
Đáng lý Quả Càn Khôn nầy phải được làm bằng thủy tinh
trong suốt, nhưng vì thời gian quá ngắn nên không thể thực
hiện được, vì quá lớn, đường kính 3 thước 3 tấc. Ngài Phối
Sư Thái Bính Thanh phải làm Quả Càn Khôn bằng nan tre,
bọc vải và sơn màu xanh da Trời, trên đó vẽ các ngôi sao
đúng số như Đức Chí Tôn đã dạy, làm gấp rút cho kịp ngày
15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926) chuẩn bị tổ chức Lễ Khai Đạo
tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Gò Kén Tây Ninh. Chỉ có Tòa
Thánh Tây Ninh mới được làm Quả Càn Khôn để thờ nơi Bát
Quái Đài, còn tại các Thánh Thất địa phương chỉ được đắp
Thiên Nhãn lớn để thờ mà thôi. Như vậy, Quả Càn Khôn thờ
nơi Bát Quái Đài Tòa Thánh là hình ảnh của Càn khôn Vũ trụ
của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó có hình như
một quả cầu tròn, trong đó có 3072 ngôi sao, mà tâm điểm là
Thái Cực. Quả Địa Cầu của nhơn loại chúng ta đang ở là Địa
cầu số 68 trong số Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu), nên được
tượng trưng bằng một ngôi sao trên Quả Càn Khôn nầy.
Lễ an vị quả Càn Khôn.
Ngày 6 tháng giêng Đinh Hợi (1947) lễ rước Quả Càn Khôn
tạm thờ nơi Báo Ân Từ về Đền Thánh. Đức Hộ Pháp hành
pháp trấn Thần An Vị. Khi đến Ngai Hộ Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh, Đức Ngài thuyết minh tiên tri ngày về của
người đứng đầu chi Thế:
"E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thượng Sanh về ngự nơi đuôi
(ngôi Thượng Sanh trên đuôi Thất đầu xà), thì thất tình lục dục
tự do dấy động, cái loạn không phương kềm chế…" "Ngày Hộ
Pháp trấn lại trên Ngai, mới êm tịnh Đạo Đời, lập lại tháng
Thuấn, ngày Nghiêu, hưởng thuần phong mỹ tục".
Cảm tưởng Ngài Hiến Pháp: 15-01-Qúi Mão (1969)
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Một sự Thiêng Liêng ngoài tưởng tượng của mọi người sau
khi hạ Quả Càn Khôn cũ thì cả thế giới và trong Đạo đều chấn
động. Trong Đạo thì xảy ra nhiều điều rối rấm gây sự bất hòa
giữa người Đạo, làm cho mất sự êm-ấm điều hòa, đến đỗi
Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm giáng cơ quở trách và ngưng
việc cầu phong, cầu thăng. Ngoài đời thì có nhiều thay đổi,
chẳng hạn như cuộc cách mạng của Hội Đồng Tướng Lãnh,
vụ mưu sát Tổng Thống Mỹ, nhà vua Thái Lan và nhiều cuộc
biến chuyển khác trên toàn thế giới".
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh, ngày 8 tháng giêng
năm Ðinh Hợi (1947)
Lễ rước quả càn khôn
Ngày nay đã dời quả càn khôn về Ðền Thánh, Ðức Chí Tôn đã
ngự nơi ngai của Ngài, chúng ta nên mừng cho nhơn loại
được ảnh hưởng nơi Ðền-Thánh nầy mà tiến hóa mãi lên.
Ðền Thánh kể từ đây không còn ai xem nó là vôi, cát, xi măng
nữa, mà là một khối đức tin đã tượng nên hình vậy.
Nhờ những bàn tay khéo léo của mấy em, mấy con, thợ hồ,
thợ mộc đã chịu đói rách khổ cực hơn mười năm trường mới
dày công đào tạo nên. Từ đây một sắc dân nào có đủ đức tin
nơi Chí Tôn là Chúa Tể vạn loại thì dầu ở phương trời nào, họ
sẽ hướng về Ðền Thánh mà cầu nguyện hàng ngày hàng giờ
để mong hưởng phước lành của Ngài. Ðền Thánh làm xong,
nền Ðạo đã vững vàng, chúng ta sẽ dẹp lần cái bạo tàn của
đời để dìu dắt nhơn loại đi vào con đường gầy dựng lại trật tự
hòa bình cho cái năng lực nhơn nghĩa, chúng ta sẽ đem hạnh
phúc lại cho thiên hạ trong buổi chuyển thế nầy. Chúng ta nên
mừng vì nhơn loại sẽ nhờ khối đức tin của chúng ta mà hưởng
ân huệ của Ðấng Chí Tôn. Bần Ðạo nhắc lại, Ðức Chí Tôn đã
hứa với con cái của Ngài những gì ngày nay chúng ta đã thấy,
Ngài cho chúng ta theo lời hứa, Bần Ðạo đứng tại tòa giảng
đây chứng chắc như thế, bởi những công nghiệp phi thường
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tạo thành trong thời gian qua để làm bằng chứng. Vì quốc dân
Việt Nam ta còn kém đức tin nơi Ngài, nên cơ quan cứu khổ
để giải thoát cái ách nặng nề của chúng ta phải còn muộn
màng đến ngày nay, mà trước mắt chúng ta còn thấy cái thảm
trạng tương tàn tương sát rất đau đớn thương tâm, phải chi
quốc dân ta thử và cầu nguyện thử đi, rồi coi Ðức Chí Tôn sẽ
cho chúng ta y như lời hứa không. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q
I / tr25)

QUẢ CĂN
果 根
E: The consequences of the actions in the previous life.
F: Les conséquences des actions dans l’existence antérieure.
Quả căn 果根: cái nghiệp quả của hôm nay là do cái gốc (căn)
mình đã tạo từ tiền kiếp.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,"

QUẢ DUYÊN
果 緣
E: The divine position.
F: La position divine.
Quả duyên 果緣:Cái kết quả do người tu hành đã tạo dựng
được.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"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."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

14

▐ Q.3 VẦN QU

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

QUẢ ĐỊA CẦU 68
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! "

QUẢ KIẾP
果劫
E: The result of the previous life.
F: Le résultats de la vie antérieure.
Quả kiếp là kết quả của sự giàu sang hay nghèo khổ thể hiện
ra trong kiếp sống hiện tại đều có nguyên do, là những việc
làm thiện hay ác trong kiếp sống trước, nay kiếp sống nầy nó
vương vấn theo đúng luật Nhân quả. Nếu kiếp trước mình làm
nhiều việc phước thiện (nhân lành) thì kiếp nầy mình hưởng
được quả lành, tức là được giàu sang sung sướng.
Muốn thoát khỏi các nghiệp quả trong kiếp sống hiện tại, để
được rước về cõi Thiêng liêng, thì trong lúc còn sống khỏe
mạnh, phải lo làm lành, lập công quả, tô bồi phước đức, kiên
nhẫn trả hết các món nợ oan nghiệt cũ và nhứt định không gây
ra các mối oan nghiệt mới, tức là phải nhập môn vào cửa Đạo
lo tu hành. Nơi Khách đình có đôi câu liễn đối:
- Sanh dã tạo đắc thiện duyên.
- Tử dả thoát ly quả kiếp.
Sanh thì phải tạo nên duyên lành.
Chết thì thoát ly khỏi các nghiệp quả của kiếp sống.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức thượng phẩm nói về "Sự chết của thế là gì?"
Hễ chết tại thế là sanh tại Thiêng liêng; chết tại Thiêng liêng là
sanh tại thế, vì hai đường khác nhau, nghĩa là có vô vi phải
khuất hữu hình, mà có hữu hình phải khuất vô vi. Bần Đạo tỷ
cho dễ hiểu là như mấy người giờ này ở tại Tây ninh thì không
thế nào có tại Sai gòn cho đặng, mà muốn có tại Sài-gòn thì
chắc không thể ở tại Tây ninh. Vậy thì cả nhơn sanh chỉ có
biết sanh không có biết tử."

QUẢ NHÂN
果因
E: Cause and effect.
F: Cause et effet.
Quả nhân: quả 果 là cái trái; nhân 因 là cái hạt. Ý nói gieo
nhân nào thì gặt quả nấy. Có câu: chủng qua đắc qua, chủng
đậu đắc đậu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu:
Dìu độ quần sanh diệt quả nhân.

QUẢ PHẨM
果 品:
E: The fruits.
F: Les fruits.
Quả: Trái cây, kết quả, hẳn, chắc, thật ra. Phẩm: các thứ, các
loại. Quả phẩm là lễ vật dâng cúng là các thứ trái cây.
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QUẢ PHÚC
果 福
E: The divine position.
F: La position divine.
Quả: Trái cây, kết quả, hẳn, chắc, thật ra. Phúc: phước đức.
Quả phúc là kết quả của việc làm phước đức. Đó là ngôi vị
cao trọng nơi cõi thiêng liêng.
Kinh Tiểu Tường có câu:
"Ngôi liên đài quả phúc Dà Lam."

QUẢ QUYẾT
果 决
F: Résolu.
Quả quyết 果决 : kiên quyết, không dụ dự.
Nói một cách quyết đoán, khẳng định rằng không sai sự thật
chút nào. Dầu hoàn cảnh nào cũng vẫn đúng: Vì là chân lý.
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
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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".
Đức Ngài trần tình: "Chúng ta thử ôn lại đã có bao 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 bao 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."

QUẢ VỊ
Quả vị 果位: Ngôi vị đã đạt được (là tùy theo cái công quả của
mình đã thi hành)
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!"
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QUẠ NUÔI TU HÚ
Quạ và tu hú là hai loại thuộc loại cầm điểu, biết bay. Nhưng
con tu hú thì ranh mãnh hơn: khi quạ đẻ trứng thì nó đến ổ
trứng của Quạ mà ăn hết trứng đi, Tu hú mới đẻ trứng của nó
vào thế trong ổ của Quạ: vừa khỏi phải lót ổ, vừa có quạ ấp
trứng của tu hú, khi tu hú nở ra thì quạ nuôi con của Tu hú.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Ngảnh lại đời nay mà ngán cho đời! Ôi, trong tám năm dư
chuông Thánh truy hồn, Ðạo Trời đem tin cứu thế mà hễ có
nghe phưởng phất lời đồn huyễn hoặc chi của người toan phá
Ðạo thì mau mau cuốn Thánh Tượng, dẹp Thiên Bàn lòng
toan chối Ðạo....Biết bao nhiêu người nịnh quyền hiếp thế, xu
phụ theo nịnh tà mong toan phá Ðạo, rước rắn rừng vô cắn gà
nhà, nạp chí Thánh vô đề lao cho phỉ lòng oán hận.Con một
cha, gà một ổ, mà làm cho đổ lụy rơi châu, gieo thảm sầu cho
lắm người tâm thành trí vẹn phải dừng chơn thối bước! Quạ
nuôi tu hú cũng còn biết thương, người đi một đường sao nỡ
hại nhau như thế?"

QUÁI DỊ
怪 異
F: étrange, étonnant
Quái-dị 怪異: khác thường, kỳ lạ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Dưới ngọn đuốc văn-minh chiếu diệu soi
huệ-trí sáng ngời giữa thế-kỷ hai mươi này, chúng ta đã thấy
quả-quyết sự tương-hiệp thân-thiết của cơ-quan hình thể với
tinh-thần thì chúng ta lấy làm ngạc-nhiên cho sự quái-dị cái
nỗi phân chia của thuyết tinh-thần đối cùng hình thể."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUÁI KHÍ
怪 氣
E: Foul air.
F: Air vicié.
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."

QUAN ẢI
關隘
Quan ải là cái cửa tại biên giới để qua lại giữa hai nước.
Âm quang gọi là cái quan ải; tức là các chơn hồn khi qui Thiên
phải đi ngang qua đó: Các linh hồn muốn đi lên cõi Trời thì
phải đi qua cõi Âm quang, để nơi đây thanh lọc. Chơn hồn nào
trong sạch, đạo đức, có đầy đủ công quả thì cho đi lên. Chơn
hồn nào ô trược, tội lỗi thì phải ở lại đây để học đạo. Riêng tín
đồ Cao Ðài, ai giữ đúng luật Ðạo, thì Ðức Chí Tôn đặc ân cho
đi thẳng lên Cửu Trùng Thiên, có Cửu vị Tiên Nương dẫn
đường, được lên từ từng Trời thứ nhứt cho đến từng Trời thứ
10 là Hư Vô Thiên, vào Ngọc Hư Cung, được các Ðấng xem
xét công và tội. Công nhiều thì thăng và có phẩm vị tương
xứng; tội nhiều thì trở về cõi Âm Quang học đạo.
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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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."

QUAN ÂM NHƯ LAI (Quán Thế Âm Bồ Tát) (Phật)
觀音茹萊
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.
Thánh ngôn Thầy 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…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.
Đức Hộ Pháp thuyết tại Ðền Thánh: 18-2-Kỷ Sửu (1949)
Đức Quan Âm thể hiện cho Từ-hoà và Nhẫn-nại:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hôm nay là ngày Vía Đức Quan Âm Bồ Tát, Bần Đạo đã
thường nói nơi cửa Thiêng Liêng Hằng sống, Đức Quan Âm
Bồ Tát là một Đấng ở trong gia tộc sang trọng oai quyền hơn
hết. 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. 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
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.
Bạch Vân Hòa Thượng kiếp trước là Đức Quan Âm Bồ Tát
đầu kiếp ở bên nước Tàu trước, rồi mới đầu kiếp ở bên xứ
Việt Nam, ta kêu là Thanh Sơn Đạo Sĩ tức nhiên là Trạng
Trình đó vậy, Thanh Sơn Đao sĩ dầu kiếp bên Pháp là
Ralagode Bourgall, 52 kiếp có một kiếp trọng hệ có thâm tình
với nòi giống Việt Nam ta hơn hết, chúng ta có hạnh phúc lắm,
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mới được Ngài đầu kiếp ở trong nước hai lần, lần thứ nhứt
đầu kiếp làm người đàn bà tức nhiên Thị Kính, chúng ta đã
biết Quan Âm là ai rồi. Bởi vậy cho nên buổi Tam Kỳ Phổ Độ
nầy Đức Chí Tôn đã chọn lựa một Đấng cao trọng cho đến
mặt địa cầu 68 nầy, có lẽ chúng ta đều biết danh Ngài hết,
nhứt là Ngài lựa chọn một Đấng có thâm tình với nòi giống
chúng ta hơn hết, cái tánh đức từ hòa yêu ái của Ngài, chúng
ta đừng kiếm Đức Quan Âm đâu xa hơn là Thị Kính. Kiếm cái
đức Thị Kính thế nào, thì tánh đức trạng thái của Quan Âm
như thế ấy, tánh đức của Ngài là từ hòa nhẫn nhục, hiền
lương, ân tha mọi điều oan khúc, chịu nỗi, thắng nỗi thời gian
là Đức Quan Âm. Đức Quan Âm chơn linh của Ngài là thời
gian cho nên tánh đức của Ngài không bao giờ thối tâm ngã
lòng hay bật rật, gấp rút, lật đật. Bà là người điềm tĩnh, bởi thế
cho nên Bà đầu kiếp người ta vu oan đủ mọi điều, nhưng tánh
đức từ hòa nhẫn nại của Bà vẫn chịu nỗi đủ phương diện khổ
não và oan khúc, chịu nỗi thế tình ấy là một vị Trạng Sư đắc
lực và oai quyền nơi cảnh thiêng liêng hằng sống bảo vệ cả
Nữ phái vậy. Chúng ta lấy làm hạnh phúc lắm Bần Đạo lấy làm
mơ vọng và Bần Đạo nói quả quyết rằng: rất hạnh phúc cho
chơn linh kẻ nào được gia tộc của Ngài, gia tộc vinh hiển tối
cao tối trọng trên cửa thiêng liêng hằng sống, dầu bên cửa
Thiên Oai hay là bên Cực Lạc thế giới cũng thế. Bần Đạo nói
quả quyết rằng: Ngài là một Đấng Phật Mẫu yêu ái hơn hết,
tôn trọng hơn hết."
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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Câu 25 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Nam mô Thường cư
Nam Hải Quan Âm Như Lai"
QUAN-ÂM NHƯ LAI Giáng Cơ:
Trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, có một bài Thánh giáo của
Ngài, xin trích ra sau đây :
Đêm mùng 02 tháng 11 năm Tân Mùi (1931).
THI
Nhựt hoành nhị thập kiến giai thì,
Lục nhựt Đạo thành hiệp nhứt chi.
Thứ kỷ thương nhơn tâm bất tại,
Nhị nhơn thê mộc diệt nguyên qui
Đây là một bài thi chiết tự. Nếu ráp lại những chữ thích hợp sẽ
thành danh hiệu: QUAN ÂM NHƯ LAI
Giải rõ thi chiết tự:
*Bên trái có các bộ phận này: Chữ nhựt 日 "Nhựt hoành", tức
là chữ nhựt mà đặt nằm ngang
.Nhị thập ++ đặt phía trên,
Giai 隹 đặt phía dưới. Kiến 見 đặt bên phải, ra chữ QUAN 觀
*Lục nhựt 六日 tức nhiên chữ lục phía trên, chữ nhựt ở dưới,
giữa là chữ nhứt 一 ghép chung lại thành chữ Âm 音.
*Chữ thứ 恕 gồm chữ như 如 và bộ tâm 心 Đây nói thứ kỷ là
mình tha thứ cho mình, thương nhân tức là làm tổn hại cho
người, Tâm bất tại là cái tâm không thể ở đó được.Vì lẽ đó mà
phải bỏ chữ tâm ra, thành chữ NHƯ 茹.
*Nhị nhân thê mộc, nghĩa là hai người đợi dưới gốc cây thành
chữ LAI 萊.
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QUAN GIÁN NGHỊ
官諫議
Đức Thượng Sanh viết trong báo Duy Tâm số 3 ngày 18-51948: "Bậc vua chúa đời trước muốn tránh khỏi sai lầm hay
muốn sửa mình, có đặt ra một quan Gián Nghị, đặng quyền
can gián những hành động bất chánh của mình, nhưng quyền
quân chủ quá ư tối cao, nhiều vị quan chịu chết về phận sự
mà không có kết quả chi hết. "Dân di quí, xã tắc thứ chi, quân
vi khinh" cái thuyết của Mạnh Tử xuất hiện cũng vì lẽ đó."

QUAN HÔN
Quan hôn 冠婚: Lễ gia quan và lễ hôn phối.
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi tế tự chớ lờn chớ dể,
"Việc quan, hôn, thủ lễ nghiêm-trang."

QUAN HÔN LỄ
冠婚礼
Ngày xưa, ở bên nước Tàu (Trung Hoa) con trai đến 18 tuổi
làm Lễ Ðội Mũ gọi là Lễ Gia Quan; con gái đến 16 tuổi làm Lễ
Cài Trâm gọi là Lễ Cập Kê. Ta cũng theo phong tục nước Tàu,
nên có câu ca dao:
Trai thời 18 Gia Quan,
Gái thời 16 hiệp đàng Cập Kê.
Tuổi đến thời cho con trai đội mũ, con gái cài trâm là tuổi trai
gái đã trưởng thành, đủ sinh lực, cha mẹ có thể định lứa đôi
được. Trai gái đến tuổi ấy, ta thường gọi là tuổi dậy thì. Người
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tàu, người Việt hay có cái lệ dựng vợ, gã chồng cho con sớm,
gọi là tảo hôn. Ðiều nầy có hại cho sức khỏe trai và gái. Nếu
có sanh con sớm, thì con cũng không được cường tráng. Lệ
tảo hôn ngày nay đã giảm bớt nhiều rồi, vì điều kiện sanh sống
trong xã hội, nên định con trai 19 tuổi lấy vợ, con gái 18 tuổi
lấy chồng.
Khi hành lễ Gia Quan Cập Kê, gia trưởng có mời thân tộc, họ
hàng đến mầng con cháu đã trưởng thành. Ai cũng có một lời
dạy con trai, con gái đã lớn khôn rồi, phải biết giữ phận làm
người. Trai có phận trai, gái có phận gái, đừng làm điều chi
cha mẹ phải buồn lòng, tông môn phải nhục nhã.
Ở nước ta hiện giờ, không còn ai làm lễ Gia Quan Cập Kê cho
con nữa. Tục lệ cũ đã bỏ.
Nên nhớ, Lễ Gia Quan đây không phải là Lễ Gia Quan Tấn
Tước. Lễ Gia Quan Tấn Tước là lễ của hàng Quan Lại, mầng
được thăng phẩm tước, được lên chức. (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.)

QUAN KIẾN
觀 見
E: To observe.
F: Observer.
Quan kiến 觀見: xem xét và nhìn thấy.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu ( Lời Bát Nương nói với Đức
Hộ Pháp): Em an dạ, từ đây đã quan kiến sự kết cuộc của
Chí-Tôn đã định trước.
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QUAN LẠI
官吏
F: Fonctionnaire.
Những người làm việc công cho nhà nước, cho chánh phủ.
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."

QUAN LẠI CỦA CHÁNH TRỊ ĐẠO
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
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)]
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QUAN LẠI CỦA PHÁP
Đức Hộ-Pháp, Ngài có viết: "Khi mới mở Ðạo thì mấy Anh lớn
đều do nơi trường Quan lại của Pháp, trong hàng Phủ và Ðốc
phủ mà họ đương cầm quyền Chủ Quận hay Phó Chủ Tỉnh. Vì
cớ mà Pháp đã ra lịnh cho mấy Anh ấy phải từ khước, không
đặng hiệp tác cùng Anh Lê Văn Trung, là tay nghịch hẳn cùng
Pháp đã rõ ràng bằng cớ. Pháp lại hứa cùng mấy Anh lớn ấy
rằng: Họ muốn tu theo Ðạo Cao Ðài thì họ tự lập Chi phái, rồi
họ sẽ được sự bảo vệ đặc biệt của Pháp, còn theo Anh Lê
Văn Trung thì họ sẽ bị khủng bố, không cho làm quan lại của
Pháp nữa. Ðiều ấy mấy Anh lớn cũng không đủ sợ, vì công
danh quyền lợi mình mà nhảy ra thành lập Chi phái, nhưng tới
khi Pháp hăm rằng: sẽ khủng bố đến con cái của họ đương du
học tại Pháp, tiền cấp học bổng bị thâu lại và không cho cha
mẹ có phương thế gởi tiền sang cho nữa đặng tiếp tục việc
học hành. Ðiều nầy làm cho họ kinh khủng hơn hết. Thật ra thì
cả con cái mấy Anh đương du học tại Pháp và tương lai của
chúng rất nên sáng lạng, sẽ bị bỏ dở vì cuộc trả thù của Pháp.
Bởi cớ cho nên họ lén trở về hội đàm cùng Anh Quyền GiáoTông liệu phương gỡ rối. Buổi ấy có mặt Qua và chính mình
Qua khuyên họ nên nghe lời Pháp, lập Chi Phái dưới quyền
bảo hộ của họ, miễn là Ðạo đặng truyền bá là đủ. Nguyên do
lập Chi phái của Ðạo là như thế."

QUAN LỚN TRÀ VÔNG
Người dân Tây Ninh vẫn nhớ ơn những vị anh hùng đã có
công bảo vệ vùng biên giới này trong thời mới mở mang. Miếu
thờ quan lớn Trà Vông và đền thờ Huỳnh Công Nghệ là những
nơi tiêu biểu, tỏ lòng tri ơn đó. Theo các bô lão ở các xã Cẩm
Giang, Bến Cầu và Thái Bình (Tây Ninh) thì khoảng năm 1846
giặc Cao Miên tung hoành cướp bóc chém giết nhiều người
Việt Nam ở vùng biên giới này. Triều đình Huế phái ba anh em
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họ Huỳnh đến tảo trừ bọn giặc đem lại an ninh cho dân chúng.
Tổng chỉ huy đoàn quân là tri phủ Huỳnh Công Giản tức quan
lớn Trà Vông. Ngài đóng quân tại đây, bị quân Miên vây hãm
ngặt nghèo. Quân tiếp viện của hai người em là Huỳnh Công
Thắng và Huỳnh Công Nghệ không đến kịp để giải vây. Huỳnh
Công Giản chống cự không nỗi trước lực lượng quá đông của
giặc Miên nên đã tuẫn tiết. Miếu thờ Ngài được xây tại ấp Thái
Vĩnh Đông, xã Thái Hiệp Thạnh. Miếu không lớn lắm, giữa
miếu có bàn thờ trên đó có linh vị của Ngài. Phía trên có treo
tấm biển sơn son phết vàng khắc bốn chữ "ĐÁP TẠ THẦN
ÂN".
Hai bên có hai câu liễn chữ nho do cụ Nguyễn Ngọc Diệp
phụng cúng:
• "Nhựt tảo xuất anh tài, vị quốc vong thân, trứ trứ phương
danh thùy trúc bạch,
• Tà dương trừ man tặc, ưu quân tri mạng, nguy nguy chính
khí quán sơn hà."
Cụ Hi Đạm dịch hai câu trên như sau:
- Nhật Tảo trổ oai thần, nặng nước nhẹ thân, rỡ rỡ hùng danh
ghi sử sách.
- Trà Vông ngăn giặc Thổ, tròn trung vẹn tiết, long long chánh
khí ngút non sông.
Quân tiếp viện của Huỳnh Công Nghệ và Huỳnh Công Thắng
đến nơi tuy không còn kịp để cứu anh nhưng cũng còn cơ hội
để tiêu diệt đám quân Miên, đuổi bọn sống sót chạy về nước
để không còn dám qua quấy nhiễu nữa. Huỳnh Công Nghệ
chết, được dân Tây-Ninh nhớ ơn làm đền thờ ở Vàm Bảo, Bến
Cầu, thuộc quận Hiếu Thiện. Mộ của tướng Huỳnh Công
Thắng thì còn ở phía châu thành Cẩm Giang cũ. Cả ba anh
em đều rất linh hiển nên dân chúng rất sùng kính, lập miếu thờ
cúng, làm lễ tế hằng năm.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUAN QUÁCH
棺 棺
F: Le cercueil extérieur et intérieur.
Quan 棺 là cái hòm ở bên trong, quách 棺 là cái hòm bao ở
phía bên ngoài dùng để chôn người chết (những nhà giàu có
khi xưa thường hay xử dụng loại hòm này để tẩn liệm người
thân của họ). Ngày nay có khác: tiếng quan để dùng cho
ngừơi lớn và quách chỉ dùng riêng cho trẻ em hoặc dùng trong
việc bốc cốt thì mới xử dụng cái quách.
Người xưa có câu: Sống thì đồng tịch đồng sàng chết đồng
quan đồng quách là để chỉ sự yêu thương khắn khit như vợ
chồng.

QUAN TÀI
棺 材
F: Le cercueil
Quan tài 棺材: cái hòm để liệm xác chết.

QUAN TÂM
關 心
E: To concern oneself with.
F: S’intéresser à
Quan tâm 關心: thường để ý đến người nào.
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QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN (Thánh)
關聖帝 君
Đức Hộ-Pháp thuyết vào
thời Tý đêm 24 tháng 6 năm
Mậu Tý (dl: 30-07-1948):
"Hôm nay là ngày Vía Ðức
Cái Thiên Cổ Phật Quan
Thánh Ðế-Quân tức HớnThọ Ðình Hầu Quan VânTrường 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 ChíTôn, 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 TrầnHưng-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 ÁÐông nầy hiếm có. Vậy, ta nên khảo-cứu coi Ngài làm thế nào
để đạt được Thiên vị vinh diệu đặc biệt dường ấy.
Hớn Thọ Ðình-Hầu Quan Vân-Trường buổi nọ là một vị tướng
của Thục tức của Lưu-Bị. Ta thấy đại-nghĩa của Ngài, trungcan nghĩa-khí của Ngài, nhứt là về bằng hữu chi giao, tình
nghĩa đối với bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu chúng ta, dântộc Việt-Nam hằng chịu ảnh hưởng văn-hóa của Nho Tông,
chưa có được người nào đã giống như Ngài vậy. Tâm trung
nghĩa chẳng vì sang mà theo Tào, chỉ chuộng Hớn; nghĩa
chẳng vì bạn buổi khổ-não truân-chuyên mà phụ rảy tình nhau;
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trung và nghĩa ấy hi hữu. Nói đến chí-khí của Ngài, Bần-Ðạo
tưởng luận không hết: Ngài bất sát hạ mã chi nhơn. Truyện
sách lưu lại rằng Ngài suýt bị Hạ-Hầu-Ðôn giết vì nó biết cái
sở yếu của Ngài mà lợi dụng nếu không Trương-Liêu đến cứu.
Mỗi phen Ngài trở cây Yểm-Nguyệt Thanh-Long-Ðao định vớt
nhà nớ, thì nhà nớ nhảy xuống ngựa, chí-khí đó thế gian hi
hữu. Nơi Ngài chỉ lập chí với bộ sách Xuân-Thu mà thôi, người
sau có tặng cho Ngài đôi liễn:
Chí tại Xuân Thu, công tại Hớn
Trung đồng nhựt nguyệt nghĩa đồng thiên
Trọn đời Ngài không lúc nào rời bộ sách ấy, lúc nào cũng đọc
lấy tinh-thần của sách suy luận làm tinh-thần của mình. Kể từ
Ðào-Viên kết tình bằng-hữu cùng nhau, từ thuở bần-hàn cho
đến khi vinh huê phú quý sang trọng, Ngài vẫn một mực không
hề thay đổi tâm đức bao giờ. Tinh-thần của người ấy là tinh
thần đứng riêng biệt một mình một cảnh giới mà thôi. Thế-gian
khó tìm thấy một kiểu vở thứ hai nữa đặng. Tinh-thần của Ngài
có oai quyền đặc sắc, ta thử tìm coi Ngài làm sao mà đặng
như vậy? Nguơn-linh của Ngài là Xích-Long-Tinh. Buổi nọ dân
Bắc-Hớn phạm Thiên-điều bị Ngọc-Hư-Cung phạt hạn không
cho mưa, đặng cho dân ấy phải đói. Dân làng biết mà cầu
nguyện nơi Ngài cứu nạn. Ngài cũng thừa biết dân ấy bị Thiên
điều hành pháp, nhưng vì lòng ái-tuất thương-sanh không nỡ
để dân chết đói nên Ngài làm mưa. Ngọc Hư-Cung bắt tội sai
Ngũ-Lôi tru diệt. Ngài chạy trốn vào một cái chùa, nhờ ông
thầy chùa lấy chuông úp lại. Vị Ðạo-nhơn có căn-dặn bổn Ðạo
trong chùa đừng ai dở chuông cho đến ngày nào Ngài hết hạn.
Chư Ðạo trong chùa tọc-mạch dở ra xem coi vật gì, thành thử
Ngài phải chịu đầu kiếp, kiếp ấy là Hạng Võ. Hạng Võ thì ai
cũng biết. Nếu ta quan-sát trong "Trọng Tương vấn Hớn" thì rõ
tiền căn Hạng-Võ, hậu kiếp Quan-Công. Bởi Hớn-Bái-Công khi
lập quốc rồi nghe lời Lã-Hậu diệt công thần giết Hàn-Tín. Án
ấy nằm dưới Phong-đô mấy đời mà không ai xử đặng. Buổi ấy
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có thầy Trọng-Tương là học-trò khó, nhà nghèo nhưng rất hiếu
hạnh. Cha chết, Trọng-Tương cất nhà mồ thờ cha mà ở,
thường hay buồn than thân trách phận biết mình hữu tài vô
mạng nên viết một bài thi có ý than rằng: "Thiên địa hữu tư,
thần minh bất công" dụng ý trích-điểm cái án nhà Hớn mà
dưới Phong-đô xử chưa có nỗi. Vì vậy nên mắc tội phạmthượng, bị bắt hồn dẫn đến Phong-đô, đem cho Thập Ðiện
Diêm Quân vấn tội. Trọng-Tương bình-tĩnh trả lời rằng: "Nếu
cho tôi ngồi làm Thập Ðiện Diêm Vương tôi xử án ấy cho mà
coi". Thập Ðiện Diêm Vương bằng lòng. Ngài xử: "Tiền căn
báo hậu kiếp, như Bành-Việt cho đầu kiếp làm Lưu-Bị, Anh-Bố
làm Ngô-Tôn-Quyền, Hàn-Tín làm Tào-Tháo, Hạng-Sư làm
Nhan-Lương, Hạng Bá làm Văn Xủ, Hạng-Võ làm QuanCông". Ta thấy hồi sáu tướng của Hạng-Võ đem lòng phản
bội, đầu nhà Hớn rượt Hạng-Võ đến bến Ô-Giang phải cắt đầu
trao cho Ðình-trưởng, chú là Hạng Bá trở lại phản cháu đã đầu
lụy Hớn-Bái-Công còn trở lại phạt Sở. Tiền căn hậu kiếp vay
trả, quả báo y nhiên. Có một điều lạ là với Lữ-Mông, oan
nghiệt có khác. Tiền kiếp của Lữ-Mông là ông thợ rèn, QuanVân-Trường đến mướn rèn Thanh-Long Ðao với một kiểu mẫu
bí mật mà Ngài không muốn có người thứ nhì biết đặng. Khi
rèn xong, Ngài cầm ra sân đi thử đường đao, chợt nghĩ đến
điều ấy liền day lại vớt ông thợ rèn đứt đoạn. Ông thợ rèn ấy
sau đầu kiếp làm Lữ-Mông. Cho nên buổi Ngài xuất thần qui-vị
là trả cái ngày giết ông thợ rèn là Lữ-Mông đầu kiếp trả báo
giết Ngài. Khi Chơn-linh của Ngài xuất ngoại, Châu-Xương và
Quan-Bình cũng tự tử chết theo, ba người ấy bay giữa không
trung, đi ngang ngôi chùa kêu ông thầy chùa là Phổ-Tịnh đòi
ông nọ trả cái đầu, ông bèn lấy cái quạt gõ trên cửa tụng ba
phiến vãng sanh, Ngài hạ giáng xuống tiếp đòi đầu nữa. Ông
nọ cười nói rằng: "Nhan-Lương, Văn-Xủ kia mới đòi đầu với
ai? Ấy là tiền căn báo hậu kiếp thôi chớ".
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Ðức Quan-Thánh Ðế-Quân tỉnh ngộ, xin ông Phổ-Tịnh cho
Ngài ở đó đặng tu, Chơn-linh của Ngài nhờ ở nơi chùa đó mà
hiển Thánh. Khi hiển Thánh rồi Ngài trừ tà diệt quỉ, cứu độ
sanh-linh và từ đó đến bây giờ không tái kiếp lần nào nữa, duy
dụng cái quyền-hành thiêng-liêng mà hành Ðạo thôi. Với
quyền thiêng-liêng ấy mà Ngài lập được Phật vị là Cái Thiên
Cổ Phật, nhờ vạn-linh tôn trọng Ngài lên. Bần-Ðạo dám quả
quyết Ngài không phải là Thiên phong mà chính là người của
vạn-linh bầu cử. Cho nên Ðức Chí-Tôn mở Ðạo là cơ quan
hiệp nhứt vạn linh để Ðấng ấy là một Trấn Oai Nghiêm đặng
làm quan Trạng Sư cho vạn linh đạt kiếp. Bần-Ðạo tưởng nếu
có sự công-chánh ở Tòa Hư Linh kia ta nên gọi điều ấy là điều
công-chánh đệ nhứt mà Chí-Tôn quyết định, vậy nên Hớn-Thọ
Ðình-Hầu lập thiêng- liêng-vị với Chơn-linh của mình đặng. Ðó
là chỉ rõ cho cả con cái của Thầy biết rằng không phải chết là
hết, chết ấy là sống, mà cái sống nơi Thầy mới oai quyền
chơn thật hơn cái sống hiện tại nơi thế nầy".
Quyền hành Tam Trấn Oai Nghiêm:
Đền Thánh đêm 29-6 năm Nhâm-Thìn (1952)
"Hôm lễ Vía Quan Thánh Đế Quân, Bần Đạo đã có nói đến
quyền hành của Ngài về Tam Trấn Oai Nghiêm, có liên quan
với cái lễ tối trọng tối yếu của chúng ta là phải dâng Tam Bửu
cho Đức Chí Tôn. Bần Đạo đã có dịp giảng về Tam Bửu ấy. Tỷ
như một người kia tìm Đạo, người ta thấy mình dâng ba món
ấy mà mình gọi là ba báu, rồi người ta để mắt thấy Bông,
Rượu, Trà người ta để dấu hỏi (?), ba món ấy báu lắm hay
sao? Báu ấy là báu gì? Bần Đạo đã giảng ba cái đó tượng
trưng cho báu vật của ta là: Thứ nhứt thân phàm xác thịt của
chúng ta đây, thuộc về Tinh, Bông tượng trưng xác thịt. Thứ
nhì là trí não của ta, khôn ngoan hơn vạn vật gọi là Khí, Rượu
tượng trưng cho trí não. Thứ ba: Trà tượng trưng cho linh hồn
của chúng ta là cái hằng sống thiêng liêng của chúng ta, nó
mới gọi là ba cái báu. Thật ra chúng ta suy nghĩ coi không có
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gì quí hơn xác thịt ta, trí óc ta và linh hồn ta hơn hết. Đức Chí
Tôn đến biểu chúng ta dâng ba báu vật ấy cho Ngài, Ngài
không đòi hỏi dâng cho Ngài cái gì khác. Giả tỷ như đời
Thượng Cổ nhơn loại dâng cho Ngài tới sanh mạng con
người, nên người ta phải giết người để làm tế vật. Sau đó thay
thế mạng sống con người, nhơn loại lại dâng Tam sanh tức
nhiên bò, trâu, heo và sau nữa bên Âu Châu theo Đạo Do Thái
thì dâng cho Đức Chí Tôn một con chiên trắng, con chiên ấy
phải trắng như tuyết mà thôi. Giờ phút này Đức Chí Tôn đến
biểu chúng ta dâng Tam Bửu: Bông, Rượu, Trà; tưởng đâu là
gì, thiên hạ nói báu gì đâu ba món ấy gọi là báu. Ai ngờ ba
món báu ta dâng cho Ngài là báu vật, bởi vì Ngài là Chúa của
ta, Ngài tạo sinh ta, Ngài là Cha của ta về phần hồn và phần
xác, Ngài đòi ba món quyền sở hữu của Ngài cho ta, lấy ba
món báu của ta đó vậy. Bây giờ nếu như người tầm Đạo kia
nói: Tôi không biết Ông đòi ba món ấy để làm gì? Và tôi không
biết Ông dùng ba món báu ấy là xác thịt, trí não và linh hồn
của mình để Ông làm gì? Người ta để dấu hỏi, tức nhiên ta
phải trả lời. Chúng ta đã thấy hiện tượng Đức Chí Tôn đến qui
Tam Giáo: Nho, Thích, Đạo, lấy cả tinh thần đạo đức của ba
nền Tôn Giáo ấy đặng làm môi giới chuẩn thằng. Rồi lập thêm
làm gì Tam Trấn Oai Nghiêm? Có phải chăng lập Tam Trấn
Oai Nghiêm là để bảo vệ ta, và Tam Trấn Oai Nghiêm có bổn
phận dâng lên cho Đức Chí Tôn, sự thật như vậy. Nếu không
phải vậy Đức Chí Tôn chẳng hề khi nào sắm Tam Trấn Oai
Nghiêm ra làm gì cho chúng ta thờ phượng, ấy vậy Tam Trấn
Oai Nghiêm trượng trưng ba báu vật ấy.
Đức Quan Thánh tượng trưng TINH: tức nhiên tượng trưng
xác thịt của chúng ta, vì cái sống trong xã hội nhơn quần của
chúng ta ngày nay không có cái giá trị nào bằng giá trị Tinh,
Khí, Thần. Quả vậy tôi tưởng chắc rằng: Nếu chúng ta có
mảnh thân phàm này mà muốn cho nên, đứng cho vững vàng,
đáng giá nơi thế này, kiếp sống ta không có một kiểu vở nào,
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không một nền Tôn Giáo nào có tôn chỉ đặc biệt về xã hội
nhơn quần của chúng ta hơn là Nho Giáo. Ấy vậy hôm kỳ Vía
của Ngài, Bần Đạo đã có nói Ngài tượng trưng Tinh, tức nhiên
Ngài là đại diện của Nho Tông Chuyển Thế đó vậy. Bần Đạo
đã có thuyết minh nếu trong cử chỉ hành tàng kiếp sống của
chúng ta, chúng ta có thể học đòi theo cả hành tàng của Ngài,
lấy Xuân Thu làm chuẩn thằng lập chí. Tưởng nếu cả toàn
thiên hạ lập chí cho xã hội, phục vụ cho xã hội dường này, tôi
tưởng nhơn loại không hạnh phúc nào cho bằng.
Bây giờ nói Đức Lý, tức nhiên Anh Cả Thiêng Liêng chúng ra
giờ phút này, Đấng Thiêng Liêng đến cầm quyền Giáo Tông
trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà cũng là Nhứt Trấn Oai
Nghiêm nữa, Ngài đại diện cho Tiên Giáo đó, mà Tiên Giáo
chúng ta đã thấy gì? Thấy kiểu vở Tiên Giáo trong tinh thần
chữ Đạo. Phải chăng Đức Ngài chỉ cho chúng ta thấy chữ Đạo
là gì? Đạo là cái sống. Cái sống mà thiên hạ đã biết, nhưng
mà không hiểu hình trạng và tướng diện của nó, bí mật của nó
thiên hạ nơi thế gian này chưa biết, Bần Đạo lấy một tỷ thí như
nam nữ phối hiệp nhau, sao lại sanh ra đứa bé, cái bí mật đó
là gì? Trứng gà, nếu có trống khi ấp lại nở ra con, cái sống đó
là gì? Đức Lão Tử gọi đó là Đạo. Đạo ấy trong cái sống tối
thiểu, có cái sống tối đại của nó. Cũng như cái sống bí mật
của ta, đương giờ phút này, đương nhiên sống với bạn đồng
sinh của ta đây. Ngoài ra cái sống nữa, cái sống bí ẩn, sống
thiêng liêng mà Đức Chí Tôn gọi là sống, hằng sống của Ngài
ban cho ta đó vậy, đấy là Đạo. Ấy vậy, Đức Lão Tử đã dạy cho
trí khôn ngoan của loài người mở rộng cái sống bí ẩn sống với
vạn linh, trong sự sống của Càn Khôn Vũ Trụ. Các người bảo
trọng cái sống của các người, thì các người phải cung kỉnh thờ
phụng cái sống của vạn linh. Ấy là Ngài dạy cho ta tôn sùng
cái sống, tức nhiên trí não của mình mở mang, hiểu sống đã là
Đạo mà người thay quyền cho Đạo Lão tức nhiên Đức Lão Tử
đặng cầm giềng mối giữ gìn cái mực thước sống của chúng ta
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cho còn tồn tại đó vậy. Ấy vậy Đức Lý tượng trưng cho cả trí
não tinh thần chúng ta, bảo vệ Đạo tức bảo vệ sống còn của
nhơn loại vạn linh. Thuộc về Khí.
Về phần Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, Ngài tượng trưng cho
LINH HỒN chúng ta, phải chăng chúng ta sanh ở thế gian này
đương mang nặng thi hài xác thịt này, cả toàn nhơn loại trên
mặt địa cầu có mặt nơi đây, phải chăng do quả kiếp của họ,
Bần Đạo không nói trọn hết thảy bị quả kiếp, cũng có những
Đấng lãnh sứ mạng của Đức Chí Tôn đến giáo Đạo dìu dắt
Vạn linh. Hại thay! Chín mươi hai ức nguyên nhân cũng vì sức
mạng tối yếu tối trọng ấy thay vì lãnh sứ mạng của mình trọn
vẹn, lại quá ham sống, gây nên tội tình phải bị sa đoạ. Thành
ra một ông Thầy đến giáo Đạo lại trở thành một học trò quá tệ
hơn trò nữa. Chín mươi hai ức nguyên nhân, giờ phút này có
một điều thắc mắc hơn hết, chúng ta thấy trong Vạn linh, con
người tối linh hơn vạn vật, mà ta ngó thấy có thứ người không
phải người, họ đã mang xác thịt làm như người mình, họ tàn
ác dối trá gian ngược, làm cho các Đấng Thiêng Liêng hay là
người đạt Đạo ở thế gian này cũng vậy để dấu hỏi, đến phẩm
người mà vậy, hỏi họ có đáng làm người không? Họ có đáng
ngồi trong phẩm vị đại hồi này, hay tiểu hồi vật loại? Nếu
chúng ta để nhóm người đó ở trong tiểu hồi vật loại thì bất
công, chính mình người ta đã đạt tới nhân phẩm, nếu để trong
đại hồi, trong nhân phẩm thì không đáng vị, bởi vì cớ cho nên
Đạo giáo để phẩm Maya, tức nhiên quỉ vị, phẩm vị riêng biệt là
"quỉ vị". Ấy vậy Đức Quan Âm Bồ Tát là một Đấng Thường Du
Nam Hải, các cửa Phong đô nơi Cửu tuyền đài kia, là con
đường của Ngài đi lên đi xuống không biết mấy lần, không biết
thế kỷ nào dứt, để tận độ cho thiên hạ, Ngài tượng trưng cho
một cơ thể thiêng liêng giải cả oan nghiệt tội tình, giải cả Nhơn
quả cho chúng sanh đạt vị, tức nhiên đạt cơ giải thoát. Hỏi có
người nào tượng trưng cho Đấng đó hơn Quan Thế Âm Bồ tát
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không? Ba cái gương ba kiểu vở kia đặc biệt chúng ta không
thể gì làm được."
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN Giáng Cơ ngày 15-7 Tân Mùi (dl 288-1931)
Trùm đời TRUNG NGHĨA chúng kiêng oai
Trời khiến thay quyền Khổng Thánh nay
Xưa vốn phò Lưu sau dực Hớn,
Phật phong chơn tể thưởng Kim bài.
Này chư Nhu:
Kể từ Đại-Đạo mới hoằng khai,
Lão chịu ra truyền mối Thánh nhai.
Chỉ một tâm TRUNG nên đặng hưởng,
Xuân Thu nghĩa khí trọn lòng ngay.
Đạo vốn không hai, mà nay cả nơi đều nghịch lẫn, mong tiếm
giả quyền, làm cho Đạo chịu chinh nghiêng. Ta hỏi chư Nhu:
Đức Chí-Tôn mở Đạo dạy cả thảy con của Đức Chí-Tôn đặng
qui hiệp nhau và làm cho thân ái nhau hay là lập đặng tàn hại
nhau? Vậy chớ lập quyền hành đặng dìu dắt hay là lập đặng
áp chế phân phái dứt bẩn nhau? Có phải lập ra cho có kẻ lớn
dìu kẻ nhỏ ra làm đạo-đức để gương cho hậu tấn chăng? Mà
chư Nhu chẳng mong tầm yếu lý của Đạo vô vi, lấy trọn tinh
thần mà hành Đạo thì lý yếu chư Nhu làm sao rõ đặng?
Vậy Ta khuyên Đạo Hữu lưỡng phái khá tương thân tương ái
mà dìu dắt cho nhau.
NỮ PHÁI! Ta quá buồn, vì cả Cung Diêu-Trì mong chế sửa
Đức tin cho Nữ phái, mà đã cả năm không dời tục tánh đặng
giồi ánh Thiêng-liêng.
TA rất ưu phiền Cho Chư Hiền-Muội.
Sanh trong đời cuối Gặp buổi Đạo khai,
May quá đỗi may Có Đức CAO-ĐÀI.
Ra dìu con dại Khuyên trai hiếu ngãi.
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Khuyên gái tiết trinh Ba mối khá gìn
Năm giềng nắm chặc Làm cho đáng mặt
Trai hiếu gái trinh Ở chốn Thiên đình
Thiêng-liêng một thể Xuống phàm làm tệ.
Cứ kẻ Nữ nhi Chẳng biết bầu bì.
Mặc dầu hay dở Đường Tiên bợ ngợ
Cuộc thế ước mơ Dạ thiệt hẫng hờ
Bơ-ngơ biển khổ Trong lòng chẳng cố
Xét thử đường mô Đặng lánh mê đồ
Hư vô tầm đến Đức tánh vững bền,
Cho nên tài gái Khuyên khuyên nhau phải
Phải lập chí trai Đôi lời TA dạy.
Chớ có lợt phai Rán giữ dạ hoài,
Đừng cho sai nhé!
Ta mừng chư Đạo-Hữu lưỡng phái
Câu 27 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Nam mô Hiệp Thiên
Đại Đế Quan Thánh Đế Quân"

QUAN TRUNG (Địa)
關中
Quan Trung là tên của phần đất ở giữa hai ải: Hàm Cốc và
Lũng quan, địa thế rất tốt, ba mặt đều có thiên nhiên hiểm trở,
chướng ngại, làm cho phong khí trở nên hiểm yếu ngăn giặc
ngoài cũng như thù trong, nên được nhà Tần và nhà Hán làm
nơi đóng đô.
Thánh ngôn Thầy dạy 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.
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QUÁN THÔNG
Quán thông 串通: quán chiếu thông suốt.
Ông Phan-Bội-Châu nói: "Nếu nghiên cứu về Dịch-học thì
Phật-học và Lão-học cũng quán thông, gần-gũi cùng thiên lý,
Âm Dương lý số thông cùng vạn vật" là vậy."

QUẢN HẠT
管轄
Đúng ra phải nói là Hội-Đồng Quản Hạt mới đủ nghĩa. Chính
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 6-3-1906. 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. 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. Có thơ rằng:
Ra tài Quản Hạt bấy thu chầy,
Quan chuộng dân yêu hội hiệp vầy.
Lòng dạ thẳng ngay, gương vặc vặc,
Tiếng tăm khen ngợi, tiết hây hây.
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QUẢN TRỊ
管 治
E: To administer.
F: Administrer
Quản trị 管治: quản lý, xử trí mọi việc.

QUẢN VĂN PHÒNG
E: General secretary.
F: Secrétaire général.
Quản văn phòng: Chức sắc có nhiệm vụ quản lý các việc giấy
tờ nơi văn phòng của một cơ quan lớn trong Đạo gọi là Quảnvăn phòng (gọi tắt là quản văn).

QUẢN SUẤT
管帥
"Cái nguyên-lý có từ thuở chưa có Càn Khôn vũ-trụ. Đạo-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 Đức Chí Tôn. Khi trời
sét nổ ta nghe gì? An-Nam mình kêu là "ùm". Vì cớ phép Phật
sửa lại là "úm" (úm ma ni bát ri 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".
Bài thi khoán thủ : "Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài"
có câu:
Chưởng quyền cực Lạc phân ngôi vị,
Quản suất Càn Khôn định cõi bờ
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QUANG MINH
Quang minh 光明: sáng sủa rõ ràng
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.

QUANG MINH CHÁNH ĐẠI
光 明 正 大
E: Open and straight forward.
F: Clair et droit.
Quang: Sáng, rực rỡ, vẻ vang. Minh: sáng. Chánh: ngay
thẳng. Đại: lớn. Quang minh chánh đại là rõ ràng ngay thẳng,
không có gì lén lút hay mờ ám.
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.!"

QUANG VINH
光 榮
F:Honneur, gloire.
Quang vinh 光榮 : Rực rỡ vẻ vang.
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Đức Togo giáng cơ bằng Pháp ngữ ngày 1-7-1934:
"Ta có nhiệm vụ tới đây chuyển tới quí vị lời chào của nước
Nhựt chúng ta và đặt lời cám ơn của ta về việc Tôn giáo
quang vinh của quí vị đã nâng cao tinh thần tương lai của
toàn thể dân tộc ta: Hội nghị cuối cùng những quốc gia Đông
Phương quyết định bãi bỏ tất cả căn cứ hải quân của những
cường quốc Âu Châu. Đông Dương sẽ ở những điểm chiến
lược được nhắm tới, và dù muốn dù không nó phải được trả
lại cho người Việt Nam".

QUẢNG ĐẠI
廣 大
E: Generous.
F: Vaste, étendu.
Quảng đại 廣大: Rộng lớn.
Bài này Thầy dạy ông "M... N." tức Mỹ Ngọc, là bút hiệu của
Ngài Cao Quỳnh Diêu, sau đắc phong Bảo Văn Pháp Quân
vào ngày 30-9-1926 (âl 24-8-Bính Dần)
Thầy dạy: "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!

QUẢNG HÀN CUNG
廣 寒 宮
E: Palace of the moon.
F: Palais de la lune.
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Quảng: Lớn, rộng, mở rộng, cái điện lớn. Hàn: lạnh. Cung:
cung điện. Quảng Hàn Cung là cung điện của vị Thái Âm Tinh
Quân ở trên mặt trăng (Mặt trăng).

QUẢNG KHAI
廣 開
E: To enlarge.
F: Élargir.
Quảng: Lớn, rộng, mở rộng, cái điện lớn. Khai: mở ra. Quảng
khai là mở rộng ra.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
"Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công."

QUẢNG TRUYỀN ĐẠO ĐỨC
廣 傳 道 德
E: To propagate the book of Đạo Đức.
F: Propager le livre de Đạo Đức.
Quảng: Lớn, rộng, mở rộng, cái điện lớn. Truyền: trao lại cho
người khác. Đạo Đức: sách Đạo Đức Kinh, là quyển sách do
Đức Lão Tử viết ra, truyền lại cho Doãn Hỷ, dùng làm căn bản
cho giáo lý của đạo Tiên.
Quảng truyền Đạo Đức là truyền bá rộng rãi sách Đạo Đức
Kinh của Đức Lão Tử.
Kinh Tiên Giáo có câu:
"Tử khí đông lai, Quảng truyền đạo đức."
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QUẢY
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Đường trần hạnh phúc đã là đâu?
Chi bẵng Càn khôn quảy một bầu.

QUÂN ĐỘI
NĂM TÂN TỴ: 1941:
Đức Hộ Pháp bị Chánh Phủ Pháp đày sang
Madagascar.
NĂM 1942:
"NỘI ỨNG NGHĨA BINH." HIỆP TÁC VỚI NHẬT. Ông
Trần Quang Vinh cầm quyền Tổng Tư Lệnh.
NĂM 1943:
Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để phong Ông Trần Quang
Vinh làm Phó Đoàn trưởng " VIỆT NAM PHỤC QUỐC
ĐỒNG MINH HỘI".
NĂM 1945:
Đảo Chánh Pháp. HIỆP TÁC VỚI VIỆT MINH. Ông
Trần Quang Vinh từ chức Tổng Tư Lệnh…
Ông Đặng Trung Chữ cầm quyền Tổng Tư Lệnh.
LLCĐ là Đệ Tam Sư Đoàn của Nam Bộ Kháng Chiến…
"gồm có 02 chi đội 7 và 8" [NAM BỘ KHÁNG CHIẾN
DO VIỆT MINH LÃNH ĐẠO]
Ông Trần Quang Vinh bị Việt Minh bắt….
NĂM 1946:
Ông Trần Quang Vinh vượt khám trở về Sài Gòn và bị
Pháp bắt… cuối cùng là sự hợp tác….
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN QU▐

45

HIỆP TÁC VỚI PHÁP: 9-6-1946.
ĐỨC HỘ PHÁP VỀ TOÀ THÀNH TÂY NINH
Nội Ứng Nghĩa Binh tiến lên thành Quân Đội Cao Đài.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng Quản Nhị Hữu
Hình Đài cầm quyền Thượng Tôn Quản Thế.
Tổng Tư Lệnh: Giáo Sư Thượng Vinh Thanh. (Đến 074- Mậu Tý " 15-02-1948" mới được phong Phối Sư).
Phó Tổng Tư Lệnh là Ông Nguyễn Văn Thành.
NĂM 1947: QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI.
Ngày 8-1-Đinh Hợi (1947) chính thức làm lễ xuất quân.
ĐỨC HỘ PHÁP TỔ CHỨC LỄ THƯỢNG CỜ QĐCĐ.
NĂM 1948:
Ngày 01-6- 1948. Ông Trần Quang Vinh làm Bộ
Trưởng Bộ Quốc Phòng cho chánh phủ Nguyễn Văn
Xuân. Ông Nguyễn Văn Thành nắm quyền Tổng tư
Lệnh.
NĂM 1949:
(28-4-1949: Pháp lại đưa Bảo Đại về làm Quốc Trưởng
"01-4- Kỷ Sửu").
THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ. Ký Thánh Lịnh Ngày 2401- Kỷ Sữu. 21-02-1949.
"Nghĩ vì nhà cầm quyền Pháp không thật hành đúng
theo Hiệp ước ngày 08-01- dương lịch trên đây nên Hội
Thánh nhứt định cho toàn Đạo Hữu CAO ĐÀI GIÁO sẽ
đứng trung lập trên hết các đảng phái."
NĂM 1950.
Thủ Tướng: Nguyễn Phan Long.
Năm 1950 Việt Nam Phục Quốc Hội ra đời…
NĂM 1951:
Thủ tướng: Trần Văn Hữu ( 1950-1952).
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+ Ngày 7-6-1951 Tướng Trịnh Minh Thế vào rừng lập
chiến khu để chống Pháp với danh nghĩa " MẶT TRẬN
LIÊN MINH QUỐC GIA KHÁNG CHIẾN" gọi tắt là CAO
ĐÀI LIÊN MINH.
+ Bộ Tư Lệnh QĐCĐ xin cho Quân Đội được dự hội Q.
Vạn Linh năm Tân Mảo (1951). ĐHP KHÔNG CHẤP
NHẬN.
NĂM 1952:
Thủ Tướng Trần Văn Hữu (1950-1952).
" Tổng Tư lệnh Quân Đội Cao Đài: Trung Tướng
Nguyễn Văn Thành "
+ Ông Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn bị nội bộ giết…09-7Nhâm Thìn.
+ Ngày 6-10-N.Thìn. (22-11-1952). Đức Hộ Pháp…..
…" Bởi vì thế mà Bần Đạo buộc mình phải từ bỏ phận
sự THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ mà Bần Đạo đã hạ
mình giúp đở Quân Đội. Từ đây Quân Đội không còn là
Quân Đội của Đạo nữa vì hằng hà sa số điều ác hành
của nó"
NĂM 1953:
Thủ Tướng: Nguyễn Văn Tâm ( 1952-1953).
Ngày 01-11- 1953 Đức Hộ Pháp ra lịnh bầu chọn Tổng
Tư Lệnh QĐCĐ. Cùng ngày Ông Trần Quang Vinh bị
Tướng Thế bắt….
Lễ Thăng Quyền T.T.L.Q.Đ.C.Đ. cho Thiếu Tướng
Nguyễn Thành Phương ngày 1 tháng 11 Quí Tỵ (0612-1953)
Phó Tổng Tư Lịnh Đại Tá Lê Văn Tất, Tham Mưu
Trưởng Trung Tá Lê Quang Thế
NĂM 1954:
Thủ Tướng Bửu Lộc ( 1/1954- 6/ 1954).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN QU▐

47

Sau đó là Ngô Đình Diệm (6/1954- 23-10-1955)
NĂM 1955:
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm (6/1954- 23-10-1955)
Tháng 5-1955: Tướng Trịnh Minh Thế chết.
(Chánh phủ Ngô Đình Diệm đã quốc gia hoá Quân Đội
Cao Đài vào ngày 11-3- Ất Mùi. "02-5-1955")
Đầu tháng 8 năm Ất-Mùi, Tướng Nguyễn Thành
Phương và Đại Tá Lê Văn Tất… sau khi được quốcgia-hóa lãnh lịnh Chánh Phủ Ngô Đình Diệm lập Ban
Thanh-Trừng.
Quân đội Cao Đài lúc đó chia làm ba cánh:
Cánh Tướng Phương và Ô. Tất.
Cánh Đại Tá Huỳnh Thanh Mừng.
Cánh của Tướng Mạnh và Đại Tá Đờn.
Đến 05-01-Bính-Thân (1956) thì Đức Ngài sang
Campuchia".
Đức Hộ-Pháp nói: "Quân Đội của các con thành lập đặng cũng
do toàn thể trụ cả năng lực trên nền tảng Nghĩa Nhân, đạo
đức, ngọn cờ cứu khổ của các con xuất hiện nơi nào thì nhân
sanh nơi ấy đều phải đặng các con bảo vệ, cứu hiểm phò nguy
mà làm cho rạng danh anh tuấn của non sông chủng tộc. Thầy
lại giao luôn cho các con ngọn Đạo Kỳ là cốt ý muốn cho các
con bền trụ khối tin trung đặng giữ vững cơ đồ Tổ Phụ các
con, đã dầy công xây dựng trên 4.000 năm và hiện nay bao
nhiêu dòng máu anh phong của nòi giống Lạc Hồng đã rưới
chan đất Việt. Phận sự của các con vì đó mà khó khăn. Trách
nhiệm của các con vì đó mà cao cả. Sự khó khăn cao cả ấy
nếu các con nhứt quyết thành công thì tên tuổi các con mới ghi
tạc nơi Đài Vân mà lưu lại những trang sử uy hùng cho hậu
thế. Thầy không nói, các con cũng dư hiểu rằng từ xưa các
bậc thương đời, hễ lo cho quần chúng thì quần chúng thương
yêu, bằng ghét bỏ nhơn sanh thì nhơn sanh ghét lại. Vậy
quyền lợi nào hạp với nghĩa nhân thì các con dùng làm quyền
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lợi chung, còn trái với nhân tâm thì các con nên từ bỏ. Để kết
thúc lời Huấn dụ này, Thầy chỉ nói vắn tắt với các con: Chí ôn
nhu của các con là khí cụ tinh anh, còn lòng đạo đức của các
con mới thật là lũy đồn kiên cố vậy. Đầu xuân Giáp Ngọ Thầy
ban ơn lành cho toàn cả các con và mong các con đoạt thành
nguyện vọng đặng giải nguy cho Tổ Quốc và mở con đường
vinh hiển cho chủng tộc của các con buổi sau này."

QUÂN ĐỘI ĐƯỢC DỰ QUYỀN VẠN LINH KHÔNG?
Do theo lời của Bộ Tư-Lịnh Quân-Đội-Cao-Đài xin cho QuânĐội được dự hội Quyền Vạn-Linh năm Tân Mão (1951).
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Thiệt một việc yêu-cầu làm
cho Bần-Đạo rất nên khó liệu, Bảo-Thế nói lại cho Quân Đội
biết rằng: Dầu mảnh thân này và sự sống thác của nó Bần
Đạo còn không tiếc với Quân-Đội thì kể chi hành-tàng xấu-hổ.
Viết một bức thơ xin họ kiếm hiểu sở-năng của thủ đoạn tiếng
văn minh của Á-Đông và tiếng văn-minh của Âu-Châu là nghĩa
lý gì? Quân-đội không có là một phần công-lý sẽ bị tiêu-diệt,
mà có Quân-Đội là một áp-bức, bất công không chi bì kịp, nó
là Thánh cũng là Phàm, cái Thánh ấy Đời đã lợi-dụng đặng
làm mạnh cái phàm-lực của họ. Phải! Cơ quan Cửu-Trùng-Đài
là Cơ-Quan dìu Đời nên hai Ông chủ của Cửu-Trùng-Đài dám
lập Quân-Đội; mà Hiệp-Thiên Đài là Cơ-Quan dìu Đạo nên
Ông chủ của nó sợ-sệt, ngại ngùng. Biết đâu ngày nay BầnĐạo mở cửa cho Quân-Đội đem quyền-hành vào, nó không
áp-bức, nó không vô quyền thì đã, mà cửa ấy lại không cần
mở cho Quân Đội của Đời xông vào. Thử hỏi ngày kia, nếu
Quân Nhân của ta phải trở về cầm đảm-đương quyền Đạo
trong Thánh Thể của Chí-Tôn, vì chẳng lẽ họ còn mang võ-khí
nơi mình cho đến ngày tận-thế đặng. Chừng ấy quyền Quân
Đội Đời mới nhập vào quyền Vạn-Linh "cầm súng cầm gươm"
nơi tay đưa ngay đầu họ, đặng buộc họ ký một mạng lịnh chịu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phục dưới mạng lịnh của quyền Đời thì họ mới nghĩ sao? BầnĐạo không cho Quyền Vạn-Linh có thủ-đoạn vì lẽ đó. QuânĐội giờ này là một cơ-quan chánh-trị tạm-thời, thì chỉ đặng
quyền làm một cơ-quan Chánh-Trị-Đạo như Cửu-Viện của
Hội-Thánh mà thôi, chỉ nghĩa là phải có mặt cho Quyền VạnLinh hạch-vấn, chớ không phải là một phần-tử của Quyền
Vạn-Linh. Vậy Bộ Tư-Lệnh, Bộ-Tham-Mưu, Bộ-Chỉ-Huy phải
có mặt đặng có chịu dưới Quyền Vạn-Linh vấn-nạn." [HỘPHÁP (Ấn-Ký])

QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
F: Troupes caodaist.
Đức Hộ-Pháp dâng sớ chung niên Ất-Mùi (1955) có câu:
"Quân Đội Cao-Đài dưới quyền Tổng chỉ huy của TrungTướng Nguyễn Thành Phương và Quân đội Kháng chiến Liên
Minh dưới quyền của Thiếu Tướng Trình Minh Thế đã được
quốc gia hóa một phần, còn một phần trở về Đạo từ ngày 11
tháng 03 nhuần Ất Mùi. Nhơn dịp này Đệ Tử không còn cầm
quyền Thượng Tôn Quản Thế và chỉ lo về mặt Đạo thôi.
Ngày 13 tháng 03 nhuần Ất Mùi.(dl: 04-05-1955) Thiếu Tướng
Trình Minh Thế cầm binh đánh Quân Đội Bình Xuyên và tử
trận tại cầu Tân Thuận Đông. Chánh phủ Nam Việt truy thăng
Người lên Trung Tướng. Đệ Tử truy phong Người vào Quốc
Sĩ. Anh linh được thờ nơi Báo-Quốc-Từ ngoại-ô Thánh Địa,
còn thi hài thì an táng tại chơn núi bổn Tỉnh. Từ khi quốc giahóa Quân Đội Cao-Đài Trung-Tướng Nguyễn Thành Phương
từ chức Quốc-vụ-khanh trong chánh phủ Ngô Đình Diệm và
giữ chức Tổng Tư Lịnh như trước..
Ngày 20-08-Ất Mùi, Trung Tướng Phương bao vây Hộ Pháp
Đường, cố ý truy nã những Sĩ-quan trở về Đạo và từ đó đệ
Giác thư đưa ra 10 yêu sách xin Hội-Thánh giải quyết với thái

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

50

▐ Q.3 VẦN QU

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

độ bình tĩnh và ôn hòa, Hội-Thánh xem xét từng khoản và
chấp thuận những yêu sách nào không phạm Chơn truyền
Luật Pháp của Đạo. Trung-Tướng Nguyễn Thành Phương tố
cáo Đệ-Tử nhiều điều còn trong vòng minh xét của bộ Pháp
Chánh và đòi hỏi phải trả quyền Thống nhứt cho Hội quyền
Vạn linh. Nghĩ vì quyền Thống nhứt này do Hội Quyền Vạn
linh nấy trao từ năm Mậu-Dần chớ chẳng phải do Đệ-Tử tự
lập, nên Đệ-Tử không ngần ngại giao ại cho Hội Quyền Vạn
linh trọn trách nhiệm trạch cử đầu Sư chánh vị.
Xét vì cuộc biến chuyển có tánh cách bạo hành và cho đặng
tránh lưu huyết trong vùng Thánh Địa, Đệ tử vào Tịnh Đường
để an dưỡng tinh thần trong một thời gian vô định. Đồng thời
một số quân sĩ của Phương lần lượt ly khai hàng ngũ,cũng
như một số quân sĩ trở về Đạo lại tái lập lực lượng võ trang để
phòng khi ứng dụng. Sống chung một cơ binh như thù túc mà
vì ý kiến bất đồng, tâm lý bất hiệp, trở lại coi nhau như thù
địch, thì vô phước thay cho ngọn cờ "Bảo Sanh- Nhơn Nghĩa"
lần lần xiêu ngã. Đệ tử hết lòng cầu khẩn Đức Chí-Tôn và Tam
Trấn Oai nghiêm ban hồng ân cho trẻ thanh xuân được hồi
tâm tự giác.

QUÂN THẦN
君臣
Có câu "Quân minh thần trung" tức là trong một nước mà vị
vua là người thanh minh chánh trực, thì mới có được bầy tôi
trung liệt với mình.
Bài thài hiến Lễ của Ngài Hiến Thế như vầy:
Hiến mình cho Đạo buổi sơ khai,
Thế cuộc vần xoay dạ chẳng nài.
Chơn tánh quyết tâm lo lập đức,
Quân thần vẹn giữ cảm bi ai.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUÂN TỬ
Quân tử 君子: Người tài đức xuất chúng, người có nhân cách
hoàn toàn, theo Khổng giáo.
Kinh Sám Hối có câu:
"Người quân-tử chẳng thà chịu khổ,
"Đâu làm điều nhục tổ hổ tông."

QUÂN TỬ THẬN KỲ SÁT THÂN
君子慎 其 察 身
"Quân tử thận kỳ sát thân" có nghĩa là bậc quân tử, đạo đức
rất thận trọng với chính mình mà tự xét lấy thân mình.

QUẦN CHƠN
群 眞
E: All the Saints.
F: Tout les Saints.
Quần chơn 群眞: Những người chơn chất, thật thà, luôn sống
và làm theo đạo lý, người tu chơn.
Kinh Tiên Giáo có câu:
"Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng,"

QUẦN HỒNG
群 紅
E: Rose trousers.
F: Pantalon rouge.
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Quần hồng 群紅: Chỉ về phái đẹp, đàn bà con gái.
Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.

QUẦN LINH
群 靈
E: All the espirits.
F: Tous les esprits.
Quần linh 群靈: các chơn linh cao trọng.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
"Vô vi nhi dịch sử quần linh."

QUẦN NHI
群 兒
E: All the children.
F: Tous les enfants.
Quần-nhi 群兒:Những trẻ con, trẻ thơ.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
"Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình."

QUẦN SANH
群 生
E: All the living beings.
F: Tous les êtres vivants.
Quần sanh 群生: chúng sanh (bao gồm con người và vật).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: "Các con đã ra công lập vị cho quần sanh mà bị
nhục, bị thãi cũng nơi quần sanh. Nhớ lấy mà tránh lối sau
nầy, bỏ tự cao, dùng bình đẳng, hiệp nhân tâm, hòa Thế đạo,
tạo đoàn thể, gây bác ái, nâng phong hóa, cải hủ bại, giồi trí
hay, dìu bước lạc, ấy là những phương hay gìn Đạo đó. Có
nên giận ai chăng? Quên giận, bỏ hờn, thương hại chúng nó
nghe! Nếu dự vào nữa thì lạc luôn. Phải tìm đường lo để rồi
sau trì níu đem chúng nó lại nẻo ngay mới đặng cho.Các con
hiểu Thầy à."
Thi của Ðức Nhàn Âm Ðạo Trưởng có câu:
Tìm Ðạo mà chi khá hỏi mình:
Bến mê mới vững vớt quần sinh.
Vun trồng cội phúc ơn chan thấm,
Giong rủi đường tiên nghĩa tạc gìn…

QUẦN THÁNH
群 聖
E: All the Saints.
F: Tous les Saints.
Quần Thánh 群聖: Các vị Thánh, chư thánh
Kinh Tiên Giáo:
"Đức hoán hư linh, pháp siêu quần Thánh."

QUẾ HƯƠNG
桂香
Quế Hương: Mùi thơm của cây quế. Quế là một loại cây quí,
vỏ cây có mùi rất thơm, vị ngọt và cay nồng, tính ấm, dùng làm
thuốc trị bịnh, như Quế chi (cành cây quế), Quế khâu (vỏ cây
quế).
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Ở đây, Quế Hương là tên riêng của một Ðiện nơi cõi thiêng
liêng. Tương truyền rằng trên cung trăng có cây quế, nên gọi
mặt trăng là quế cung 桂宮 hay quế luân 桂輪. Vì vậy ở thời
khoa cử, ai đạt được khoa thi thì gọi là "thiềm cung chiết quế"
(là bẻ cành quế trên cung trăng). Sân quế để chỉ những gia
đình có con mà hiển đạt, như câu "Yên Sơn ngũ quế" do tích
Đậu Võ Quân đời Ngũ đại, tỉnh Yên sơn, có người tính ngay
thẳng, lại hay làm phước, nên trời cho hiển đạt. Năm người
con của ông học giỏi cả năm, đậu cao và làm quan to trong
triều, được danh tiếng là Yên Sơn ngũ quế.
Kinh Nho giáo khởi đầu bằng câu: "Quế Hương nội điện" 桂 香
內 殿 là bên trong của Điện Quế hương, thuộc cõi thiêng liêng,
tức là nơi ngự của đức Khổng Thánh.

QUẾN GÁI DỤ TRAI
Kinh Sám Hối có câu:
"Phạt răn quến gái, dụ trai,
"Bày ra thuốc độc, phá thai tuyệt loài."

QUI CĂN
歸 根
E: To return to the right and to give up wrong way.
F: Retouner à l’origine.
Qui: Trở về, chịu về theo. Căn: gốc rễ. Qui căn là trở về nguồn
cội.
Kinh Tẫn Liệm có câu:
"Đất biến hình tự thử qui căn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUI CHÁNH CẢI TÀ
歸 正 改 邪
F: Revenir au bien et quitter la voie du mal.
Qui chánh cải tà là trở về điều chánh, sửa đổi điều Tà. Làm
một người trong cõi đời này ai cũng có điều lầm lỗi, dù là lỗi
lớn hay lỗi nhỏ cũng là lỗi cần phải sửa đổi, nên bỏ nó đi.
Thầy dạy: "Khá gắng nghe và hành trình liệu bước. Chư Nhu
cũng tùy đó mà sửa bước. Nhơn sanh phải thiện tâm và hết
lòng vì đạo đức mới đặng Thần, Thánh chứng minh, mới có
thấy ngày kết quả đặng. Thầy vì đức háo sanh nên thâu thập
nhiều đứa lương tâm chưa chánh đáng, là Thánh ý để cho
chúng nó qui chánh cải tà, nhưng thói phàm tục lung lăng
chẳng dứt. Nếu Thầy chẳng lấy đại từ đại bi mà lập Ðạo thì đã
để cho chư Thần, Thánh hành hình nặng nề chẳng xiết kể.
Đức Quan Thánh để lời rằng: "Ðời mộng ảo nầy, sự còn mất
như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng
thiện niệm thì một mai mới tránh khỏi bẫy vô thường của Quỉ
Vương đương giành xé."
Các Đấng cho bài thi:
Cao Đài khai hội tại Tây trường,
Cải cựu hoán tân chế lệ thương.
Qui chánh cải tà hườn miếu võ.
Tòng chơn khử giả đinh phong cương,
Hông môn thử nhựt tri thành bại,
Xích Bích kim triêu biện nhược cường,
Phụng tấn Long hồi hườn nhứt thổ,
Lập cân hiển hiên buổi huỳnh lương.
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QUI CỔ
歸 古
F:Retourner à l'antiquité.
Qui: Trở về, chịu về theo. Cổ: xưa. Qui cổ là trở lại thời xưa,
tức là trở lại thời kỳ Thánh đức mà con người còn giữ được
bổn tánh thuần lương (Trở về thời Thánh đức khi xưa).
Đức Quyền Giáo Tông 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 Giáo-chủ của Nho- Thích- Đạo để phổ-độ chúng-sanh
trong kỳ ba Ân-xá của Đức Chí Tôn".

QUI ĐIỀU
規 條:
E: The rule.
F: Le règlement.
Qui điều là những qui ước, điều khoảng, luật lệ được lập ra
để điều hành một tổ chức, một cơ quan, bắt buộc mọi người
trong tổ chức phải nghiêm chỉnh thi hành.
Qui Điều của Ban Thế Đạo là một bản văn do Hội Thánh Hiệp
Thiên Ðài lập ra qui định việc thành lập Ban Thế Đạo, các
phẩm Chức sắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, lễ phục, việc cầu
phong, thăng thưởng, và kỷ luật. Bản Qui Điều nầy được dâng
lên Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông phê chuẩn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUI HẠC
Qui hạc 龜鶴:Con rùa và con hạc là loài sống lâu lắm. Nói qui
hạc là chỉ sự sống lâu trăm tuổi như con qui và con hạc.
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.

QUI HỒI
歸回
E: To return to
F: Retourner vers.
Qui: Trở về, chịu về theo. Hồi: trở về. Qui hồi là trở về chốn cũ
(Trở lại chốn củ, quê xưa).
Qui hồi cố quốc: Trở về nước cũ sau thời gian lưu lạc nơi
nước ngoài.
Qui hồi cựu vị: Trở về ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng.

QUI KHAI
Qui khai 歸开: có nghĩa là mở đường trở về
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Siêu thăng phụng liễn qui khai,
"Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh."
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QUI LIỄU
歸 了
E: To die.
F: Mourir.
(Qui là về. Liễu là xong. Tức nhiên là xong phận sự nơi trần
thế nên được trở về cõi thiêng liêng). Nói nôm na là chết.
Trong những bài Kinh Thế Đạo, thấy có ghi rõ: 1-Kinh cầu Tổ
phụ qui liễu. 2-Kinh tụng cha mẹ qui liễu. 3-Kinh cầu bà con
thân bằng cố hữu qui liễu. 4-Kinh tụng khi vợ qui liễu. Ấy là
những vị này sau khi làm nhiệm vụ đối với đời như: ông bà,
cha mẹ, họ hàng và người vợ đối với cuộc thế, giờ đã xong
phận sự nên trở về. Để phân biệt hai vai trò: Với người chồng
thì gọi là qui vị. –Còn người vợ thì gọi qui liễu là sao? Tức
nhiên người vợ đã làm xong trách nhiệm đối với gia đình,
chồng, con, cả cái gánh giang san của nhà chồng. Giờ đây đã
được thiêng liêng gọi về tức là đã hoàn thành trách nhiệm.
Còn người đàn ông gọi là qui vị tức nhiên trở về ngôi vị, nhưng
được đến vị hay không là còn tùy công quả nữa.
Đức Hộ-Pháp nói: "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."

QUI NGUYÊN
歸元
Qui nguyên 歸元 Trở về với ban đầu, hay trở về với gốc.
Ban đầu hay gốc của con người là khí Thái cực của Ngọc
Hoàng Thượng Đế chiết ra ban cho con người để làm linh hồn,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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gọi là Tiểu linh quang. Qui nguyên hay qui hồi cựu vị tức là trở
về ngôi vị cũ của mình là khối Đại linh quang (Đại hồn) của Chí
Tôn. Người khi cầu nguyện với Thiêng liêng là dùng oai linh để
độ rỗi những Chơn linh của Môn đồ Cao Đài (Tín đồ) được trở
về với Đức Chí Tôn.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
"Oai Nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên."
Bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chuyển-luân định phẩm cao thăng,
"Hư-Vô Bát-Quái trị thần qui nguyên."
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.

QUI NGUYÊN ĐẠI ĐẠO
Qui nguyên Đại Đạo 歸原大道: Trở về cội nguồn Đại-Đạo
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Chuyển Phật Đạo.
- Chuyển Phật Pháp
- Chuyển Phật Tăng
Qui nguyên Đại Đạo
Tri hồ chư chúng sanh. (Trang 14-Q.1)
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QUI NGUYÊN PHỤC NHỨT
歸原復一
(Qui là gom về, nguyên là một khối, phục: trở lại, nhứt là điểm
môt) Qui nguyên là trở về nguồn cội. Phục nhứt: Trở lại
thành một. Tức nhiên thống nhất về một khối đem về với một
nguồn cội mà thôi. Đây là mục đích của nền Đại-Đạo là "Qui
Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi" trong ý muốn của Đức
Cao Đài Thượng Đế.
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. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng,
Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn
loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định Qui Nguyên
Phục Nhứt."
Thánh ngôn Thầy dạy năm Bính-Dần (1926) rằng:
"Thầy muốn Qui Nguyên Phục Nhứt là độ rỗi cả Môn đệ Thầy
và cả chúng sanh về nơi miền Cực Lạc, song le chúng sanh
phần đông ham danh quí lợi, mê tửu đắm tình nơi chốn trầm
luân, chơi vơi giữa dòng biển khổ. Than biết bấy nhiêu lần mà
chúng nó có thấu đáo đâu? Chúng nó trở lại cắn rứt các con,
hăm he giành xé các con. Thầy cũng buồn cho đó".

QUI NGUYÊN TAM GIÁO PHỤC NHỨT NGŨ CHI
歸原三教復一五枝
E: To return to the origin and unify.
F: Retourner à origine et unifier.
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Nói cho đủ nghĩa phải là "Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt
Ngũ Chi" tức nhiên đây là Tôn chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ là qui ba Đạo chánh lại là Phật-Tiên-Thánh về một mối.
Hiệp cả năm Chi: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo,
Phật Đạo đó là Ngũ Chi Đại Đạo coi như Ngũ Hành dương và
Ngũ chi Minh Đạo là Minh Đường, Minh Sư, Minh Tân, Minh
Thiện, Minh lý xem như Ngũ hành Âm thành một nền Đại-Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ, xuất phát tại Việt Nam quốc.
Đức Hộ-Pháp giải thích về Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi:
"Muốn thoát khỏi luân hồi 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 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.
Qui Tam Giáo là gì?
Em xin giải quyết vì cớ nào mà Qui Tam Giáo trước đã, lại
luận đủ hình thể và tinh thần cho trọn vẹn.
*Về hình thể:
Ai sanh ra dưới thế nầy cũng phải giữ đủ Tôn chỉ của ba Đạo:
Nhơn Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo mới làm đặng hoàn toàn
phận sự con người.
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Tỉ như 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. Muốn cho nhơn loại đặng lòng hữu ái
mà kính mến lẫn nhau thì Tiên Đạo lại dạy ta phải lão luyện
tinh thần cho đặng thông minh trí hóa, hầu kiếm phương giúp
đỡ binh vực lẫn nhau. Nơi Địa cầu 68 nầy là nơi luyện cảnh
(monde expiatoire), chúng ta chẳng những bị ma hồn quỉ xác
cám dỗ mà thôi, mà chúng ta lại còn bị thiên tai mộc ách,
chúng ta chẳng những phải đối địch cùng sự hung bạo của đời
mà thôi, mà ta lại còn phải đối địch cùng các nghiệt bịnh của
trời hành xác nữa.
Ôi! Vì vậy mà nhiều bậc văn tài trí sĩ bên Âu Tây cắm cúi cả
đời tìm kiếm một phương hay mà sửa đời đặng binh vực nhơn
sanh khỏi điều tận diệt. Trí não phải tháo luyện đến đỗi nhiều
vị đoạt đặng cơ bí mật của Trời mà làm ra một khoa học, có
nhiều phương hay và quá trí khôn của người, nên ta coi các
Đấng ấy như là Địa Tiên cũng phải. Khi chúng ta đã đặng đủ
khôn ngoan chiếm đoạt cơ bí mật của Trời mà lập ra các cơ
khí, nếu không có Phật Giáo dạy ta giữ dạ Từ bi mà cứu độ
nhơn sanh thì cái học thức khôn ngoan ấy nó trở lại hại nhơn
sanh hơn nữa. Cái lý hữu nhân hữu quả, Em xin để mấy anh
mấy chị thẩm nghĩ. Em chỉ tưởng lòng Bác ái từ tâm thì buộc
người phải có, bằng chẳng vậy thì dầu cho toàn xã hội đều
Công chánh mà có một kẻ bất lương vụ ngã lộn vào thì cũng
đủ làm cho xã hội trở nên rối loạn. Biểu sao chúng ta không
thấy dưới mắt chúng ta đời chẳng khác nào một buổi chợ mơi:
khôn ngoan thì đặng hơn, thiệt thà thì bị ép. Người biết Đạo
người thì là trọng mình, mà trọng mình thì phải giữ tinh thần
cho tinh tấn. Tinh thần tinh tấn mới đủ tư cách dạy đời làm
lành lánh dữ. Ấy là Tam Giáo Qui Nhứt.
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Nếu trong một xã hội mà mỗi người đặng vậy thì xã hội đặng
hưởng phước hạnh thái bình, còn ước như các xã hội trên mặt
Địa cầu nầy đều đặng vậy thì đời mới thế nào? Cái hạnh
phước của toàn nhơn loại trên Địa cầu 68 nầy có ngày đặng
vậy chăng? Coi lại Tôn chỉ của Đạo thì anh em ta có lòng dám
tin chắc rằng sẽ đặng điều hạnh phước ấy không sai.
*Về thiêng liêng:
Trước không có chi trong Càn Khôn Thế giới là vô vi. Thoạt
nhiên, hai lằn không khí chẳng biết gốc nơi đâu, kêu là Hư Vô
Chi Khí đụng nhau mới có Chơn linh của Thầy và ngôi của
Thầy là Thái Cực. Trái lửa Thái Cực là cơ của hữu hình, vâng
lịnh Thầy mà phân ra Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, và biến Bát
Quái, nhứt nhứt có trật tự : Ấy là cơ Nhơn Đạo.
Rồi sanh ra vàn vàn muôn muôn Địa cầu cùng khắp trong Càn
Khôn thế giới và 72 trái Địa cầu có nhơn loại ở: Ấy là phép
biến hóa của Tiên Đạo.
Khi chia mình ra mà lập Càn Khôn thế giới rồi thì khối lửa Thái
Cực của Thầy đã tiêu mất trở lại vô vi, tức là cơ mầu nhiệm
của Phật Đạo đó vậy.
Bát Quái biến hóa vô cùng mà lập ra các Địa cầu trong Càn
Khôn Thế giới và vạn vật mà chúng ta thấy đặng dưới mắt rõ
ràng đây. Ấy là một cuộc hữu hình, mà trọn cuộc hữu hình nầy
dường như vâng mạng lịnh của một quyền hành Thầy rất lớn,
không xâm phạm lẫn nhau mà phải hại. Cơ mầu nhiệm Nhơn
Đạo rõ ràng đó vậy.
Mỗi trái Địa cầu có nhơn loại, tức là có chơn linh ở, hằng ngày
tô điểm sửa sang làm cho nó đặng đẹp. Hễ Địa cầu đẹp thì
tinh thần của các Chơn linh phải tấn hóa thêm cao đến ngày
cực điểm văn minh. Ấy là cơ mầu nhiệm của Tiên Đạo.
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Chừng Địa cầu đặng toàn hảo, các Chơn linh đặng cực điểm
văn minh rồi, dầu hưởng đặng lâu hay mau thì rồi phải bị tiêu
diệt. Ấy là cơ mầu nhiệm của Phật Đạo.
*Người lúc chưa vào thai bào thì là Hư vô, khí Âm Dương
tương hiệp biến thai ra nhơn hình, tới lúc sanh ra cho đến khi
trưởng thành là cơ mầu nhiệm của Nhơn Đạo.
Khi đã trưởng thành lại học tập tu luyện tinh thần cho trí hóa
trở nên khôn ngoan, là cơ mầu nhiệm của Tiên Đạo.
Khi già rồi chết, thi hài bị tiêu diệt là cơ mầu nhiệm của Phật
Đạo.
Luận qua hiệp Ngũ Chi (theo hình thể)
Ngũ Chi là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và
Phật Đạo. Cả toàn địa cầu nầy, hễ làm người thì có Nhơn Đạo
nơi mình rồi, mà mình nong-nã làm ra người hữu dụng cho
đời, tức nhiên mình đã hơn người, ấy là Thần Đạo đó vậy.
Hễ hữu dụng cho đời, tức là mình hơn đời, gọi là quán thế, tức
nhiên mình làm Thánh Đạo đó vậy. Mình hơn đời là nhờ cái
khiếu thông minh nó hứng sự thông suốt của đời dạy mình cho
nhiều, rồi lại biến hóa ra thêm, trí hóa phù hạp với cơ huyền vi
mầu nhiệm của Trời Đất. Nếu đoạt đặng cơ mầu nhiệm ấy mà
làm của mình, rồi lại truyền bá cho cả nhơn loại học hiểu cái
biết của mình mà thật hành ra sự hữu ích cho đời, tức là mình
làm Tiên Đạo đó vậy.
Biết đời rồi biết mình, rồi biết đến tinh thần mình là Chủ tể của
mình, mình biết đặng tinh thần mình rồi, hễ nhờ nó mà Nhơn
phẩm mình đặng cao bao nhiêu thì lại càng yêu thương lại nó
bấy nhiêu, nên buộc phải lo cho nó đặng thanh tịnh nghỉ ngơi
đôi lúc mà đợi ngày thoát xác, tức là làm Phật Đạo đó vậy.
Với các Nguyên nhân thì Ngũ Chi tỉ như một cái thang năm
nấc, bắc cho mình leo lên một địa vị ngang bực cùng Thầy,
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tức là Phật-Đạo đó vậy. Chưa ai nhảy một nhảy mà lên cho tới
một từng lầu năm thước bề cao, mà như ai đã để sẵn một cái
thang năm nấc, mình có thể lần hồi mà leo lên đặng. 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. Mình là người tức là có sẵn Nhơn
phẩm, mình mới luyện Nhơn hồn theo gương của chư Thần
mà chúng ta thờ phụng đó, thì tức nhiên cũng đoạt đặng đức
tánh của chư Thần mà làm Thần Vị của mình.
Đặng Thần Vị rồi, lại xem gương của các Thánh mà tu luyện
Thần hồn mình cho đặng Thánh đức, tức nhiên cũng đoạt
đặng Thánh Vị vậy.
Đặng Thánh Vị rồi, cũng luyện Thánh hồn mình theo tánh đức
của chư Tiên mà đoạt cho đặng Tiên Vị.
Khi biết mình đã vững nơi Tiên vị rồi thì mình cũng cứ đào
luyện Tiên hồn theo gương chư Phật mà gấm ghé vào Phật vị.
Thoảng như có kẻ hỏi: Thần, Thánh, Tiên, Phật xa cách với
người như Trời với đất, khác nhau kẻ tục người thanh, thì thế
nào người phàm mà mong mỏi leo lên phẩm vị ấy cho xứng
đáng? Ta lại đáp như vầy: Dầu cho hạng Hóa nhân đi nữa thì
là
- Những Vật-chất-hồn có một điểm Thảo-mộc-hồn như bông
đá (Éponge) đó vậy.
- Thảo-mộc có một điểm Thú-hồn như cây mắc cở (Sensitive).
- Thú-hồn có một điểm Nhơn-hồn như loài cầm điểu thì là: két,
quạ, cưỡng, nhồng; như tẩu thú thì là: chó, ngựa, khỉ; như ngư
thì là cá ông đó vậy.
- Nhơn-hồn có Thần-hồn, đã đành chẳng cần phải giải.
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- Thần-hồn có Thánh-hồn, Thánh-hồn có Tiên-hồn, Tiên hồn
có Phật-hồn.
Ấy vậy, nơi mình chúng ta đã có sẵn một điểm Thần, Thánh,
Tiên, Phật-hồn. Nếu ta biết làm cho chơn hồn tăng tiến lên
hoài cho tới phẩm vị Tiên Phật thì phải tập luyện tu hành và
đắc kỳ truyền mới đặng. Muốn tu ắt phải có Đạo, vì vậy nên
Thầy mới lập Đạo. Đạo thì hữu hình, nếu có kẻ hỏi: Đạo vốn
vô vi mà lấy hữu hình lập thành thì thế nào đắc đạo vô vi cho
đặng? Ta lại đáp rằng: Không hữu hình, vô vi cũng khó có; mà
chẳng có vô vi thì hữu hình vốn không bền vững, tỉ như hồn
với xác ta đây vậy. Không hồn thì xác phải tiêu diệt, mà có xác
không hồn cũng không cơ khí mà lập thành nên đạo người vẹn
vẻ. Hai đàng phải tương hiệp nhau mới đặng hoàn toàn.
Ấy vậy, có vô vi ắt có hữu hình. Chánh pháp và Hội Thánh là
hữu hình, mà hữu hình ấy nó phù hạp với luật lệ Thiên-điều và
đối chiếu với Cửu-Thiên Khai-Hóa. Luật Đạo ấy là Thiên điều,
còn Hội Thánh là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế đó vậy."
Thầy dạy: "Thầy muốn Qui Nguyên Phục Nhứt là độ rỗi cả
Môn đệ Thầy và cả chúng sanh về nơi miền Cực Lạc, song le
chúng sanh phần đông ham danh quí lợi, mê tửu đắm tình nơi
chốn trầm luân, chơi vơi giữa dòng biển khổ.
Than biết bấy nhiêu lần mà chúng nó có thấu đáo đâu? Chúng
nó trở lại cắn rứt các con, hăm he giành xé các con. Thầy
cũng buồn cho đó." [Năm Bính Dần (1926)]
Do Thiên-Thơ tiền định đến thời kỳ chuyển-giáo cho nên phải
có Ðạo CAO-ÐÀI.
BÀI THI CỦA ÐỨC CHÍ-TÔN
(Giáng cơ dạy buổi ban sơ)
Tường quang nhứt khí chiếu minh đông,
Tam-giáo qui nguyên dữ cộng đồng.
Phật-Pháp khuyến nhơn qui mỹ-tục,
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Nho-Tông phục thế hưởng thuần-phong.
Diệu-huyền Chơn Ðạo tu tông hướng,
Mê hoặc tà mưu khả tự phòng.
Thế thượng dục tri Thiên-Sứ đáo,
Tam-Kỳ Phổ-Ðộ lập kỳ công.

QUI NHỨT
歸一
E: The unification.
F: L’unification.
Qui: Trở về, chịu về theo. Nhứt: một. Qui nhứt là đem trở về
một mối.
Nhứt bổn tán vạn thù, Vạn thù qui nhứt bổn: Một gốc phân ra
muôn hình khác nhau, muôn hình khác nhau hiệp trở về một
gốc.
Cơ qui nhứt là cơ quan có nhiệm vụ qui hiệp tất cả về một mối.
Cơ qui nhứt ở đây cũng có nghĩa là cơ quan qui nguyên Tam
giáo và Phục nhứt Ngũ chi.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Mà ba đạo vẫn khác nhau, nội
dung ngoại dung đều khác hẳn, luật lệ vốn không đồng, chỉ
nhờ Tân Luật làm cơ qui nhứt.
Đức Hộ-Pháp nói: "Tôn giáo, Ngài vi chủ năm châu hiệp Tín
ngưỡng lại, qui nhứt mà thôi. Nắm cả Tín-ngưỡng của loài
người lại, chính CHÍ TÔN là CHÚA TỂ Càn Khôn Thế Giái,
làm CHÚA nền chính trị tại nước NAM, vi chủ tinh thần loài
người tức đủ quyền năng lập QUỐC ĐẠO."
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QUI PHÀM
歸 凡
E: To materialize.
F: Matérialiser.
(Qui là trở về, làm lại từ đầu. Phàm là thường, là còn kém cỏi,
như trí phàm, tâm phàm…). Qui phàm là làm cho sút kém, suy
giảm, không còn ở mức cao thượng, tốt đẹp nữa.
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 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."
Qui phàm như thế nào? 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
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
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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".

QUI PHÀM MÀ RA TẢ ĐẠO
Tòa Thánh, tháng 4-Mậu Thìn (dl: tháng 5-1928)
Thầy, các con. "Ứ hự! Con đứa lớn không nên lớn, đứa nhỏ
không nên nhỏ, uổng công Thầy dạy dỗ từ bấy lâu nay lắm!
Một nền đạo đức mà ra mất giá cũng tại nơi các con đó. Thầy
đã lập trọn vẹn tư cách của nó, các con chỉ còn có ra công tô
điểm cho nên mỹ lệ, mà các con để nông nỗi như vầy, Thầy
cũng muốn bỏ đi đó chút, nhưng mà đoái đến nhơn sanh và
công lao khó nhọc của nhiều kẻ nên dạ không đành, mà giận
cái ngây dại của các con mà thêm nỗi nầy. Thầy đã sắm sẵn
đẳng cấp trật tự, quyền lịnh cho các con mà các con chẳng
biết phận sự của mình, biểu sao nền Đạo không bị đạp đổ, khi
dể phẩm vị Thiên phong.
Cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chinh lòng, muốn toan phế
hủy. Đạo mới ra loạn lạc dường ấy. Nay đã biết rằng kế thử
nhơn sanh, làm cho hiểu rằng không Thầy nâng đỡ thì dầu
cho một mối Đạo nào chơn chánh, hiệp lý thiêng liêng đi nữa,
thì cũng phải bị nơi tay các con mà qui phàm ra Tả đạo, mặc
dầu chớ Thầy rất phiền các con không nhớ lời Thầy đã tiên tri
mọi điều cho các con biết trước hết. Vì vậy mà làm cho Thầy
rất tiếc công khó nhọc với các con từ khi Thầy đến dạy dỗ.
Nhiều đứa dám lộng ngôn gọi sức mình là đủ, không giữ hạnh
khiêm cung, phải đắc tội cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Mưu mưu kế kế hại lẫn với nhau, Thầy đã dự định cho mỗi
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đứa đủ quyền kềm thúc lấy nhau, đặng giữ gìn Thánh đức yêu
sanh của Thầy mà binh vực lấy nhau, mà chẳng một đứa nào
biết ngó đến phẩm giá mình, làm cho cả nhơn sanh phiền
muộn. Nếu Thầy phải chịu thất vọng một phen nầy nữa thì
toàn địa cầu 68 phải bị đọa đời đời kiếp kiếp.
Thảm thay cho nhơn loại! Đau đớn thay cho nhơn loại! Thầy
cho các con biết trước rằng: Ngọc Hư Cung hằng để ý vào
công cán của các con và tội tình của các con. Thầy nhứt định
không dạy dỗ chi nữa hết, song Thầy dặn các con một điều là
cứ tuân y Luật lệ và Thánh Ngôn của Thầy mà hành đạo".

QUI PHÁP
Qui pháp 歸 法: Gom các pháp lại làm một (Đạo 道).
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."

QUI THIÊN LƯƠNG
歸天良
Qui: Trở về, chịu về theo. Thiên: Trời. Lương: tốt lành.
Thiên lương là cái phần tốt đẹp và lành mà Trời ban cho mỗi
người để con người biết được điều hay lẽ phải. Cái Thiên
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lương ấy chính là cái tánh bổn thiện, cái Lương tri Lương
năng, mà Phật giáo gọi là Phật tánh.
Cái Thiên lương ấy vốn lành và sáng suốt, nhưng vì Lục dục
Thất tình che lấp làm cho nó lu lờ, khiến cho con người làm
nhiều điều sái quấy, gian ác, trái với Thiên lý.
Qui Thiên lương là đem cái Thiên lương ấy trở về làm chủ con
người, làm chủ Lục dục Thất tình, để con người từ bỏ đường
ác, trở lại đường lành, làm điều hay sự phải, hợp với Thiên lý
(Gom tính bản thiện, tính lành mà trời đã ban cho không hề
thay đổi).
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."

QUI THIỆN
歸善
E: To return to the Heaven.
F: Retourner au Ciel.
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. Hiện nay: 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. Đức Thượng Phẩm giáng
dạy tại Đền Thờ Phật Mẫu Qui Thiện, đêm 26-10-Canh Dần (dl
5-12-1950) giải thích rằng:
Qui Thiện là gì? "Bần Đạo chẳng cần luận chi cao xa hơn
nữa, chỉ nhắc các em nhớ đến hai chữ Qui Thiện 歸 善 thì đủ.
Qui tức là hợp lại thành đoàn thể, Thiện là những kẻ biết ham
chuộng sự hiền lương, hoặc những người thức thời, biết chê
đời mến Đạo. Vậy thì Qui Thiện Đường là nơi qui tụ những
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người đã nhận thức sự thiệt về giá trị và sở hành của mình, đã
có sẵn một tâm hồn cao thượng nên biết rõ cái mất cái còn,
hoặc biết cân phân điều hơn lẽ thiệt. Bần đạo cũng khen các
em đó. 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. Giá trị cùng chăng, quí trọng cùng chăng là do nơi
hành động phi phàm hay cùng không phi phàm đó thôi. Chơn
truyền của Phước Thiện là thay thế Đức Chí Tôn và Phật Mẫu
thật 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 như vậy mới có thể thực
hành cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn để mơi mặt thế nầy.
Các có em hiểu chưa?
- Nếu các em đã nhận thức rõ rệt về Chơn truyền của Phước
Thiện thì phải cố gắng tự đặt mình vào nơi khuôn khổ ấy, dâng
trọn mảnh thân phàm nầy làm con tế vật cho Đức Chí Tôn để
phụng sự cho con cái của Người, để Người khỏi mỏi lòng
trông đợi. Các em phải tự hỏi lấy mình hằng ngày rằng: Nhơn
loại đã hết khổ chưa? Và nhơn loại đã hưởng được mảy may
hạnh phúc gì chưa? Do nơi hành động của các em, nếu thấy
rằng nhơn loại hết khổ và hưởng được một đôi điều hạnh phúc
thì phận sự của các em mới xong. Có thể được không các
em? - Hiện nay sự thật y như em Trấn nói, nhưng ở ngày mai,
Đức Chí Tôn quả quyết làm cho nhơn loại hết khổ đối với mắt
phàm và trí phàm của chúng sanh, nhưng cơ quan cứu khổ
của Chí Tôn phải thật hiện cho kỳ được, điều đó là ân huệ của
Chí Tôn đã định ban cho nhơn loại trong thời mạt kiếp nầy.
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- Đó là tại số kiếp của những kẻ vô phần, đã đứng trong lòng
yêu ái đùm bọc của Đức Chí Tôn mà chẳng biết gìn giữ đặng
hưởng. Lại nữa, đó là cơ xáo trộn thử thách của Đức Chí Tôn.
Đức Chí Tôn đã thường nói rằng: Ma Ma, Phật Phật, hai
đường, ai muốn đi đường nào thì đi. Các em có thương họ thì
nhắc nhở giùm họ vậy thôi. Các em nam nữ nơi Qui Thiện
Đường ráng nhớ những lời của Bần đạo đa nghe. Bần đạo lúc
nào cũng phò hộ các em về mặt vô hình, cũng như Đức Hộ
Pháp giúp đỡ chỉ dạy chăm sóc các em về mặt hữu hình vậy".
*Đơn xin đấp lộ của ông Giám-Đốc trường Qui-Thiện ( ngày
20-11- Mậu-Tý)
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Lịnh cho toàn-thể bổn đạo từ
Giang-Tân, Bến Kéo, Cây-Chò, Trường-Hòa, Qui-Thiện,
Thánh-Địa Tòa Thánh chung sức nhau làm cho thành con
đường chung quanh Châu Thành Tây-Ninh, từ chợ Thái-Hiệp
Thạnh ra Bến-Kéo xuống Trường-Hòa vô Qui-Thiện lên Tòa
Thánh thẳng vào Núi trở ra Châu-Thành, con đường ấy khi
hoàn thành sẽ có tay Chánh-Phủ tráng đá, phải làm lề ruộng
mương to cho nước đủ chảy, nơi nào phải đặt cống thì làm
cống, cây Cầu bắc ngang từ Qui-Thiện qua suối đi nhà Tịnh
phải làm tạm bằng cây và đường đủ rộng cho xe hơi camion
chạy đặng, bất kỳ đất của ai hễ phóng hoa tiêu con đường đi
ngang qua thì cũng không đặng phép ngăn cản." [HỘ-PHÁP
(Ấn-Ký)]

QUI TIÊN
歸 仙
E: To return to the Paradise.
F: Retourner au Paradis
Qui Tiên 歸仙: Trở về cảnh Tiên giới, ý nói được siêu thoát.
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QUI TỤ
Qui tụ 歸聚: Nhóm họp về một nơi, một chỗ.
Đức Hộ-Pháp nói: "QUỐC-ĐẠO này Ngài qui-tụ tinh thần đạo
đức, 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".

QUI Ư CỰC LẠC
歸 於 極 樂
E: To return to the Nirvana.
F: Retourner au Nirvana.
Qui: Trở về, chịu về theo. Ư: tại, nơi. Cực Lạc: nơi hoàn toàn
an vui hạnh phúc. Đó là cõi Cực Lạc Niết Bàn hay Cực Lạc
Thế Giới. Qui ư Cực Lạc là trở về nơi cõi Niết Bàn, tức là đắc
đạo, rời bỏ xác trần, linh hồn lên cõi Niết Bàn.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệt
chướng,Năng độ chúng sanh qui ư cực lạc tất đắc giải
thoát."

QUI VỊ
歸 位
E: To die.
F: Mourir.
Qui vị 歸位:trở về ngôi vị củ nơi cảnh thiêng-liêng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Cửu Thiên Huyền Nữ giáng nói: "Thiếp chào Tam vị Ðạo
Hữu. Phải tu tâm dưỡng tánh, phòng ngày sau đặng qui vị."
(12 giờ khuya ngày 20-10-1925).

QUI Y
歸 依
E: To follow Caodaism.
F: Suivre Caodaïsme.
Qui: Trở về, chịu về theo. Y: nương theo. Qui y là đem mình
nương theo Phật đạo (Vào chùa tu, nương mình nơi cửa
Phật).
Nghĩa tổng quát của Qui y là theo đạo tu hành.
Người đời, muốn theo đạo Phật thì đến chùa cho vị Hòa
Thượng trụ trì làm lễ thọ "Tam qui, Ngũ giới"
Tam qui là Qui y Tam bảo, nghĩa là: Qui y Phật, Qui y Pháp,
Qui y Tăng. Ngũ giới là Ngũ giới cấm.
Đức Chí Tôn cho ông Phạm Tấn Đãi (sau là Khai Đạo Hiệp
Thiên-Đài) bốn câu thi 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.

QUI Y THỌ PHÁI
歸依受派
Đức Hộ-Pháp nói: "Bởi cớ cho nên Nam cũng vậy, Nữ cũng
vậy, cạo đầu phế cả cái sống của mình gọi là qui y thọ phái
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vô chùa gởi thân trong cửa Phạm, cửa Đức Phật Thích Ca
đặng tìm phương an ủi hay là hay hơn nữa đủ trí thức, đủ tự
giác để đào tạo cái quả kiếp tương lai của mình, thật ra chơn
lý ấy của nhà Phật an ủi một cách mạnh mẽ các tâm hồn bị
đau khổ".

QUÍ (LÝ TRỌNG QUÍ) (Tên)
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 trong Đạo kể được 13 người:
1-Ngô Văn Chiêu
2-Lê Văn Trung
3-Vương Quan Kỳ
4-Nguyễn Văn Hoài 5-Đoàn Văn Bản
6-Võ Văn Sang
7-Lê Văn Giảng
8-Lý Trọng Quí
9-Cao Quỳnh Cư
10-Phạm Công Tắc
11-Cao Hoài Sang
12-Nguyễn Trung Hậu 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 Lý Trọng Quí:
Lỡ một buổi lướt một ngày,
Một lòng thành thật chớ đơn sai.
Lôi thôi buổi trước nhiều ân xá,
Lấp lửng đừng làm tội bữa nay.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUÍ CAO (Huỳnh Thiên Kiều) (Tên)
Quí-Cao tên thật là Huỳnh-Thiên Kiều, là một thi-sĩ. Ông là
người thuở sanh tiền giúp việc sở tuần thành, bổ vào Dinh
Đốc-lý Sàigòn, coi về sở Patentes. Người ấy, ở Sàigòn rất
nhiều người biết tiếng, khi còn ở thế có nhập vào Hội-Thi-Xã.
Nguyên trước đây là bạn với Ông Nguyễn Trung-Hậu, hiệu là
Thuần Đức (sau đắc phong vào Hiệp Thiên-Đài, phẩm Bảo
Pháp Chơn-Quân). Quí ông ban đầu định thử cầu các vị quá
vãng để xem sự linh-ứng thế nào. Quả nhiên, các vị Thần Tiên
giáng đàn và thi họa với nhau thật là tâm đắc và cứ tiếp diễn
trong tình thơ Tiên tục. Sau đó, Ông Quí-Cao giáng nhắc sơ
đến tình cố hữu:
Nhắn-nhủ mấy Anh một ít lời,
Làn mây hồn trẻ đã xa chơi.
Mẹ già nỗi hiếu chưa rồi Đạo,
Vợ yếu niềm duyên chẳng trọn đời.
Chạnh nhớ quê xưa lòng xót-xáy,
Buồn trông làng cũ mắt chơi-vơi.
Ai về gởi lại tình sông núi?
Kiếp khác Ơn sinh sẽ đắp bồi
(Quí-Cao)
Ông Nguyễn-Trung-Hậu khi nghe được tin ấy bèn đến nhà
Ông Cao Quỳnh-Cư mà xin ông Xây bàn để thỉnh Ông Quí
Cao về chơi. Ba Ông Cư, Tắc, Sang đem bàn ra, thắp nhang
vái ông Quí-Cao rồi các Ông bắt đầu cuộc Xây bàn tiếp điển,
Ông Hậu sẵn-sàng bút viết để ghi chép, một lát sau thì có
chơn-linh của Quí-Cao giáng cho bài thi:
Âm dương tuy cách cũng chung trời,
Sanh tịch đời người có bấy thôi.
Chén rượu đồng tâm nghiêng-ngửa đổ.
Thương nhau nhắn-nhủ một đôi lời.
Quí Cao
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Ông Hậu vẫn còn nửa tin, nửa ngờ, Ông bèn nói rằng: Tôi sẵn
có làm một bài thi đem theo đây, xin đọc cho Anh nghe và xin
Anh họa lại chơi cho vui (Ấy cũng muốn thử về sự linh ứng).
Bài thơ của Ông Hậu như vầy:
Mấy năm vùng-vẫy cũng tay không,
Nào khác chiêm-bao một giấc nồng.
Cữ nắng tuần mưa dày-dạn mặt.
Mồi danh bã lợi ngẩn-ngơ lòng.
Ngày qua thỏn-mỏn xuân thu dập.
Gương rạng phui-pha cát bụi lồng.
Chừ gặp cố-nhân lời ướm hỏi,
Hỏi ra cho biết nẻo cùng thông.
(Nguyễn-Trung-Hậu)
Ông Quí-Cao bèn giáng hoạ ngay:
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.
Cuộc thế lạnh-lùng làn gió lọt.
Đường đời ngán-ngẫm bụi trần lồng,
Kiếp tu xưa tiếc chưa nên Đạo,
Oan-trái phủi rồi phép Phật thông.
Ngày 5 tháng 8 Ất-Sửu (dl 22-8-1925) các Ngài 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; đoạn Tiên Nương giáng linh rằng:
- 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tin rằng có được sự huyền diệu như vậy, nên ra đề thi, là một
cách thử-thách khéo léo vậy thôi. 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.
(Bát Nương- Hớn-Liên-Bạch)
Dứt bài thi, các Ông hết lời khen tặng: Văn thiệt là quán thế!
Việc Xây bàn có kết quả như vây, bây giờ các ông mời Ông
Huỳnh-Thiên Kiều tức là Quí Cao về, giáng hoà nguyên vận
bài thi của Bát-Nương:
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.
(Quí Cao)
Tình thơ Tiên tục tiếp diễn: Gặp lúc mấy ông đương mê thivăn, lại có người thơ tuyệt-bút, ấy là Bát Nương, đến giáng
vào, đề một bài thi: Vịnh Xuân:
Ngàn liễu khoe xuân cảnh rỡ màu,
Xuân nồng vườn ngự vẻ thanh tao.
Chào xuân ác lố trăm lằn rạng,
Ghẹo liễu trăng soi một sắc làu.
Thơ-thới cành hôm, hoa đọng ngọc,
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Êm-đềm dạo tối, cỏ đeo châu.
Đượm bầu nhân sự xuân qua lại,
Khuất bóng xuân sang khách luống sầu.
(Hớn-Liên-Bạch kỉnh hiến)
*Vào ngày 13-11-1925 Ông Quí-Cao giáng cho Thi:
Thương nhau nhớ lúc xướng thơ hòa,
Sanh tịch đôi đàng phải cách xa.
Chén rượu đồng tâm nghiêng-ngửa đổ,
Biệt ly này trách bấy Trời già.
Ông Nguyễn-Trung-Hậu tự Thuần-Đức họa lại ngay bài thơ
của ông Quí-Cao giáng:
Đêm khuya tịch-mịch gió Thu hòa,
Chạnh nghĩa Kim-bằng dạ xót xa.
Đạo-lý những mong vầy một cửa,
Ngừa đâu rời-rã buổi chưa già.
(Nguyễn-Trung-Hậu)
Đức Thượng-Phẩm họa lại bài thơ của Quí-Cao:
Mừng Bạn hôm nay đặng hiệp-hòa,
Âm Dương dường gẫm chẳng bao xa.
Nhìn văn mà chẳng trông hình dạng
Gặp mặt còn mong đợi tuổi già.
(Cao-Quỳnh-Cư)
.*Ngày 12-10-Ất Sửu (dl: 27-11-1925) Qúi Cao giáng cho thi:
Tử sanh dĩ định tự Thiên kỳ,
Tái ngộ đồng hoan hội nhất chi.
Bắc Ngụy quan vân tâm mộ hữu,
Giang Ðông khán thụ lụy triêm y.
Ngày 28-11-1925 Thất-Nương giáng giải nghĩa hai câu chót
của bài Thi trên:
"Bắc Ngụy quan vân tâm mộ hữu,
"Giang Ðông khán thụ lụy triêm y"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi Như Hoành ở Bắc Ngụy đi thuyết chiến bên Giang Ðông
gặp Bạch Hàm thì tâm đầu ý hiệp, kết làm anh em. Đến khi
Như Hoành trở về Ngụy thì anh em khó phân tay.
Như Hoành than rằng: "Bắc Ngụy văn thiên thụ".
Bạch Hàm than rằng: "Giang Ðông nhất mộ vân".
Nghĩa là ngó Bắc Ngụy nghe ngàn cây đưa tiếng bạn.
Nhìn Giang Ðông thấy khóm mây vẽ hình anh.
*Ngày 16-1-1926 (âl 3-12-Ất Sửu) Hôm nay Quí-Cao đến
giáng nói: "Ðã lâu mà không dám nói, vì em còn phải tu như
hai anh vậy. Không dám nói vì hai anh có Thầy, em không
dám lộng quyền." Cho Thi:
Tu như cỏ úa gặp mù sương,
Ðạo vốn cây che mát mẻ đường.
Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng,
Ðôi năm mệt nhọc vạn năm bường.
Có Thần nuôi nấng Thần càng mạnh,
Luyện Khí thông thương Khí mới tường.
Nhập thể lòng trong gìn tịnh mẫn,
Nguồn Tiên ngọn Phật mới nhằm phương
(Huỳnh-Thiên-Kiều hiệu là Quí-Cao)
(Giải thích: Phương là hướng, là đường đi. Tường là lành.
Bường là bình. Tịnh mẫn là êm sáng. Nhập thể là đem Thần
vào mình đặng êm sáng). Từ đây, xin Nhị huynh hỏi Thầy,
đừng hỏi Em, Em nói mà phạm tội. Em xin kiếu.
Định luật ngàn đời: "Bèo hợp để rồi tan, trăng tròn rồi lại
khuyết". Có cơn mưa nào mà không tạnh, có cuộc họp nào mà
chẳng tàn. Buồn xa cách nhớ. Tiên tục cũng dường như nhau!
Hôm nay Ông Quí-Cao đến cho thi:
Buồn xa cách mặt dễ xa lòng,
Nhờ dạy thi văn mới đặng ròng.
Cái nghĩa đệ huynh là nghĩa trọng,
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Thâm tình cố cựu mấy thu đông.
(Huỳnh-Thiên-Kiều tự là Quí-Cao)
Thất Nương cũng đến từ giã, xem như xong một "khóa
Trường Tiên" rồi: bảy tháng. Tiên Nương trách nhẹ rằng:
Bạc tình chi lắm hỡi ai ơi!
Bảy tháng chung vui đã mất rồi.
Khi hứng trăng thơ khi gió sách,
Ðèn khuya nay luống một mình thôi.

QUỈ DẠ XOA
Quỉ Dạ xoa 鬼夜叉:loài quỷ có hình thù kỳ dị, rất hung dữ ở
dưới địa ngục chuyên tra khảo tội nhân.
Kinh Sám Hối có câu:
"Cột trói ngược quá kinh rất lạ,
"Quỉ Dạ-xoa đánh vả kẹp cưa."

QUỈ DỖ DÀNH
Một sự dẫn dắt của người khác làm cho sai trái với đạo đức
hoặc đạo lý luân thường, ấy là tâm của tà quái quỉ vương ám
hại, gọi là "Quỉ dỗ dành".
Thầy dạy ngày 29-01-Bính Dần (dl: 13-03-1926)
"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! Bởi vậy cho
nên, Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng
vì thương mà không sai quỉ dỗ dành".
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QUỈ KHÍ
鬼 氣
E: The evil spirit.
F: L’esprit errant (mauvai)
Quỉ: Ma quỉ. Khí: phần vô hình, ý nói: chơn thần, linh hồn. Quỉ
khí đồng nghĩa với Quỉ hồn, là linh hồn của quỉ.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
"Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công."

QUỈ LỘNG
Đức Hộ-Pháp nói: "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 của Ðức Chí Tôn muốn như vậy."

QUỈ MỊ
鬼 媚:
F: Diable, démon, les sprits mauvais.
Quỉ: Ma quỉ. Mị: quyến rũ, mê hoặc người để làm hại người.
Quỉ mị là loài ma quỷ quyến rũ, mê hoặc và làm hại người.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã nói bầy hổ lang, lũ quỉ mị đã sẵn bên mình
của mỗi đứa mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến.

QUỈ NHÂN
鬼人
Quỉ nhân là chỉ con người, nhưng tâm hồn không có đạo đức,
luôn luôn làm chuyện trái nghịch với thế tình cốt gây xáo trộn
trật tự an ninh và gây đau khổ cho người khác. Trong số ba
bậc phẩm nhơn sanh thì Quỉ nhân là hạng người thấp nhất, chỉ
được xếp vào hàng Quỉ vi. Tuy nhiên nếu những hạng người
này mà biết hướng thiện thì cũng được dự vào cơ Đại Ân xá
của Chí-Tôn.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên môn,
"Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng".
Tức nhiên ngày nay là Cơ Đại ân xá của Chí Tôn, thì tất cả ba
bậc phẩm nhơn sanh này được về cùng một lượt, nên gọi là
"Trùng huờn", khác với những lần phổ độ trước là phải tuần
tự, nên câu Kinh là "Tuần hườn phục vị Thiên môn" là vậy.
Pháp Chánh Truyền: "Quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng
ác hành mà bị đọa đày vào Quỉ vị. Quỉ sanh là hai phẩm kia
phạm Thiên Ðiều bị sa đọa. Trong các kiếp hữu sanh, duy có
phẩm người là cao hơn hết, nên gọi là Thượng Sanh. Lập
Tam Kỳ Phổ Ðộ này, Thầy đem các chơn linh dầu nguyên
sanh, quỉ sanh hay là hóa sanh lên phẩm vị nhơn loại mới trọn
câu Phổ Độ. Chơn linh các Nguyên nhân bị đọa trần, Quỉ nhơn
chuộc tội hay là Hóa nhân thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh
độ rỗi (ấy là Thế độ). Nên Thượng Sanh làm chủ của Thế Ðạo,
nắm luật thế nơi tay, mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Ðạo."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN QU▐

85

QUỈ QUYỀN
鬼權
Quỉ: Ma quỉ. Quyền: quyền hành. Quỉ quyền là quyền hành
của loài quỉ.
Cái quyền hành đó có được là do Đức Chí Tôn ban cho nó để
nó thử thách người tu, khảo duợt người tu để xem chơn giả.
Nếu người tu nào vượt qua được thì mới xứng đáng đắc quả.
Đức Hộ-Pháp nói rằng: "Khi Đạo mới phôi thai thì các quỉquyền 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".
Cũng chính Đức Ngài đã quả quyết rằng: "Qua nghĩ cái độc
tâm của người có những quỉ quyền tưởng đâu sẽ tiêu diệt
Thánh Thể của Đức Chí Tôn. Qua nói thiệt, nếu dưới mặt thế
gian nầy tiêu diệt cả Thánh Thể của Đức Chí-Tôn được, thì
không còn ai nữa. Từ Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào
tiêu diệt nó được, kẻ nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn
đừng sanh ra bởi chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo đặng,
khuôn luật vẫn vậy".
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho rối
loạn nền Đạo mà thử thách Thiên phong nữa.

QUỈ QUYỆT TINH MA
Quỉ quyệt tinh ma 詭譎精魔: gian dối,xảo trá, tráo trở không
lường.
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Thầy dạy:
Cuộc đời quỉ quyệt tinh ma,
Cha con chồng vợ sai mà cang luân.

QUỈ VỊ
鬼位
Một địa vị thấp kém nhứt trong ba hạng chúng sanh: Nguyên
sanh, Hóa sanh, Quỉ sanh. Trong số nhơn sanh có mặt trong
vũ trụ này tuy rất nhiều nhưng chỉ có ba bậc: Nguyên nhân,
Hóa nhân, Quỉ nhân. Nay, Kim quan Sứ đứng vào Quỉ vị.
- Nguyên nhân là khi Khai Thiên rồi thì đã có chơn linh ấy.
Nguyên sanh là "Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, cầm
thú hữu sanh, nhơn loại hữu sanh, tức là chúng sanh. Trong
chúng sanh đã có nguyên sanh, hóa sanh và quỉ sanh.
- Hóa nhân là chơn linh vật loại, đoạt đến phẩm vị nhơn loại.
Hóa sanh là Khai Thiên rồi mới biến hóa ra.
- Quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng ác hành mà bị đọa
đày vào Quỉ vị. Quỉ sanh là hai phẩm kia phạm Thiên Ðiều bị
sa đọa. Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm người là cao
hơn hết, nên gọi là Thượng Sanh. Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ này,
Thầy đem các chơn linh dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay là hóa
sanh lên phẩm vị nhơn loại mới trọn câu Phổ Độ. Chơn linh
các Nguyên nhân bị đọa trần, Quỉ nhơn chuộc tội hay là Hóa
nhân thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh độ rỗi (ấy là Thế độ).
Nên Thượng Sanh làm chủ của Thế Ðạo, nắm luật thế nơi tay,
mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Ðạo."
Kim-Quan-Sứ là ai? Bên Thánh-Giáo Gia Tô gọi là Quỉ Vương
đó vậy. Kim-Quan-Sứ là một vị Đại-Tiên có quyền hành đem
ánh sáng Thiêng-Liêng Đức Chí-Tôn chiếu diệu trong CànKhôn Vũ-Trụ, vị Đại-Tiên ấy đã gấm-ghé bước vào Phật-Vị, cái
quyền-năng của Ngài đã đoạt đặng tưởng không thua kém

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN QU▐

87

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 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, 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 QỦI-VỊ….
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 dượt Chư Tiên đoạt phẩm-vị Phật."

QUỈ VÔ THƯỜNG
鬼無常
E: The changeful demon.
F: Le démon changeant.
Quỉ: Ma quỉ. Vô thường: không luôn luôn như vậy, tức là biến
đổi luôn luôn. Quỉ vô thường là loài quỉ có hình thù biến đổi
luôn luôn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất,
"Quỉ vô-thường sẵn chực đem đi."
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QUỈ VƯƠNG
鬼王
E: Satan.
F: Roi des démons.
Quỉ Vương 鬼王: Vua của loài quỉ quái.
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.. 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."
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:
Chẳng thí dụ chi xa khó hiểu
A-Tu-La là hiệu Quỉ Vương
Ai từng lai lịch hà phương?
Tại ai dắt lối đem đường mà ra?
A Tu La tiếng Phạn là Asura. A Tu Lacó nhiều tên gọi khác
nhau: A tác la, A tô la, A tố la, A tố lạc, A tu luân. Trong Kinh
thường nêu ra ba loại A Tu La:
1/ A Tu La thiên đạo. 2/ A Tu La quỉ đạo. 3/ A Tu La súc đạo.
Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang, quyển 1, trang 84 giải
thích: "A Tu La là 1 trong 6 đường, 1 trong 8 bộ chúng, 1 trong
10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ.
Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và
thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh
từ A Tu La trường, A Tu La chiến v.v…
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo phẩm A Tu La Luân trong Kinh Tăng Nhất A Hàm 3 :
Thân hình của ATu La cao 84.000 do tuần, miệng rộng mỗi bề
1.000 do tuần. Còn phẩm A tu La Luân trong Kinh Trường A
Hàm 20, phẩm A tu luân trong Kinh Đại Lâu Thán 2. Kinh Khởi
Thế Nhân Bản 5 v.v…đều ghi rõ chỗ ở và sự tích của A Tu La.
Về nghiệp nhân của A tu la, các Kinh thường nêu ra 3 thứ
nhân làm cho chúng sanh sanh trong loại nầy: Sân, mạn, nghi.
Theo Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai
Biệt thì liệt kê ra 10 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong
loài A tu la.
1.Thân làm việc ác nhỏ.
3. Ý nghĩ điều ác nhỏ.
5. Khởi tâm ngã mạn.
7. Khởi tâm đại mạn.
9. Khởi tâm mạn mạn.

2. Miệng nói lời ác nhỏ.
4. Khởi tâm kiêu mạn.
6. Khởi tâm tăng thượng mạn.
8. Khởi tâm tà mạn.
10. Hướng về các căn lành.

Hình tượng của A tu la có nhiều thuyết khác nhau. Có chỗ cho
rằng: A tu la có 9 đầu, 1000 mắt, miệng phun lửa, có 990 tay,
6 chân, thân to gấp 4 lần núi Tu di. Có chỗ cho rằng: A tu la có
1000 đầu, 2000 tay; 10.000 đầu, 20.000 tay; 3 đầu, 6 tay. Có
chỗ cho rằng: A tu la có 3 mặt màu xanh đen, giận dữ, lõa
hình và có 6 cánh tay.
Phật giáo quan niệm các cõi thế giới bao gồm 10 cõi: Phật, Bồ
Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, súc sinh, ngạ
quỹ, địa ngục. Cõi Atula chính là cõi của các vị thần linh được
thờ phụng trong nhân gian. Các vị thần này (theo mô tả trong
kinh Phật) thường có tính hay giận dữ, tranh đấu, hiếu chiến,
nghi kỵ.
Xét kỹ thì các nhà đầu tư tài chính và các đại gia lắm tiền
nhiều của chính là các Atula trong cõi ta bà này (cõi ta bà là
thế giới của chúng ta đang sống và cũng là thế giới của Đức
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Phật Thích Ca). Tạm gọi các đại gia này là các "Atula tài
chính".
QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN
Các vị thần, thông qua những quyền năng siêu hạng có thể
tạo ra những điều đặc biệt. Thì cũng như vậy, các Atula tài
chính, với tiềm lực khổng lồ, họ có thể tạo lập những điều vượt
quá sức tưởng tưởng. Họ có thể xây dựng nên những khu
công viên (1), những tòa nhà chọc trời (2), những tổ hợp
khách sạn (3), những khu phức hợp nhân tạo (4) chỉ có trong
mơ (mà có lẽ ông Thần đèn của anh chàng Aladdin cũng chỉ
đến thế là cùng).
Bằng khả năng siêu nhiên, các vị thần có thể đi mây về gió, có
thể hô phong hoán vũ thì các Atula tài chính bằng sức mạnh
kỹ thuật, cũng đi mây về gió (trên phi cơ), hô phong hoán vũ
(tạo mưa, gió nhân tạo) và thậm chí, thông qua những kết nối
internet, họ có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu
(Ngày xưa, Tôn Ngộ Không có triệu hồi thổ địa cũng phải mất
hết tuần nhang).
BAN PHƯỚC GIÁNG HỌA
Bằng quyền năng siêu hạng của mình, các vị thần có thể trở
thành những người ban phước giáng họa cho người khác. Thì
các Atula này, bằng vào khả năng tài chính của mình, cũng có
khả năng ban phước giáng họa. Chẳng hạn, Bill Gates và
Warren Buffett đã hiến tặng phần lớn tài sản của mình, giá trị
hàng chục tỷ đô la mỹ (lớn hơn cả GDP của một nước trung
bình) cho các hoạt động từ thiện. Với số tiền này, hàng triệu
người nghèo khổ, bệnh tật đã được cứu giúp.
Ở khía cạnh ngược lại, cũng với khả năng tài chính và năng
lực tư duy bậc thầy của mình, các Atula tài chính cũng có thể
giáng họa lên người khác. Cuộc khủng hoảng kinh tế trong
năm 2008 đã cho thấy điều đó. Một loạt các quỹ đầu cơ cỡ bự
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đã thực hiện nghiệp vụ đầu cơ giá lên, làm cho giá dầu từ 50
USD/thùng có lúc tăng lên gần đến 150 USD/thùng và có lúc
người ta dự đoán nó sẽ lên đến mốc 200 USD/thùng. Tương
tự như vậy, giá các loại ngũ cốc thiết yếu đã tăng lên nhiều
lần, gây ra tình trạng thiếu ăn và hoảng loạn (vì cướp bóc
lương thực) rất nhiều nơi trên thế giới. Hoặc ngược dòng về
cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1998, người ta đã xác đinh rõ,
chính Soros, nhà đầu tư tài chính, đã đầu cơ vào đồng Bath
của Thái Lan và làm cho hệ thống tiền tệ của nước này bị sụp
đổ, kéo theo khủng hoảng tiền tệ của các nước Đông Nam Á
và Đông Á khác.
SÂN HẬN, NGHỊ KỴ VÀ HIẾU CHIẾN
Thế giới của các Atula tài chính là một thế giới tranh đấu đến
vô cùng. Các nhà đầu tư cạnh tranh với nhau, bóp chết nhau
để tồn tại và chiếm lĩnh thế giới. Dĩ nhiên, trong cuộc tranh đấu
ấy, các Atula này ngày càng trở nên hiếu chiến, bất cứ sự
xung đột nhỏ bé nào cũng đều làm họ trở nên giận dữ, có thể
gây ra những trận chiến (thương mại, đầu tư...) một mất một
còn.
Và trong một thế giới đầy xung đột, tranh đấu và hiếu chiến đó,
tính nghi ngờ của Atula tài chính luôn được đặt lên hàng đầu.
Đối với các Atula này, mọi thứ chỉ đáng tin nếu nó được minh
chứng một cách đầy đủ và đúng đắn. Mọi quyết định đều được
thực hiện thông qua những bản phân tích, những đề án đã
được xem xét kỹ lưỡng. Họ không bao giờ tin tưởng ai và bất
cứ điều gì (5). Các mối quan hệ, các hành động chỉ được thực
hiện dựa trên các lợi ích kinh tế là chính (6).
-------------------------------------------Chú giải:
(1) Xem Công viên Disney lớn nhất thế giới
(2) Xem Tòa nhà cao nhất thế giới
(3) Xem Khách sạn 7 sao
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(4) Xem Đảo Cọ Dubai
(5) Ngay từ khi cắp sách đến trường, họ đã được giáo dục một
cách cẩn thận để đặt tiêu chí lý trí lên hàng đầu. Họ thực hiện
đúng châm ngôn của nhà duy lý nổi tiếng Descartes "Tôi tư
duy (nghi ngờ) nên tôi tồn tại".
(6) Như ai đó đã từng nói "Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng
không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vình viễn".

QUỐC
國
F: État, Nation
Quốc 國: quốc gia, nước.

QUỐC ÂM
國音
F: Langue nationale.
Quốc-âm 國音: Tiếng quốc-ngữ (Tiếng Việt).
Đức Hộ-Pháp nói: "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; 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".

QUỐC DÂN
國 民
F: les citoyens.
(Quốc là nước, Dân là người dân sống trong đất nước đó).
Xưa nay người dân đối với nước ví như thuyền đi trên nước:
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Thuyền nhờ nước mà lướt nhanh, cho nên dân sống nhờ đất
nước. Vì thế mà người làm đầu đất nước phải có trách nhiệm
với dân, mới được gọi là "Phụ mẫu chi dân" là vậy.
"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".
Bài Tế Chiến Sĩ Trận Vong có câu:
Ách nô lệ ngày nay hầu dứt,
Nước quật cường nhờ sức quốc dân.
Hồn thiêng rày đã tỉnh lần,
Muôn năm chung hưởng hồng ân của Trời.

QUỐC DÂN THIÊN MẠNG
國民天命
Ngài Bảo-Thế dịch thơ của ông Saint Jorioj đề ngày 27-101949 gởi cho Phối-Sư Thượng-Vinh-Thanh, đại ý muốn sau
khi nhập Việt-Tịch ông sẽ lấy tên Việt là Cao-Thiện-Tiến.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Bảo-Thế dịch thơ của ông Việt-Nam mới: Cao Thiện Tiến nên
gởi cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo cho họ hay biết rằng các
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nước đã hưởng-ứng theo Đạo, khuyên họ nâng cao danh-giá
Thiên-Phong thêm nữa cho xứng phận làm Thầy các nước và
làm một Quốc-Dân Thiên Mạng. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

QUỐC ĐẠO
國道 (
道)
E: The national religion.
F: La religion nationale.
(Quốc là nước. Thông-thường chữ Quốc 國 ở trong có chữ
hoặc 或 (hoặc là thay đổi) đặt trong bộ vi 囗 (vi là vây quanh).
Ý nói ở đất nước không có chủ-quyền nhứt định khi thì vua,
lúc lại Tổng-Thống, thay đổi chế-độ luôn. Nhưng với Việt Nam
ngày nay Đức Chí-Tôn đến ban cho một nền Quốc Đạo đặt
trong một Quốc-gia Thiên định thì chữ Quốc
ấy phải là chữ
Vương 王 nằm trong bộ vi 囗 chứng tỏ rằng nước này có Chủ
quyền thật sự. Đạo là Đạo, dưới hình thức một Tôn giáo) Là
một nền Tôn giáo thật sự có chủ quyền của đất nước, của
toàn cầu.
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
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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.
Hại thay! Yếu-ớt đức-tin, ngày nay Bần-Đạo ăn năn quá lẽ.
Mười lăm năm đã đặng thấy gì? Toàn cả thiên-hạ nói rằng nòigiống Việt-Nam 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.!"
Quốc Ðạo là nền Đạo khởi khai từ Việt Nam, mở ra trên đất
nước Việt Nam, để từ nơi đây truyền bá ra khắp thế giới. Dân
tộc Việt Nam là dân tộc được Ðức Chí Tôn lựa chọn, nên rất
được sự ưu ái của Ðức Chí Tôn hơn các dân tộc khác. Do đó,
Ðức Chí Tôn có cho hai câu thi trong bài thi gởi Vua Bảo Ðại:
"QUỐC ĐẠO kim triêu thành Ðại Ðạo,
"Nam phong thử nhựt biến nhơn phong".
(Có nghĩa rằng Quốc Ðạo trong nước Việt Nam ngày nay sẽ
thành nền Ðại Ðạo. Nền phong hóa của Việt Nam ngày kia sẽ
trở thành nền phong hóa của nhơn loại).Nhờ Quốc Ðạo nầy,
dân tộc Việt Nam ngày sau sẽ làm chủ tinh thần của nhơn loại
theo như ý muốn của Thầy:
"Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc,
"Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ!"
Thầy dạy: "Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật
là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là QUỐC ÐẠO, hiểu
à!"
Đức Hộ-Pháp thuật lại, khi "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-
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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? 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.
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, vi chủ
tinh thần loài người, tức đủ quyền năng lập Quốc Đạo. Ngài
đến đem đại nghiệp cho Quốc dân này"

QUỐC ĐẠO NAM PHONG
道 南風
Đức Chí-Tôn giáng Cơ cho Ngài Quốc-Trưởng Bảo Đại, do
Hộ-Pháp và Tiếp-Đạo phò-loan đêm 12 tháng 12 Đinh Hợi (dl:
22-01-1948) như sau:
"Thầy, các con. Ừ! Ngày nay là ngày Thầy đã đắc vọng cho
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toàn cả nòi giống các con. Vĩnh (Lê-Thế-Vĩnh) và Hoạch (LêVăn Hoạch) phải hiệp cùng Vĩnh-Thuỵ (Bảo-Đại) mà làm tròn
sứ mạng theo Thánh-ý Thầy đã định đa nghe!
TẮC! con biểu Tài viết Nho-văn bài thi này, rồi Hoạch, con đưa
tận tay cho Vĩnh-Thuỵ.
THI
Thượng, hạ nhị thiên xử địa hoàn,
Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san.
Hoàng-đồ toàn bảo thiên-thơ định,
Đảnh-tộ trường-lưu tổ-nghiệp tồn.
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.
上下二天處地寰
越南一
一江山
隍圖全寶天書定
鼎怍長流祖業存
國道今朝成大道
南風此日變人風
安民列聖從堯舜
文化將來立大同
Hôm nay tựa đề "QUỐC-ĐẠO NAM-PHONG" được thành hình
là lấy hai chữ đầu của hai câu thơ 5 và 6 trong đề tài, kết-hợp
thành tiểu tựa: "QUỐC-ĐẠO NAM-PHONG " là vậy!
Tuy nhiên tôi chỉ có trong tay bài cơ vỏn-vẹn có mấy câu trên,
còn phần chữ Hán tôi tự viết lấy để làm tượng-trưng, nếu có
sự sai biệt xin được quí vị chỉnh thêm cho và rộng lòng thathứ. Hơn nữa đây là một đề-tài tôi chỉ góp nhặt, xâu kết những
lời giảng dạy hầu hết là những bài Thuyết Đạo của Đức HộCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Pháp Giáo-chủ Đạo Cao-Đài hoặc trích-lục những tài-liệu của
Đại Đạo. Cái khởi nguyên của QUỐC-ĐẠO đã được ĐẤNG
Tôn-sư HỘ-PHÁP trần-tình bằng tất cả trái tim yêu ái, giờ đây
ta hãy lật từng trang đã được đúc kết, hệ-thống-hóa thành tập
sách nhỏ bé này để cùng nhau chiêm-nghiệm và cùng hoà
nhập với không khí thiêng-liêng của Đạo-pháp.
1- Tinh-thần của Quốc Đạo Nam-phong
*Giảng-luận về bài thơ: Tinh-thần của nền Quốc-Đạo được
gói-ghém trong bài thơ trên. Qua bài thơ thấy cả tình-ái nồngnàn của Đấng TRỜI CHA đã gởi trọn cả thâm-tình dành cho
nhân loại trong thời buổi này. Xin được tạm thích-nghĩa nôm
và tìm hiểu ý-nghĩa từng câu thơ để nghe được tâm-tình của
Thiên Phụ, đồng-thời thấy được trọn vẹn chân tướng của Nam
Phong để dựng nền QUỐC-ĐẠO.
Giải-nghĩa:
Câu 1: "Thượng hạ nhị thiên xử địa hoàn" 上下二 天 處 地 寰
Chính là THIÊN-THƯỢNG và THIÊN-HẠ mà con người được
đứng phẩm tối-linh nên đứng giữa kết liên thành TAM-TÀI
(THIÊN- NHÂN- ĐỊA) vậy phải xử thế nào cho được vẹn toàn.
Tức là thuận nhân-tâm ắt thuận Trời, mà cũng là bực tài ba
quán-thông mọi việc thì mới mong gánh vác nỗi vai-trò quá ư
nặng nề Thể thiên hành hóa mà Thượng Đế đã phó giao cho
các nhà lãnh đạo Tôn giáo.
Hai chữ "Thiênthượng", "Thiênhạ" tức là "Nhị
Thiên" ý nói trên
là trời, dưới là
đất,
giữa
là
người hiệp thành
Tam tài (số 3 trọn vẹn). Nếu dùng những nét vạch để làm
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biểu-tượng thì thấy rất rõ đây là hình ảnh quẻ CÀN ☰ (Càn vi
Thiên) là Trời.
Xử địa hoàn: có nghĩa là phải thông nhau, nối liền lại với nhau
trong tình tương thân tương ái. Về chữ nghĩa là thêm một nét
sổ ở chính giữa quẻ Càn thành ra chữ Vương 王 Vương là
vua, người đứng đầu một nước.Vua phải là người hiểu biết:
- Trên thông thiên-văn
- Dưới đạt địa-lý
- Giữa quán nhân-sự
Phải chăng Đấng Chí-Tôn giao trách-nhiệm Việt Nam lúc bấy
giờ cho vì vua anh minh để bảo-tồn quốc thổ, vì đây là một
Quốc-gia Thiên-định. Phải có một vị Vua xứng đáng, toàn hảo.
Nhưng Đạo là lý, phải lấy lý mà giải để thấy rằng ngày nay
Thầy dùng tánh-đức của Vĩnh-Thuỵ (Bảo-Đại) mà lập quốc
cũng như Thầy lấy tánh-đức của Ông Phạm Công-Tắc mà lập
Giáo vậy. Xưa Thầy nói rằng:
- "TẮC! thoảng THẦY lấy tánh đức PHẠM CÔNG TẮC mà lập
giáo con mới nghĩ làm sao?"
Hai trường-hợp nào có khác nhau! Tức nhiên dù bất cứ ai đi
nữa mà khi làm Vua, làm Quốc-Trưởng thì phải "bảo trọng cái
Lớn" tức "Bảo-Đại" thì mới giữ vững nghiệp "QUỐC" của Đức
Chí-Tôn đến thất ức niên. Nếu cứ nghĩ rằng "Bảo-Đại" chỉ có
Ông vua cuối triều: Nguyễn Vĩnh-Thuỵ bằng xác thịt, thì ngày
nay Người đã an nghỉ rồi thì nghiệp Đời, nghiệp nước này giao
lại cho ai? Chả lẽ đến đây Đạo phải bế? Đất nước này sẽ về
ai? Và đây là yếu-tố tiên quyết:
Năm 1948: Đức Hộ-Pháp đề xướng thuyết Bảo-Đại như vầy:
"Trận giặc giữa Việt Minh và Pháp đang đánh nhau, chớ Việt
Nam chưa có một Chánh Phủ hợp pháp để thương thuyết với
Pháp. Đức Hộ-Pháp triệu tập Hội nghị toàn quốc tại Sài Gòn,
có đông đủ các nhân sĩ Nam- Trung- Bắc, các Tôn giáo, Đảng
phái. Đức Hộ-Pháp được đề cử Chủ toạ phiên họp. Đức Hộ-
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Pháp đưa ra giải pháp Bảo-Đại, lúc ban đầu mọi người đều tỏ
vẻ không tán đồng, xầm xì to nhỏ với nhau. Đức Hộ-Pháp giải
thích thêm vì sao Ngài đề xướng giải pháp Bảo Đại:
1- Nhà Nguyễn đã ký hai Hiệp Ước 1862 và 1864 giao nước
Việt-Nam cho Pháp bảo hộ, bây giờ Nhà Nguyễn phải lấy lại,
rồi giao cho Quốc dân Việt-Nam liệu định. Chỉ có Cựu Hoàng
Bảo-Đại mới có đủ tư cách thương thuyết với Pháp.
2- Trong phiên họp, ông Nghiêm-Xuân-Thiện một nhân sĩ miền
Bắc đứng lên chấp nhận ý kiến của Đức Hộ Pháp, kế đó là
ông Trần-Văn-Lý một nhân sĩ miền Trung cũng tán thành. Đức
Hộ-Pháp mới tuyên bố như vầy Nam, Trung, Bắc, đã đồng ý,
nhờ toàn hội cho biết ý kiến và toàn hội đồng hoan-hỉ giải pháp
Bảo-Đại của Đức Hộ Pháp". (Trích Dưới bóng cờ cứu khổ)
Câu 2: "Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san" 越南一

一江山

Đức Chí-Tôn đã hứa với nhân-loại là Đạo Cao-Đài sẽ đạt
được là Cơ quan Đại-Đồng Thế-giới tức là sẽ có:
Một Quốc gia - Một nòi giống - Một Tôn giáo.
Chính đất nước Việt-Nam này làm khởi điểm một Thánh-Địa
đã ôm trọn Thái-Cực-Đồ mà thiêng-liêng đã dành sẵn; khi
được địa-linh thì hẳn sẽ có nhân-kiệt vậy. Việt-Nam phải liền
một dãy: một đất nước, một giang-san bờ cõi. Đó là ý muốn
của Đức Chí-Tôn. Có như vậy thì Đại-Đạo này mới ra toàn cầu
thế giới được.
"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc
"Chủ-quyền Chơn-đạo một mình TA".
Hơn thế nữa chữ-nghĩa cũng xác-định điều ấy.
Còn với đất nước Việt-Nam mà Ngài chỉ-định là "nhứt quốc
nhứt giang-san" thì chữ Quốc
ấy phải là chữ Vương 王
nằm trong bộ vi, chứng tỏ rằng nước ấy có Chủ quyền thật sự.
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Câu 3: "Hoàng-đồ toàn bảo Thiên-thơ định" 隍圖全寶天書定
Trong bức đồ trọn vẹn họp đủ Tam Hoàng: Thiên hoàng, Địahoàng, Nhân-hoàng vô cùng quí-báu đó, Việt Nam hân hạnh
được đón nhận đầy-đủ trong quyển sách trời gọi là "Thiên
Thơ" đã ghi chép hẳn-hoi. Cả một mảnh giang-san gấm vóc
này đã được quyền Thiêng-liêng quyết định rồi, tức nhiên là
nước chủ của Vạn quốc.
Câu 4: "Đảnh-tộ trường-lưu tổ-nghiệp tồn" 鼎怍長流祖業存
Là phúc mệnh trời ban cho được lưu-truyền nhiều đời cháu
con toại hưởng. (Đảnh là điểm cao, tộ là phúc vận may của đất
nước, trường lưu là ví như nước cuồn cuộn chảy, Tổ-nghiệp là
sự-nghiệp của cha ông nhiều đời đã tích-luỹ cho con cháu; tồn
là còn). Nói chung là đã qua khúc quanh của lịch-sử, Việt Nam
lại được quyền Thiêng Liêng giao phó một trách nhiệm lớn, do
theo cái đà của sự nghiệp Tổ-tiên để lại cứ nối theo mà pháthuy thêm nữa; tức nhiên là thời-kỳ Nho Tông Chuyển thế đã
đến đó vậy.
Câu 5: "Quốc-Đạo kim triêu thành Đại-Đạo" 國道今朝成大道
Nền ĐẠO có trong nước Việt-Nam hôm nay dân Nam được
tiếp nhận làm mối Đạo nhà, sẽ làm khởi điểm cho nền Đạo của
toàn Thế-giới trong một sớm một chiều nhân-loại đều chung
hưởng.
Câu 6: "Nam-Phong thử nhựt biến nhơn phong" 南 風 此日 變
人風
Chính cái phong-hóa của nhà Nam đã tàng ẩn nhiều điều quí
hóa, như triết-lý nhân-sinh-quan, vũ-trụ-quan…kết-tinh thành
một nền Văn-hiến bốn ngàn năm, trong thời điểm này sẽ làm
nền phong-hóa chung cho nhân-loại đồ theo khuôn mẫu đó.
Câu 7: "An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn" 安 民 列 聖 從
堯舜
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Muốn cho quốc thới dân an, phương-pháp thực hành phải noi
theo chư liệt Thánh đã nêu gương trước mà làm cho dân
được sống cảnh thái-bình gọi là thuở trời Nghiêu đất Thuấn.
Cả một cơ cấu Chánh-trị-Đạo trong nền Đạo Cao-Đài ngày
nay chính Đức Chí-Tôn đến lập, chứ không phải một vị nào
khác.
Trong chữ AN 安 đã có chữ Nữ 女 đặt dưới bộ miên, tức nhiên
muốn nói đến sự bình đẳng, bình quyền phải có bàn tay của
Nữ-phái trợ lực nữa để đem lại sự an bình cho đất nước. Như
vậy người Nữ phải có nhiệm-vụ góp bàn tay xây dựng đất
nước cũng như Đạo nghiệp của Chí-Tôn. Nhưng dù Nữ dù
Nam cũng phải là mẫu người đạo-đức thật sự. Chính Đức ChíTôn đã ban cho sự bình đẳng ấy rồi.
Câu 8: "Văn-hóa tương-lai lập Đại-đồng" 文 化 將 來 立大 同
Nền văn-hoá trong tương-lai sẽ là nền văn-hoá Đại Đồng,
Đông Tây hoà-hợp: văn-minh tinh-thần của Đông phương kếthợp với văn-minh của nhân-loại mà làm nên nền Văn-hoá
Cao-Đài làm khởi điểm. Tức nhiên Văn-hóa của Việt Nam hôm
nay đầy đủ yếu-tố để đi đến Đại-Đồng. Nay, Đức Chí-Tôn đã
dùng Quốc-Ngữ làm chính-tự, làm căn-bản để thông-truyền về
Tôn-giáo, thứ văn-hóa này sẽ làm nồng cốt đưa nguồn Chơnđạo chánh truyền phổ thông trong thế-giới tức là "Văn dĩ tải
Đạo" vậy. Mối Đạo trong nước giờ đây chỉ trong một sớm sẽ
trở thành nền Đại Đạo tức là sẽ có ảnh-hưởng đến toàn cầu
Thế giới. Tiền-nhân có cho biết:
"Văn-hiến bốn ngàn năm có sẵn,
"Chi cần dị chủng đến dâng công"
Để kết-luận: xin dẫn lời nhận-định của Đức Hộ Pháp: "Ta
thường nói Đông Tây không bao giờ gặp nhau. Câu đó không
thể áp dụng được trong giới triết-học tuy có đến hàng trăm
đường lối khác nhau, nhưng chung qui cũng gồm về một mối.
Lấy cái thực học Âu Mỹ để so-sánh với thực-học Á đông cân
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nhắc nhau thì phần nhiều cái học Á-đông bị lu mờ chỉ vì cách
trình bày, luận-lý không rõ ràng, còn về phần tinh-thần thì bao
trùm được khắp võ-trụ như: Thiên văn, Địa-lý, Dịch-lý mà ông
cha ta vẫn cho là những môn học khó-khăn, huyền-diệu. Vì
những lẽ trên, ta thấy khó khăn, khúc-chiết mà xếp đặt cái học
thuyết ấy vào hàng tâm-truyền hay bí-truyền. 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".

QUỐC GIA
國家
F: Nation.
(Quốc là nước, Gia là nhà) là nước nhà, cũng là chỉ bờ cõi đất
đai trong phạm vi của mỗi dân tộc. Như Quốc gia Việt Nam,
quốc gia Lào,mỗi quốc gia đều có chế độ, phong tục riêng.
Nhân ngày cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, Đức Hộ Pháp nói
rằng: "Ngày nay là ngày kỹ-niệm các chiến-sĩ trận vong, các
chiến-sĩ ấy hy-sinh cho quốc gia, vì nước nhà, vì nòi giống, vì
nhơn loại họ không tiếc mạng sống, đứng lên để mưu hạnh
phúc cho toàn cầu gầy dựng lại Quốc-gia. Ấy là 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 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.
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.
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QUỐC HỒN
國魂
E: The national spirit.
F: L’esprit national.
Quốc hồn 國魂: linh hồn,tinh thần của một nước.
Đức Hộ-Pháp nói: "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,
nhớ từ đây sắp về sau phải biết tự trọng lấy mình, mà biết tự
trọng lấy mình thì sau thiên hạ mới trọng mình vậy".

QUỐC LUẬT
Quốc-Luật 國律: Luật pháp của quốc gia.
Do tờ thỉnh-giáo của Thượng-Chánh Phối-Sư về việc ChánhPhủ Tổng-Động-Viên thanh-niên.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Dẫu mình là người Đạo Cao-Đài là một nền Đạo tương-lai
của toàn Quốc đi nữa mà mình là người Việt Nam ở trong
nước Việt-Nam tức là con dân Việt-Nam. Ta phải làm tròn
phận-sự con dân của đất nước cũng như ai kia vậy. Nếu BầnĐạo bị Quốc-Luật, Quốc-Pháp buộc làm tròn phận-sự côngdân ấy Bần-Đạo cũng cúi đầu phục lịnh. Nếu nói thanh niên ấy
là Quân-Đội Cao-Đài trừ-bị thì phải nạp danh-sách cho ChánhPhủ biết rõ, nếu ta lãnh làm Quân-Đội Quốc-Gia, với lý lẽ vô
bằng cớ thì chúng ta muốn làm mưu-mẹo dơi không dơi, chuột
không chuột đặng gạt qua Quốc-Pháp.
Phải thi-hành triệt-để Quốc Luật. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
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QUỐC MẠCH
國脈
E: The economical life of a country.
F: La vie économique d’un pays.
Quốc: Nước, quốc gia. Mạch: ống dẫn máu để đem dưỡng khí
nuôi sống các tế bào trong cơ thể. Quốc mạch là mạch sống
của một nước, tức là những sinh hoạt của tất cả ngành nghề
trong nước làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người
dân được đầy đủ và tốt đẹp.
Kinh Nho-Giáo có câu:
"Khai nhơn tâm tất bổn, ư đốc thân chi hiếu.
"Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung."

QUỐC SẮC
國色
F: Beauté nationale, reine de la beauté.
Quốc-sắc 國色: người con gái đẹp nhất của một nước.
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.

QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG
Quốc-sắc thiên hương 國色天香: người con gái rất đẹp, còn
gọi là sắc nước hương trời.
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QUỐC SĨ (Phẩm)
國 士
E: Eminent scholar of a country.
F: Lettré éminent d' un pays.
(Quốc: Nước, quốc gia. Sĩ: người trí thức). Có hai nghĩa:
1- Quốc sĩ là người trí thức tài giỏi danh tiếng trong nước.
2- Trong cửa Đạo Cao Đài, Quốc Sĩ là một phẩm Chức sắc
trong Ban Thế Đạo, đứng trên phẩm Hiền Tài, nhưng dưới Đại
Phu và Phu Tử. Phẩm Quốc Sĩ được cầu phong vào phẩm
Giáo Sư Cửu Trùng Đài.
Đức Hộ-Pháp truy thăng Tướng Trình Minh Thế vào hàng
phẩm Quốc Sĩ đặng thờ nơi Báo Quốc Từ
Đức Hộ-Pháp là một vị Giáo-chủ Cao-Đài thể theo lòng Từ bi
của Thượng Đế, là nói đến cái tâm của Phật. Đức Hộ Pháp
chơn linh là Hộ Pháp Vi-Đà. Dù gặp kỳ Nho Tông chuyển thế,
nhưng là một Đấng tu hành, Đức Ngài vẫn hằng thương con
cái của Đức CHÍ TÔN, hạ mình mà dìu dẫn toàn chư Môn đệ.
Xem vậy, Ngài không những phong tặng phẩm vị QUỐC SĨ
đầu tiên trong Ban Thế Đạo mà còn đặc ân cho thờ chung với
các vì Vương thì rõ lòng yêu mến người chiến-sĩ của Đức Ngài
như thế nào!
Năm 1955, Quí Ngài Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư cầu
xin Đức Hộ-Pháp truy phong Tướng Trình-Minh-Thế vào phẩm
Thế Đạo, Đức Ngài ký Thánh lịnh như sau:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_____________________________+

HỘ-PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (dl: 1502-1938) giao quyền thiêng liêng Thống nhứt Chánh Trị Đạo
cho Hộ-Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Chiếu y Thánh giáo của Đức Lý Giáo-Tông ngày mùng 03-12Quí Tỵ (dl: 08-01-1953) qui định phẩm vị của Thế Đạo:
Chiếu y đơn yêu cầu ngày 16-03-nhuần Ất-Mùi (dl: 07-051955) của ba vị Chánh Phối sư thay mặt cho Hội-Thánh Cửu
Trùng Đài cầu xin truy thăng cho Trình Minh Thế được vào
hàng phẩm của Thế đạo.
Nghĩ vì Trình Minh Thế buổi sanh tiền đã lập đặng đại công với
Tổ Quốc, được chánh phủ Quốc gia Việt Nam truy thăng lên
phẩm Trung Tướng xứng đáng là một vị anh hùng để nêu
gương cho hậu thế. Nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Truy phong Trình Minh Thế vào phẩm QUỐCSĨ và Linh vị đặng thờ nơi Báo-Quốc-Từ, kể từ ngày ký tên
Thánh Lịnh này.
Điều thứ nhì: Tam Đầu chế Hiệp-Thiên-Đài và Cửu Trùng Đài
các tư kỳ phận lãnh thi hành Thánh Lịnh này.
Lập tại Tòa Thánh, ngày 16 tháng 03 nhuần Ất-Mùi
(Dương-lịch: 07-05-1955)
HỘ-PHÁP
Ký tên và đóng ấn
___________
Số: 20/SL Vâng lịnh ban hành
Nội chánh, ngày 19 tháng 03 nhuần Ất-Mùi
(dl: 10-Mai 1955)
Qu. Thượng Thống Lại viện
Ngọc Hoài Thanh (Ký tên)
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QUỐC SỰ
國事
(Quốc là nước; Sự là việc) là việc nước, tức nhiên điều yếu
trọng nhất là chính trị và Quân sự (việc quốc gia, việc chánh
trị). Nhưng việc binh bị thì không cần bàn, chỉ có việc chánh trị
là gây nhiều điều rắc rối, dễ làm loạn, nên nhà nước lúc nào
cũng nghi ngờ và lo sợ.
Nhưng, Thầy có nói "Chánh trị với Ðạo chẳng buổi nào liên
hiệp cùng nhau" vì từ trước tới nay, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo
lợi dụng uy thế của đông đảo tín đồ, đứng ra tranh giành
quyền lực với chánh quyền quốc gia, khiến cho nhà đương
quyền luôn luôn nghi ngờ tôn giáo làm chánh trị. Trong giáo lý
của Ðạo Cao Ðài do Ðức Chí Tôn lập ra, không có khoản nào
cho phép Chức sắc làm chánh trị; "Bất thiên hữu, bất thiên tả,
bất bạo động". Bởi vì mục đích của tôn giáo là làm lành, còn
Chánh trị thì làm lợi. Nếu nhà cầm quyền hoàn toàn vì nước vì
dân đúng nghĩa thì tôn giáo là cơ quan rất đắc lực hỗ trợ nhà
nước về Phước thiện, về an sinh xã hội, giáo dục đạo đức,
củng cố và phát triển thuần phong mỹ tục, ngăn ngừa tội ác tội
phạm. Một xã hội không đạo đức thì dễ đưa đến hỗn loạn và
đồi trụy. Chỉ có tôn giáo mới có thể cải tạo tệ nạn xã hội một
cách hữu hiệu đến tận gốc rễ.
Ngày 21-10-1926 (âl 15-9-Bính Dần)
Thầy dạy: "Trung, mặc kệ nó, chúng nghi cho các con lo Quốc
sự. Thầy vì các con xin lắm mới ép lòng chịu vậy, chớ Chánh
trị với Ðạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau. Thầy nói ít,
các con hiểu nhiều."

QUỐC SỰ VỤ
Quốc sự vụ 國事務: Cơ quan chuyên lo việc công, việc nước.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUỐC THỂ
國體
F:Renommée d’un pays.
Quốc: Nước, quốc gia. Thể: thể diện (danh dự), thể chế (chế
độ).
1. Quốc thể là thể diện, là cái danh dự của một nước.
2. Quốc thể là thể chế, là chế độ cai trị của một nước, như thể
chế dân chủ, quân chủ,.... (Cái thể thống của một quốc gia).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mở đường quốc thể, định phong vân.
Lời Đức HỘ-PHÁP tuyên-bố trong chuyến Bắc Du tháng 10
năm 1950: "Nền Độc-Lập của nước nhà không ai có quyền giữ
mà ta phải đòi, hỏi, xin. Trái lại, ta phải đoàn kết cùng nhau để
tạo thành, vì nền Độc-Lập chính là quyền sở-hữu của ta.
Nhiệm-vụ của người công-dân lúc Quốc-Gia hữu sự. Một điều
quan-trọng mà tất cả thanh-niên, học-sinh cần biết đó là
"QUỐC-THỀ" của một dân-tộc. Nhưng Quốc Thể của một
nước tức là sự tập-hợp của một khối cá-thể của những cánhân nước ấy. Vậy thì mỗi công-dân một nước phải có một cáthể đã. Cá-thể của một người tức là nhân-cách và nhân-phẩm
của người đó vậy. Mà muốn cho cá-thể xứng-đáng thì Ông
Cha chúng ta đã để lại cho hai chữ vô-cùng quí-báu ấy là TuThân vậy."

QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI
Đức Chí Tôn giáng Cơ cho Ông Bảo Đại một bài thi
Phò Loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo
Đêm 11 tháng 12 Đinh Hợi (dl: 21-1-1947)
Thầy, các con. "Ừ! Ngày nay là ngày Thầy đã đắc vọng cho
toàn thể nòi giống các con. Vinh! Con và Hoạch phải hiệp cùng
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Vĩnh Thụy mà làm tròn sứ mệnh theo Thánh ý Thầy đã định đa
nghe! Tắc! Con biểu Tài viết Nho văn bài thi nầy rồi Hoạch con
đưa tận tay Vĩnh Thụy.
THI
Thượng hạ nhị thiên xử địa huờn,
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang san.
Hoàng Đồ toàn bảo Thiên Thi định,
Đảnh tộ trường lưư tổ nghiệp tồn.
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.
上下二天處地寰
越南一
一江山
隍圖全寶天書定
鼎怍長流祖業存
國道今朝成大道
南風此日變人風
安民列聖從堯舜
文化將來立大同
Thầy lại muốn cho hai con Hoạch và Vinh hiệp cùng Vĩnh Thụy
hội thuyết tại Hạ-Long nghe à! Thầy ban ơn cho các con".
*Bảo Đại về nước làm Quốc Trưởng:
Ảnh hưởng bài thi rất mạnh mẽ khiến cựu Hoàng Bảo Đại về
nước làm Quốc Trưởng Việt Nam, lãnh Đạo được một thời
gian. Ở Hà Nội Đức Hộ Pháp cho hai trung đội lính Cao Đài
làm Ngự Lâm Quân, ở Đà Lạt cũng hai trung đội làm Ngự Lâm
Quân: Là lý do Sĩ Quan và binh sĩ Cao Đài 20.000 người cũng
được Quốc-gia-hóa làm hậu thuẫn cho Quốc Trưởng tùy nghi
sử dụng. Vì giao quyền Tổng Trưởng Quốc Phòng kiêm Thủ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tướng cho Ngô Đình Diệm nắm giữ, nên Bảo Đại bị ông Diệm
phản phúc, lấy cớ trưng cầu dân ý lên làm Tổng Thống Việt
Nam Cộng Hòa, khiến Bảo Đại phải lưu vong qua Nice tị nan.
Thời cuộc cứ đổi thay, ông Ngô Đình Diệm bị Dương Văn
Minh đảo chánh, rồi Phan Khắc Sửu được cử làm Quốc
Trưởng. Kế đến Nguyễn Văn Thiệu đắc cử Tổng Thống ViệtNam Cộng Hòa cho đến 30-4-1975, Cộng-Sản đến lập nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như hiện nay.

QUYỀN
權
F: Autorité, pouvoir.
Quyền: 權 - quyền hành, - quyền biến, - tạm làm, - sung vào
chức vụ mà chưa chánh vị.
Pháp Chánh Truyền: "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!"

QUYỀN BIẾN
權變
F: Débrouillard.
Quyền: thay đổi cách làm việc khi gặp hoàn cảnh khó khăn
khác hơn lúc bình thường. Biến: thay đổi. Quyền biến là thay
đổi cách thức làm việc cho kịp thời để đối phó với sự biến
chuyển mau lẹ của tình thế (Theo việc xãy ra bất thường mà
ứng biến).
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Thi văn dạy Đạo:
Cung trương chim đỡ thế nào đang,
Mất phước ôn nhu ấy mất nhàn.
Quyền biến dầu dùng khi buổi ngặt,
Dằn lòng nhớ tránh kế mưu gian.

QUYỀN CHÍ TÔN
"Trên ba Hội lập quyền thì có Giáo-Tông và Hộ Pháp.
Giáo-Tông là chủ Cửu-Trùng-Đài thì lo về việc chánh-trị của
Đạo có Chưởng-Pháp và Đầu Sư ở trung gian giúp sức điềuđình các luật-lệ truyền xuống cho ba Chánh Phối-Sư nắm trọn
quyền hành-chánh. Giáo-Tông có quyền định đoạt trong việc
chánh-trị của Đạo.
Hộ-Pháp thì lo giữ luật-lệ của Đạo cho khỏi sái Thiên-điều vì
luật-lệ của Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ ngày nay thì thế cho
Thiên-điều.
Hộ-Pháp có quyền đặc-biệt về Ân-xá cũng như Giáo-Tông có
quyền Chánh-trị vậy..
Hộ-Pháp Chưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài có Thượng Phẩm,
Thượng-Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức.
Giáo-Tông và Hộ-Pháp hiệp một là Quyền Chí-Tôn".

QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI THỪA
MẠNG
Đức Hộ-Pháp ban thi cho Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện Phước, Đàn
đêm 06-02-Ất Tỵ (dl: 08-03-1965) tại Giáo Tông Đường lúc
20g30p. Ấy cũng là ban quyền hành thừa mạng lịnh để hành
quyền trong cửa Đạo vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
THIÊN môn mở rộng nguyên nhân đến,
ĐÀI nội tuyển thăng Thánh đức lên.
THỪA thế chuyển nguy an Thánh địa,
MẠNG trời đâu để quỉ hành quyền.
(Đức Hộ-Pháp)

QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG (Phẩm)
E: Interim Pope.
F: Pape intérimaire.
(Xem thêm Thượng Đầu sư Thượng Trung Nhựt)
- Quyền Giáo Tông hữu
hình của Ngài Lê Văn
Trung:
Quyền Giáo Tông là phẩm
Giáo Tông chưa chánh vị.
Người được hân hạnh nắm
Quyền Giáo Tông ấy là Đức
Lê Văn Trung. Đầu tiên
được Đức Chí-Tôn độ vào
cửa Đạo với phẩm Đầu sư
phái Thượng Thánh-danh
Thượng Trung Nhựt.
Ngày 03-10-Canh Ngọ (dl:
22-11-1930) Đức Lý Giáo
Tông giáng cơ hiệp với Đức
Phạm Hộ Pháp ra Đạo Nghị Định thứ hai, ban Quyền Giáo
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

114

▐ Q.3 VẦN QU

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Tông hữu hình tại thế cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt,
còn quyền-hành Giáo Tông thiêng liêng vẫn do Đức Lý nắm
giữ. Kể từ ngày đó, Hội Thánh gọi Ngài là Đức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung. Như vậy, chúng ta thấy trong Đạo Cao
Đài, quyền hành của Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp có hai
phần: phần hữu hình và phần vô hình. Đức Lý Giáo Tông
nhường phân nửa quyền hành Giáo Tông cho Ngài Lê Văn
Trung điều khiển phần hữu hình, còn quyền hành Giáo Tông
thiêng liêng vẫn do Đức Lý nắm giữ. Khi Đức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung qui Thiên, Đức Lý đem nửa quyền hành
Giáo Tông hữu hình ấy giao cho Đức Hộ Pháp, nên Đức
Phạm Hộ Pháp lúc đó là Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài:
Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
- Đạo Nghị Định thứ 2 thăng phẩm Quyền Giáo Tông:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Ngũ niên)
Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo
Tông và Hộ Pháp,
Nghĩ vì chư Chức sắc Thiên phong có quyền đặc biệt ngoài
luật đã định, còn quyền hành Hội Thánh nữa.
Nghĩ vì thiếu luật Hội Thánh nên quyền hành chánh chẳng
đặng vẹn toàn.
NGHỊ ĐỊNH
Điều thứ nhứt: Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay
mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác,
còn phần thiêng liêng có Lão.
Điều thứ nhì: Chức sắc Cửu Trùng Đài, duy bậc Chánh Phối
Sư phải tùng quyền mà hành chánh về phần Chánh trị của
Đạo, song đặng thế mặt cho Đầu Sư, đương buổi Người cầm
quyền Giáo-Tông của Lão.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Điều thứ ba: Mọi việc chi thuộc về quyền Chánh trị đều giao
cho Chánh Phối Sư.
Điều thứ tư: Chánh Phối Sư đặng trọn quyền thông công
cùng Chánh phủ và nhơn sanh, nhưng buộc phải có Hội viên
Nhơn sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động.
Điều thứ năm: Nghị Định nầy sẽ ban hành vào ngày 15-10Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 03-10-Canh Ngọ.
GIÁO TÔNG
Lý Thái Bạch

HỘ PHÁP
Phạm Công Tắc

_______________________________

- Sự biến loạn vì lòng đố kỵ phẩm Giáo Tông:
Một số ít Chức sắc Thiên phong sanh lòng đố kỵ Đức Quyền
Giáo Tông, nên tìm đủ cách để công kích và buộc tội Ngài.
Nào thiết lập Hội Vạn Linh để kết án Ngài, viết Tờ Châu Tri để
mạ lỵ, xúi giục tín đồ đem nhiều việc phi lý kiện Ngài nơi Tòaán Tỉnh Tây-Ninh, đồng thời vu cáo Ngài làm cách mạng
chống Chánh-quyền Pháp. Không ngày nào mà Đức Quyền
Giáo Tông không bị các viên Thẩm-phán Tòa Án đòi ra hỏi
cung. Đang lúc bị khủng bố nguy nan như thế, Đức Ngài vẫn
điềm tĩnh đối phó, một mặt hiệp với Bà Nữ Chánh Phối Sư
Hương Thanh sắp đặt Nữ phái trong Đạo.
Đức Ngài nói: "Lúc trước tôi đã giúp bà Cụ Tổng Đốc Đỗ Hữu
Phương lập trường Nữ học, bây giờ tôi hiệp với Bà Nữ Chánh
Phối Sư tổ chức các Nữ Viện, cũng đồng một nghĩa. Tôi chỉ ao
ước cho Nam Nữ bất bình đẳng ở ngoài Đời chẳng còn trong
Đạo nữa".
Kết cuộc các vụ thưa kiện Đức Ngài ở Tòa Án tỉnh Tây Ninh,
họ kết tội Ngài: trường hợp công quả đánh xe bò ban đêm
không thắp đèn hiệu, bò thiếu dây buộc ách, 34 người Đạo
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công quả thiếu thuế, họ phạt Ngài hai ngày tù. Thật là khôi hài
đối với một vị Cựu Thượng Nghị viên thưởng thọ Bắc Đẩu Bội
Tinh của Chánh phủ Pháp. Họ biết Ngài vô tội, nhưng cũng cố
buộc tội để làm nhục Ngài. Bọn lính "sen đầm" đem hai án tòa
vào Giáo Tông Đường đặng bắt Ngài ra ngồi tù ở khám đường
Tây Ninh. Ngài chậm rãi khăn áo chỉnh tề, mang Bắc Đẩu Bội
Tinh vào, rồi đi theo sai nha. Đó là buổi sáng ngày mùng 07
tháng Giêng năm Giáp Tuất (dl: 20-02-1934), trước lễ Vía Đức
Chí Tôn hai ngày. Đức Ngài ngồi tù tại khám đường Tây Ninh
hai ngày rưỡi mới được thả về.
Sau khi cúng vía Đức Chí Tôn và lễ rằm Thượng nguơn xong,
Đức Ngài liền viết một văn thư đề ngày 04-03-1934 (âl 19-01Giáp Tuất), gởi cho Chánh phủ Pháp giao trả Bắc Đẩu Bội
Tinh, vì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Bức văn thư nầy viết
bằng Pháp ngữ, trong đó có nhiều chi tiết lịch sử quan trọng,
xin chép nguyên văn ra đây và có bài dịch ra Việt băn.
_______________________________

THƠ CỦA ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
Gởi cho Giám Quốc Pháp trả Mề-đai điều
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 các Giáo lý với thế gian, hầu gieo
khắp trên võ trụ, sự ham muốn điều qui thiện và lòng yêu
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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 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
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của Tôi thiếu thuế mà Chánh phủ lại bắt bỏ tù Tôi, một ông già
60 tuổi có Médaille (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
Bản chánh Pháp văn
Tây Ninh, le 4 Mars 1934.
A Monsieur le Président de la République Francaise PARIS
Monsieur le Président de la République,
J'ai l'honneur de venir très respectueusement remettre entre
vos mains la Décoration de Chevalier de l'Ordre National de
Légion d'honneur que ma conférée la République Francaise
par Décret du 18 Mai 1912.
Fonctionnaire apprécié et estimé pendant douze ans,
Conseiller Colonial ensuite pendant huit ans, enfin Membre du
Conseil du Gouverment de l'Indochine pendant douze ans,
telles sont les trente-deux années de vie mises loyalement au
service de la France, qui m'ont valu cette haute récompense
de la République.
Après ma vie publique, je m'apprêtais à finir mes vieux jours
dans un coin oublié de terre en Cochinchine, quand soudain
(1926) je fus appelé par l'invisible à reprendre ma tâche pour
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l'unification de toutes les religions existantes, pour "semer
parmi les peuples l'amour du bien et des créatures de Dieu, la
pratique de la vertu, apprendre à aimer la justice et la
résignation: révéler aux humains les conséquences posthumes
de leurs actes, tout en assainissant leur âme".
Depuis huit ans je me consacre entièrement à cette oeuvre de
fraternisation des races, convaincu que la nouvelle religion
constitue un des puissants facteurs indispensables à la
réalisation d'une collaboration loyale et sincère de tous les
peuples, d'une paix mondiale durable.
Le Caodaisme comprend aujourd'hui plus d'un million de
fidèles composé d'Annamites en très grande partie et de
Francais, Combodgiens, Laotiens, Mois et Chinois.
Nous ne sommes pas compris peut-être par le gouvernement
Colonial?
Toujours est-il que le Caodaisme est sans cesse injustement
frappé.
À nos doléances et à nos réclamations, on répond par des
actes arbitraires et des persécutions religieuses.
À l'heure qu'il est en fait tout pour atteindre le promoteur de
cette nouvelle église dans son honneur.
Dans de nombreux documents, je me permets d'extraire les
passages édifiants ci-après d'une lettre que j'ai écrite
récemment à Monsieur l'Administrateur Vilmont, chef de la
Province de Tây Ninh Cochinchine.
"En ce qui concerne vos récentes instructions, je vous serais
très obligé de bien vouloir me faire connaitre jusqu'à quand est
applicable cette nouvelle règlementation des cultes.
Quant aux évènements dont vous avez fait allusion dans votre
lettre, je me permets de vous faire remarquer que si vous aviez
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bien voulu tenir compte de mes requêtes et de mes droits
sinon de chef du Sacerdoce Caodaisme, du moins de chef du
Temple de Long Thanh (Tây Ninh) ces "désordres" n'auraient
jamais au lieu. Mieux que tout autre vous saviez que les
désordres que vous signalez aujourd'hui ne venaient pas de
nous.
Le réunion du 24 Novembre dernier, autorisée par vous à se
tenir dans mon Temple, à des personnes tout à fait étrangères
à la religion et malgré ma lettre No 394 du 22 Novembre 1933,
est un véritable défi, sinon une insulte, jeté sans motif à la face
qu'un vieux et loyal serviteur de la France doublé d'un décoré
de la Légion d'honneur. Il m'est vraiment pénible de constater
ces choses à l'heure où tous mes efforts et tout mon
dévouement sont mis sincèrement au service de la cause
commune des deux peuples, c'est-à-dire à l'entente cordiale et
sincère les deux races applelées par la volonté du tout
puissant à vivre en communauté de vie et l'interêts."
Naturellement ces doléances sont restées sans réponse, par
contre les persécutions se sont de plus belle.
La dernière en date fut mon emprisonnement, le 22 Février
dernier, pour dette due au fisc par trente-quatre de mes
coreligionnaires, prétexte tout à fait falicieux.
Le Chevalier de Légion d'Honneur, à l'aurore de sa
soixantième d'année, fut jeté en prison sans qu'aucune
formalité prescrite par la loi ne fut observée. J'ai séjourné deux
jours et demi dans une cellule de la prison de Tây Ninh avec
mon ruban arboré et la carte de Chevalier sur moi.
Ainsi aux yeux du Gouvernement Colonial, la Légion d'honneur
ne signifie rien, l'infâmie peut atteindre.
Tout le tort revient-il à la République qui ne devait pas conférer
cet insigne honneur à un pauvre indigène?
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J'accomplis mon geste avec d'amers regrets, mais je préfère
ne plus porter une très haute distinction à laquelle le
Gouvernement Colonial n'a aucun égard et qui ne peut même
plus devenir un éclatant témoignage de mon attachement à la
France.
Cependant, confiant en la justice de cette France douce et
généreuse que j'ai toujours aimée, je poursuivrai jusqu'au bout
ma tâche sans passion et sans haine, espérant qu'on voudra
bien un jour se rendre compte des erreurs commises et rendre
justice à une religion qui n'a d'autre prétention que celle
d'apporter au monde la paix et la concorde.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la
République, l'expression de mon plus profond respect.
LÊ VĂN TRUNG
LÊ VĂN TRUNG Pâpe Intérimaire
du Bouddhisme rénové ou Caodaisme,
Ancien Conseiller Colonial,
Ancien Membre du Conseil de Gouvernement de l'Indochine.
Long Thành Tây Ninh (Cochinchine).
Pièce jointe: Un certificat de Monsieur le Grand Chancelier de
l'Ordre National de la Légion d'Honneur.
_______________________________

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 sen-đầm đem hai bổn sao lục của
hai cái án nói trên đây vô Giáo-Tông-Ðường đặng bắt Ông ra
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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 Tòa Thánh, Chức Sắc, Tín đồ người
khóc kẻ ôm tay Ông hun, Ông xem cũng như tuồng có ý cảm
động nhiều hơn trong những dịp khác.
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.
Thơ ấy có nhiều câu ý vị sâu xa. Song tôi không muốn thuật ra
đây, vì sau khi Quan Toàn Quyền ROBIN qua trấn nhậm, Ông
đã có vào diện yết Ngài và hai đàng cũng đã điều đình công
việc "Tự do tín ngưỡng" của Ðạo, thì nhắc lại chuyện cũ sợ e
có hại đến hòa khí của Ông đã đào tạo ra.
Tôi chỉ muốn thêm rằng trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh là một "việc
làm" sau hết của cái đời sống của ông và nhắc lại lời của ông
đã cắt nghĩa "việc làm" ấy: Ngài nói:
- "Ðừng tưởng tôi trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh mà còn có ý chi phiền
Chánh phủ, trách những nhà đương quyền lúc bấy giờ. Danh
giá thể thống của Viện Bửu Tinh buộc tôi phải làm như vậy.
Tôi mà nói đây chẳng phải vì nghi sợ điều chi mà chỉ vì ước ao
ai nấy đều hiểu rằng tôn chỉ, mục đích của Ðạo chúng tôi là
Hòa bình, thân ái khắp cả chúng sanh "nhứt thị đồng nhơn" thì
chúng tôi đâu được phép phiền trách hờn giận. Huống chi,
theo thiển kiến của tôi đối với vấn đề thực dân, thì dầu cho lúc
ban sơ nó là "việc làm do ở cường quyền" song dần dần bên
cai trị và bên bị cai trị cùng nhau tiếp xúc, rồi biết rõ nhau mà
yêu nhau, thì chúng ta lại có thể hi vọng rằng cái "việc làm do
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ở cường quyền" kia sẽ thành ra một mối dây đoàn thể, thân
thiện của dân tộc nầy đối với dân tộc khác".
Sau khi đối với Ðạo, Ðạo biết Ông vô tội; đối với Tòa, Tòa biết
Ông vô tội; cái danh hành Ðạo của Ông được trắng như tuyết.
(Nhà báo Diệp-văn-Kỳ)

QUYỀN HÀNH
權行
F: Autorité, pouvoir.
Quyền-hành 權行: Có quyền hành động, xử lý công việc.
Đức Hộ-Pháp nói: "Có một điều ân hận hơn hết là tại sao đã
gọi nước Việt Nam độc lập mà khi Đức Thượng Hoàng Thành
Thái trở về, thiên hạ không cho Ngài trở về? Cùng cho đến
nước, chính mình Bần-Đạo phải làm tờ xin cho Ngài về đặng
tạm cầm quyền-hành trở lại, nhưng nghĩ cũng chưa có một
quyền-hành gì và cho đến khi Ngài chết mới đem về được.
Bần Đạo nghịch nhất: thử hỏi độc-lập chúng ta giờ phút này
phải bánh vẽ hay chăng? Nội bằng cớ ấy làm chứng quả-quyết
cái lịch-trình tranh-đấu của nước Việt Nam vẫn còn tiếp tục
không bao giờ chấm dứt được!".

QUYỀN HÀNH BỐ HÓA
Quyền hành bố hoá 權行佈化: quyền sấp xếp và giáo hóa.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Đã thọ lãnh quyền hành bố hoá,
Dầu đắng cay không ngã tấc lòng.
Nếu nay chẳng hết dạ trung,
Đạo đành bị bế còn mong nỗi gì?
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QUYỀN HÀNH CHÍ TÔN CỦA THẦY
Thầy dạy tại Thảo Xá Hiền Cung Tây Ninh, ngày 15-11-Tân
Mùi (dl: 23-12-1931):
"Các con nghe lời dặn cần yếu nầy mà làm phận sự các con
cho vẹn vẻ cùng Thái Bạch. 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
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. Vậy
thì Vạn linh cũng có thể đoạt vị vào hàng Thần, Thánh, Tiên,
Phật đặng. Trong quyền hành ấy có nhiều đẳng cấp, nên khởi
phải chịu phẩm Người. Ấy vậy, Người là chủ quyền của Vạn
linh. Thầy nói rõ, quyền Chí Tôn là Thầy, quyền Vạn linh là
sanh chúng. Ngày nào quyền lực của Chí Tôn đặng hiệp một
cùng Vạn linh thì Ðạo 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.
Còn 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.
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. Thái Bạch đã hứa cùng Thầy rằng, qua ngày
Tòa Tam Giáo Nữ phái rồi thì nó sẽ phong Thánh thêm nữa.
Các con rán mà chiều theo lòng nó nghe. Thầy ban ơn cho các
con".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUYỀN HÀNH TÂM LÝ
權行心里
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934) rằng:
"Ôi, quyền hành tâm lý buổi nào thì cũng gặp sẵn một tay thù
địch mạnh mẽ, cường thạnh, oai nghiêm, là quyền Ðời hiện
hữu. Sự xung đột của quyền Ðời và quyền Ðạo tự cổ chí kim
tự nhiên đều có. Chúng ta đã choán biết rằng những quyền
lực mà hành thế đều nương theo tinh thần mà sản xuất. Trứng
tinh thần ấy nở sanh quyền lực, vì cớ cho nên các quyền hành
đã có đủ thế lực mạnh mẽ, nắm thế trị vào tay, hễ vừa thấy trí
thức tinh thần của nhơn sanh ướm mòi sản xuất một cái trứng
quyền hành chi khác nữa thì đã sợ lưu hại mình nên toan
phương đạp đổ."

QUYỀN HÀNH VÔ LƯỢNG
Quyền hành vô lượng 權行无量: Quyền hành vô cùng tận.
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!"

QUYỀN LỰC
權 力
F: Pouvoir.
Quyền lực 權力: Quyền hành và thế lực (Cái sức có thể
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cưởng chế khiến người ta phải phục tòng mình).
Thầy dạy: "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 sa nơi hắc
ám".

QUYỀN NĂNG
權 能
E: Power.
F: Pouvoir.
Quyền năng 權能: Quyền hành và cái khả năng tự phát của
mình.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần Ðạo sau 5 năm bị đồ lưu nơi hải
ngoại, chịu mọi điều thống khổ, cái chết của Bần Ðạo cách cái
sống bằng một sợi tóc, mà Bần Ðạo vẫn còn về đây. Nếu nói
thế thường, cái tình cảnh chịu 5 năm khổ sở lao lý ấy, tinh
thần, lấy vật hình thường tình tâm lý mà nói, không ai không
cố hận, cố phiền được, hận với phiền nó cố nhiên, mà 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 của 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."
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QUYỀN NĂNG GIẢI THOÁT
權能解脫
Chính mình Đức Chí-Tôn biểu Đức Phật Mẫu tức nhiên Mẹ
sanh của chúng ta cầm cả quyền-năng giải thoát trong tay
đến lập Hội-Yến Diêu-Trì tại mặt thế này và cả con cái của
Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy. Nếu nhập vào cửa Đạo
tùng theo chơn-pháp thì đặng hồng-ân của Đức Chí-Tôn cho
hưởng cái Bí pháp Diêu-Trì tại thế này, cái cơ siêu thoát thiênhạ đã đoạt nơi tay họ sẵn, tức nhiên giờ phút cuối cùng này là
giờ phút hứng thú, giờ phút chết của họ thì họ đoạt vị một cách
dễ-dàng ngôi-vị vào cơ-quan siêu thoát. Đức Chí-Tôn đã cho
không họ đó vậy!
Nhờ đó mà cơ-quan tận độ vạn-linh của Đức Chí-Tôn đã lập
lại tại thế này, từ đây sẽ mở rộng cửa Thiêng-liêng hằng sống
đặng đến gom góp cả con cái của Ngài, trở về Hội hiệp một
cùng Ngài, Bí-pháp Hội-Yến Diêu-Trì là vậy đó."

QUYỀN PHÉP
Đức Hộ-Pháp nói về Kim Quan Sứ: "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!"
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QUYỀN THẾ
權 世
F: Pouvoir, puissance.
Quyền thế 權世: Quyền hành và thế lực.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lo lập nghĩa nhân đồng loại giúp,
Ðừng ham quyền thế một mình riêng.

QUYỀN THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo đêm 8 tháng 4 Ất Mùi (1955):
"Đêm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca luôn ngày vía Bà Nữ
Đầu Sư Lâm Hương Thanh, có phải chăng là một việc tình cờ
hay là quyền Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn đã định, 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 ThíchCa mà thôi, nếu xét đoán ra đã biết Đạo thì sự ấy không chi
lạ".

QUYỀN THỐNG NHẤT
權統一
E: The unified power.
F: Le pouvoir unifié.
(Quyền: quyền hành. Thống nhứt: gom vào một mối). Quyền
Thống Nhứt là hai quyền Hành chánh và Tư pháp gom về
một mối do một người nắm giữ.
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Trong Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn lập Cửu-Trùng Đài cầm
quyền Hành Chánh Đạo do Đức Giáo Tông Chưởng quản và
lập Hiệp-Thiên-Đài cầm quyền Tư Pháp Đạo do Đức Hộ Pháp
chưởng quản. Trong trường hợp đặc biệt, hai quyền nầy tập
trung vào một người nắm giữ thì gọi là Quyền Thống Nhứt.
Như vậy, Quyền Thống Nhứt là Quyền Chí Tôn tại thế. Bởi vì
Quyền Thống Nhứt là quyền mà Đức Chí Tôn đã phân ra làm
hai: một nửa giao cho Đức Giáo Tông Cửu-Trùng Đài, một
nửa giao cho Đức Hộ Pháp Hiệp-Thiên-Đài. Cho nên Đức
Giáo Tông và Đức Hộ Pháp hiệp lại ra lịnh chi, thì lịnh đó có
giá trị như là lịnh của Đức Chí Tôn. Sau khi Đức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung qui Thiên, nền Đạo chinh nghiêng. Ở bên
ngoài thì nhà cầm quyền Pháp tìm cách đàn áp, bên trong nội
bộ thì các Chức sắc bất hòa, công kích nhau, rồi tách riêng ra
lập Chi phái, chống đối Tòa Thánh. Để đối phó với tình thế khó
khăn nầy, Đức Lý Giáo Tông giao quyền Giáo Tông tại thế cho
Đức Phạm Hộ Pháp, để Đức Hộ Pháp có đủ oai quyền điều
khiển toàn Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp-Thiên-Đài và
Phước Thiện.
Trong Đạo Luật năm Mậu Dần (1938) Đại-Hội Hội Thánh họp
giao quyền Thống Nhứt cho Đức Phạm Hộ Pháp, xin trích ra
sau đây:
LUẬT: Toàn đạo nam nữ đồng công nhận và tín nhiệm Quyền
Thống Nhứt của Đức Hộ Pháp cho đến ngày có Giáo Tông ra
mặt.
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH: -Trong mấy năm vừa qua,
nền Đạo nhờ nương dưới Quyền Thống Nhứt của Đức Hộ
Pháp mà đặng thạnh hành phát đạt một cách mau chóng, trên
Hội Thánh đủ oai quyền vững đạt, dưới chúng sanh đặng đầy
đủ tinh thần nghị lực mà thật hành chủ nghĩa cao thượng của
Đức Chí Tôn. Vậy từ đây, toàn đạo nam nữ nên để cả đức tin
nơi Ngài hầu đủ phương pháp tạo đời sửa thế.
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LUẬT: Toàn đạo nam nữ giao quyền Chánh Trị Đạo cho
Quyền Thống Nhứt cầm cho đến ngày có Đầu Sư nam nữ
chánh vị.
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH: Theo Pháp Chánh Truyền thì
quyền Chánh Trị Đạo là đặc quyền của Đầu Sư, nhưng hiện
thời bên Cửu-Trùng Đài phẩm vị Đầu Sư không có, còn Quyền
Vạn Linh thì không đủ sức, vì thiếu bậc tài ba đạo đức, nên để
cho Quyền Thống Nhứt đủ năng lực đặng lập thành quyền
Đạo đối với quyền đời, đương nhiên cùng các nền Tôn giáo.
Ấy là cái hay làm cho Đạo ra thiệt tướng.
Ngày 01-12-Quí Tỵ (dl: 05-01-1954), Đức Lý giáng cơ nói với
Đức Phạm Hộ Pháp:
- "Hiền Hữu có nghĩ tại sao Lão phải dâng quyền Giáo Tông
cho Hiền Hữu đặng có trọn quyền Chí Tôn hữu hình tại thế
chăng?
Hộ Pháp bạch: - Xin Ngài dạy rõ.
- Thì cũng do lòng từ bi vô tận của Đại Từ Phụ. Người sợ oai
của Lão vì cầm quyền thiêng liêng mối đạo quá chấp nê phàm
tánh, không dung thứ tội tình cho con cái của Người, nên 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, 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, Chấn, Thạch, Dược. Cười... Hiền
Hữu tự mình định liệu lấy, nếu cần thì phò loan nơi Giáo Tông
Đường, Lão sẽ đến bàn luận. Lão xin kiếu."
Theo Pháp Chánh Truyền, Quyền Thống Nhứt giao cho 3 vị
Đầu Sư khi nền Đạo gặp cơn nguy biến. (Phải có đủ 3 vị Đầu
Sư ba phái mới lãnh được Quyền Thống Nhứt, thiếu một vị
cũng không được).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"QUYỀN THỐNG NHỨT: Khi Minh Thệ rồi, Đầu Sư đặng cầm
quyền luôn cả Chánh trị và Luật lệ. Nhờ quyền lớn lao nầy,
Đầu Sư sẽ có đủ thế lực mà ngăn ngừa Tà quyền hại Đạo.
Thảng gặp cơn nguy biến mà cả ba Chánh Phối Sư không đủ
sức chống ngăn, thì Đầu Sư đặng dùng Quyền Thống Nhứt ấy
mà điều khiển Hội Thánh. Cả Chức sắc Cửu-Trùng Đài và
Hiệp-Thiên-Đài phải phục mạng, dầu cho Giáo Tông và Hộ
Pháp cũng phải vậy." (Hay!)

QUYỀN THƯỞNG PHẠT
Quyền thưởng phạt 權賞罚: Quyền ban thưởng và xử phạt.
Quyển thưởng là ban khen cho kẻ có công. Quyền phạt là sự
trách cứ theo luật Thiên điều. Kể từ ngày 29-10-1926, Ðức Chí
Tôn giao quyền thưởng phạt Chức-sắc cho Ðức Lý Thái Bạch,
Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ PhổĐộ đủ thấy quyền-uy của Ngài lớn đến dường nào!
Thánh ngôn: Ngày 29-10-1926 (âl 23-9-Bính Dần)
"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. Dầu Quan
Âm và Quan Thánh xin cũng chẳng đặng. Nhứt là buổi thử thất
ấy, lại nhằm ngày khai Thánh Thất thì các con đủ hiểu là hại
dường nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại
nơi Thầy. Nếu Thầy biết các con nhẹ tính thì thế nào cũng
chẳng chịu. Lại để lời tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh
Ngôn, các con không đọc, lời Thầy nói cũng như không, mới
ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy. Vậy từ đây, quyền
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thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch. Các con liệu mình
mà cầu rỗi nơi Người. Thầy dạy dỗ, các con không nghe, đợi
có hình phạt thì các con chịu lấy."
TÁI CẦU: Đức Lý Thái Bạch giáng dạy:
"Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay Bần Đạo.
Vậy các Đạo-hữu khá hết lòng lo lắng vun đắp nền Đạo cho
vững vàng, hiệp ý với Thiên cơ mà bước lần lên địa vị cao
thượng, chớ sụt sè ôm thói mờ hồ thì đã uổng công trình cực
nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo Thánh-ý của
Thầy, là bậc Chí Tôn đã hết sức nhọc nhằn cùng sanh chúng.
Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhằm
đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn lập
thành tất phải có điều nghiêm chánh thưởng phạt. Có thưởng
mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới răn đặng lòng tà vạy.
Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu hình, nhưng là một sự mừng
vui, chưa có bậc cao thượng ở thế nào bằng, và một sự buồn
bã nào sánh đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ
cũng đã qua rồi. Ngôi Cực Lạc vẫn có người choán hết.
Phần nhiều các Đạo hữu dày công mà xây đắp nền đạo,
nhưng sự ham muốn còn bôn chôn theo tình thế. Công đã
nhiều mà bước tới nữa dường như ngán bước, gặp sự gay go
đã mỏn lòng. Than thay! Tiếc thay!
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 Đạohữu, 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"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUYỀN TƯỚC
Quyền tước: quyền hành và phẩm tước.
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, mà dám chịu lãnh quyền
tước, khi chịu mang cái quyền tước trong mình thì thời buổi
không có làm gì được hết."

QUYỀN VẠN LINH
權萬靈
Theo chánh thể của Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, thì có ba Hội,
đã định quyền hành đặc biệt:
1- Thứ nhứt là Hội Nhơn Sanh: Trong Hội Nhơn Sanh thì
Chánh Phối Sư phái Thượng là Chủ Trưởng.
Hội Viên thì từ Lễ Sanh đổ xuống Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự,
Thông Sự và người Phái Viên thay mặt cho nhơn sanh. Trong
Nội Luật Hội Nhơn Sanh của ba Chánh Phối Sư lập ra có chỉ
rõ luật lệ. Ấy vậy từ hàng Tín Ðồ cùng Đồng nhi đều có người
thay mặt đặng xem xét việc Ðạo rồi đệ lên Hội Thánh phán
đoán.
Vạn vật cũng có ảnh hưởng trong Hội Nhơn Sanh vì người là
Chúa của Vạn vật. Xét kỹ thì Thầy công bình không xiết kể và
lo việc hóa sanh không ngằn không tận.
2- Thứ nhì là Hội Thánh: Trong Hội Thánh thì có Thái Chánh
Phối Sư làm Chủ Trưởng. Hội Viên thì từ Giáo Hữu, Giáo Sư
và Phối Sư thiệt thọ có trách nhậm hành chánh đặc biệt.
Trong Nội Luật Hội Thánh của ba Chánh Phối Sư lập ra có chỉ
rõ thức lệ. Hội Thánh có quyền xem xét các việc của Hội Nhơn
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Sanh dâng lên và các việc hành chánh trong Ðạo, rồi đệ lên
Thượng Hội.
3- Thứ ba là Thượng Hội: Thượng Hội thì cũng có Nội Luật
chỉ rõ thức lệ. Trong Thượng Hội thì Giáo Tông làm Chủ
Trưởng, Hộ Pháp làm Phó Chủ Trưởng. Hội Viên thì có:
- Thượng Phẩm
- Thượng Sanh
- Ba vị Chưởng Pháp
- Ba vị Ðầu Sư
- Và Ðầu Sư Nữ Phái
Không cần nhắc thì chư Hiền Hữu Lưỡng Phái cũng hiểu rằng
mấy Ðại Thiên Phong kể trên đây có hành chánh phận sự lớn
lao của mình thì mới đặng vào Thượng Hội.
Thượng Hội để giúp Giáo Tông và Hộ Pháp điều đình cả nền
Ðạo lớn lao của Thầy.
Thượng Hội có quyền xem xét các điều nghị luận của Hội
Thánh và Hội Nhơn Sanh rồi hoặc đệ lên cho Giáo Tông và Hộ
Pháp phê chuẩn hay là trả lại cho Hội Thánh định đoạt lại. Ba
Hội (Thượng Hội, Hội Thánh, và Hội Nhơn Sanh) toàn nhập lại
theo thức lệ rành rẽ thì gọi là Quyền Vạn Linh, chớ không
phải ai muốn lập Hội Vạn Linh, tổ chức gì theo ý riêng của
mình rồi muốn đem ai lên làm Chủ Trưởng tổ chức gì cũng
được. Như vậy thì có Luật lệ gì đâu? Mà không Luật lệ thì là
không phải Ðạo.
Trên ba Hội, thì có Giáo Tông và Hộ Pháp.
- Giáo Tông làm chủ Cửu Trùng Ðài thì lo việc Chánh Trị của
Ðạo, có Chưởng Pháp và Ðầu Sư ở trung gian giúp sức điều
đình các Luật lệ truyền xuống cho ba Chánh Phối Sư nắm trọn
quyền hành chánh. Giáo Tông có quyền định đoạt trong việc
Chánh Trị của Ðạo.
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- Hộ Pháp thì lo giữ Luật lệ của Ðạo cho khỏi sái Thiên Ðiều vì
Luật lệ của Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ ngày nay thì thế cho
Thiên Ðiều.
Hộ Pháp có quyền đặc biệt về ân xá cũng như Giáo Tông có
quyền Chánh trị vậy.
Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Ðài, có Thượng Phẩm,
Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức.
***
Một quốc gia biểu lộ sự sanh tồn bằng các quyền năng
(fonctions), quyền năng ấy lại phải có cơ quan (organe) để thi
hành. Trong cửa Ðạo, muốn biểu lộ sự hoạt động không
ngừng của bộ máy Chánh trị cũng có đủ các quyền năng và cơ
quan để thi hành quyền năng đó. Quyền năng và cơ quan hiệp
lại gọi là trị quyền. Như quyền Lập Pháp tức là Quyền Vạn
Linh là một trị quyền. Quyền năng của nó phải biểu lộ ý chí và
nguyện vọng của Nhơn sanh, còn cơ quan thì có ba Hội.
Quyền Lập Pháp của Ðời lấy Nghị hội làm cơ quan, gọi là
Viện, thường chia ra hai Viện (Lưỡng Viện chế) là: Thứ Dân
Nghị Viện hay là Hạ Nghị Viện và Nguyên Lão Nghị Viện hay
Thượng Nghị Viện, hay là thống nhất lại thành một viện (Nhứt
Viện chế) Quốc Dân Ðại Hội (kêu tắt là Quốc Hội).
Trong nền Ðạo, cơ quan Lập Pháp theo một chế độ khác lạ, là
chia ra làm ba Nghị Hội, ta có thể tạm gọi là chế độ ba viện
(Tam Viện chế).
Ba Hội ấy là:
1. Hội Nhơn Sanh (Conseil populaire) giống như Thứ Dân
Nghị Viện, nghĩa là trực tiếp với Nhơn sanh, gồm có các Ðại
Biểu trực tiếp do Nhơn sanh bầu cử đặng thay mặt cho mình,
đem lời thỉnh nguyện của mình ra trình bày giữa hội (tánh cách
dục tấn).
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2. Hội Thánh (Conseil sacerdotal) giống Nguyên Lão Nghị
Viện với tánh cách bảo thủ đặng dung hòa, kềm chế bớt
những ý nguyện quá bồng bột của Nhơn sanh, do Hội Nhơn
Sanh dâng lên. Hội Thánh có quyền tán thành hay phản đối lời
thỉnh cầu của Nhơn sanh chiếu theo Luật Pháp của Ðạo.
3. Thượng Hội (Haut Conseil) tức là Hội Tối Cao, có quyền
xem xét đề nghị của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh rồi có
quyền chấp thuận hay là không.
Ba Hội nầy hiệp lại làm Cơ quan của "Quyền Vạn Linh"
Tại sao có Quyền Vạn Linh?
Từ xưa đến nay, xem qua Chánh trị của Ðời, Quyền Lập Pháp
thường do một người hay một thiểu số người chủ trương,
thành ra đa số thường bị áp bức phải tuân theo ý chí của
nhóm thiểu số kia. Mà pháp luật đã đặt ra do một thiểu số
người, chỉ thích hợp với quyền lợi của một nhóm người nầy
mà không thích hợp với quyền lợi của nhóm người khác, thích
hợp với tập quán của địa phương nầy mà không thích hợp với
tập quán của địa phương khác. Vậy thì ta chỉ thấy "Người cai
trị người" chớ chưa hề thấy "Luật cai trị người".Vì cớ cho nên
Ðời thường loạn. Con người có ý chí trước, rồi hành động sau,
thì hành động đó mới thích hợp được, bằng không thì chỉ là
những hành động lầm lẫn, thiếu suy gẫm, thiếu tính toán.
Pháp luật cũng như ý chí của con người, có pháp luật làm
khuôn viên, thì toàn Nhơn sanh cứ một mực khép mình vào
khuôn viên ấy, mới có thể tránh những hành vi trái phép được.
Ý chí của con người thường biến đổi. Trình độ của Nhơn sanh
luôn luôn tiến hóa về mặt trí thức tinh thần, cần phải có Luật
Pháp chế biến cho thích hợp với trình độ tiến hóa với nhơn ý,
nhơn nguyện thì Nhơn sanh mới vui lòng tuân hành. Ðức CHÍ
TÔN là Ðấng Tối Cao, sản sanh ra muôn loài, song Ngài đã
nói rằng: "Thầy là các con, các con là Thầy" ý nghĩa nói rằng:
Quyền Vạn Linh bằng với quyền của Chí Linh. Ý muốn của
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Vạn Linh (Créatures) tức là ý muốn của Chí Linh (Créateur): Ý
muốn của "con cái" tức là ý muốn của "Cha Lành" đó vậy. Vì
thế mới có lập Quyền Vạn Linh để Vạn Linh tự lập luật lấy,
đặng tự kiềm chế mình trong con đường tu, hầu qui hồi cựu vị,
hội hiệp cùng Thầy.
(Trích Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp)
*Hội Nhơn Sanh gồm ba thành phần:
- Phái viên là đại diện của các Ðạo hữu Nam Nữ.
- Nghị viên là đại diện của Chức việc BTS Nam Nữ.
- Các Lễ Sanh Nam Nữ đương quyền hành đạo.
Hội Nhơn Sanh đại diện cho Kim Thạch hồn, Thảo mộc hồn,
Thú cầm hồn, Nhơn hồn và Thần hồn.
*Hội Thánh gồm tất cả các Chức sắc Nam Nữ từ phẩm Giáo
Hữu đến phẩm Phối Sư và Chánh Phối Sư của Cửu-TrùngĐài. Hội Thánh đại diện Thánh hồn.
*Thượng Hội gồm 11 vị: Ðức Giáo Tông, Ðức Hộ Pháp, ba
Chưởng Pháp, ba Ðầu Sư Nam, một Nữ Ðầu Sư, Thượng
Phẩm, Thượng Sanh. Thượng Hội đại diện Tiên hồn và Phật
hồn.
Những quyết nghị của Hội Nhơn Sanh được dâng lên Hội
Thánh. Hội Thánh xem xét rồi quyết nghị dâng lên Thượng
Hội. Thượng Hội xem xét và chấp thuận thì quyết nghị đó là
của Vạn linh, tức là quyền Vạn Linh.
Quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành Vạn linh đối
phó mà thôi. Ðức Chí Tôn cho quyền Vạn linh đồng quyền với
Ðức Chí Tôn. Cho nên Ðức Chí Tôn cũng đã có nói rằng: "Các
con là Thầy, Thầy là các con". Ngoài ra, Ðức Chí Tôn còn ban
quyền của Chí Tôn cho Ðức Giáo Tông và Ðức Hộ Pháp:
"Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm
đầu Hội Thánh là Giáo Tông và Hộ Pháp. Vậy thì quyền hành
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Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ Pháp
hiệp một." Như thế, khi Ðức Giáo Tông và Ðức Hộ Pháp đồng
ký tên ra lịnh điều chi thì đó là lịnh của Ðức Chí Tôn. Cho nên,
các Ðạo Nghị Ðịnh do Ðức Lý Giáo Tông và Ðức Phạm Hộ
Pháp ký tên ban hành thì không có quyền nào cải sửa đặng, vì
đó là quyền của Chí Tôn, là Thiên điều tại thế.

QUYỀN UY
權儀
F: puissance.
Quyền uy 權儀: quyền lực và uy thế.
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.

QUYẾT ĐỊNH
决 定
F: Décider, décision.
Quyết-định 决定: Dứt khoát không thay đổi.
Đức Hộ-Pháp cho biết: "Đức Đại-Từ-phụ với lòng Đại-từ Đại-bi
của Ngài không thể gì nói đặng. Hai mươi mấy năm trường
Ngài đến, Ngài độ từ đứa, Ngài dụ từ người, đem cả một thể
thống thiêng liêng vô cùng vô tận, quí hóa kia đem đổi lại một
tấm yêu-ái của chúng ta đặng làm cơ-quan cứu thế. Buổi Ngài
mới đến, Bần-Đạo thú thật phần nhiều anh em chúng ta buổi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nọ không hiểu Đạo là gì, dầu đàn anh của chúng ta có sứ
mạng nơi mình lãnh trách-nhiệm làm Thánh-Thể cho Ngài, khi
ấy cũng không biết Đạo là gì cả, chỉ nhắm mắt theo Ngài mà
thôi; chính Bần Đạo buổi nọ, Đại Từ-Phụ 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 BầnĐạo 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 không-gian; chúng ta tính từ ngày, tháng, năm; còn Ngài
chỉ lấy quyết-định của Ngài làm căn-bản mà thôi. Lời hứa đơn
sơ ấy ngày nay chúng ta đã thấy rằng Ngài không bao giờ thất
hứa với chúng ta đó vậy, nếu chúng ta đoán xét kỹ cơ-quan
của Ngài đã thi thố, đã giải ách nô-lệ cho nòi giống Việt-Nam,
chúng ta ngó thấy một hành tàng khắc-khe khó nói, thi thố với
một cách mà trí óc phàm chúng ta không thể đoán đặng và
Bần Đạo nói rằng không có một tay phàm thi thố đặng; muốn
giải ách nô-lệ cho nước Việt-Nam mà dùng quyền phép vô
biên của Ngài đào-độn cả vạn quốc hoàn-cầu đặng làm cho
sôi-nổi một trường chiến-tranh của toàn thế-giới giục-thúc các
nước còn lạc hậu chiến-đấu lấy cho đặng quyền sở hữu của
họ, giành cho được độc-lập cho nòi giống và quốc-gia của họ.
Quyền sở-hữu ấy là quyền định sống của họ đó vậy. Nơi cõi
Á-Đông cả toàn thể nước nào còn lạc-hậu đều đặng giải-thoát,
đều chiến-đấu đặng tranh độc-lập và thống nhứt."
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QUYẾT ĐOÁN
决 断
E: To decide.
E: To take a deliberation.
Quyết: Xét đoán, nhứt định, dứt khoát. Đoán: định chắc.
Quyết đoán là phán xét một cách chắc chắn (Quả quyết đoán
định).
Thầy dạy: "Lập Nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà
không dùng huyền diệu. 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.!.
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:
Tài ba Động Bích bao nhiêu sức?
Quyền phép Côn-Lôn sẵn mấy bầu.
Quyết đoán cuộc cờ ai thắng bại,
Chỉn xem Tiên Phật hướng về đâu?

QUYẾT LIỆT
Quyết liệt 决裂 :Quả quyết và kịch liệt.
Đây là Thánh Giáo ngày 13-10-Đinh Mùi của Đức Lý Đại Tiên
giáng Cơ: "Cơ Đạo ngày nay sắp đến ngày quyết liệt, cả thảy

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nam Nữ phải để tâm cho lắm. Cầu nguyện Thầy và các Đấng
ban ơn lành cho mới giữ vững đức tin trong kỳ đại khảo này:
Chư Đạo Hữu phải giữ trai giới cho được 10 ngày đổ lên y
như Tân Luật, thì mới mong sống sót."

QUYẾT NGHỊ
决 議
F: Décider.
F: Prendre une délibération.
Quyết: Xét đoán, nhứt định, dứt khoát. Nghị: bàn luận, bàn cãi.
Quyết nghị là bàn luận đưa ra nhiều ý kiến rồi bỏ thăm để
chọn ý kiến nào được đa số đồng ý (Quyết định và nghị bàn).

QUYẾT SÁCH VẬN TRÙ
決策運籌
Quyết: Xét đoán, nhứt định, dứt khoát. Sách: kế hoạch, sách
lược. Vận: vận động. Trù: tính toán sắp đặt. Vận trù là vận
động sắp đặt. Quyết sách vận trù là quyết định kế hoạch và
sắp đặt các việc.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."

QUYẾT TÌNH
Quyết tình 决情:Quyết lấy hết lòng.
Thầy dạy: Lâm Ái Nữ, Đường Ái Nữ vào trong. Chư môn đệ
đứng dậy.
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Tưởng hai trẻ chẳng lòng sanh nạnh,
Gắng chung lo mạnh Đạo nhà mình,
Lòng hiếu con thấu động Thiên đình,
Mẹ trẻ đó Thầy quyết tình cứu độ.
Bài Thánh giáo này Thầy dạy Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương
Thanh gắng công lo cho Nữ phái. Công quả ấy Thầy sẽ trả lại
là Thầy sẽ cứu độ Mẹ của Bà Lâm Ngọc Thanh. Điều này
chứng tỏ lời Kinh "Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa". Tức
nhiên Thầy hứa sẽ không thiếu nợ bất cứ ai khi đã cho Thầy
vay.

QUYỆT NGỮ
譎語
F: La parole fourbe.
Quyệt: dối trá, giỏi thay đổi. Ngữ: lời nói. Quyệt ngữ là lời nói
gian dối để lừa gạt người (Lời nói dối trá không ngay thẳng,
trái với đạo chính).
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại
"Đừng gian mưu hãm-hại người hiền."

HẾT VẦN QU

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ĐÀI
ĐẠI ĐẠO
TẦM


R

NGUYÊN
TỪ
ĐIỂN



Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY

2

▐ Q.3 VẦN R

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Danh mục vần R
RA
• Ra Mồ Quạt Duyên
RẠT
• Rạc Tù
RẰM
• Rằm Thượng Nguơn
RẤP
• Rấp Nhập Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống
RÈN
• Rèn Lòng Sửa Nết

• Rèn Lòng Đạo Đức

RÊN
• Rên Siết
ROI
• Roi Dấu

• Roi Thần

RỐI
• Rối Rắm
RỘNG
• Rộng Thấy Xa Nghe

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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RỒNG
• Rồng (Long)

• Rồng Rắn

RỦ
• Rủ Ren Rù Quến
RUỔI
• Ruổi Dong
RUỘT
• Ruột Rà Thương Nhau
RỬA
• Rửa Ráy
RỪNG
• Rừng Nhu Biển Thánh

• Rừng Thiền

RƯỚI
• Rưới
• Rưới Ân Thiên
• Rưới Khổ

• Rưới Lửa Phiền
• Rưới Giọt Nhành Dương

RƯỢU
• Rượu Quỳnh
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RA MỒ QUẠT DUYÊN
Ra mồ quạt duyên là nói việc quạt cái mả còn ướt của chồng
cho mau khô đặng đi tìm duyên mới.
Điển tích: Trang Tử là vị Tiên đắc đạo tại thế. Một hôm ông đi
chơi ở mé chân núi, gặp một thiếu phụ còn trẻ đang mặc đồ
tang, tay cầm cái quạt lớn, đứng quạt vào một nấm mồ mới
đắp đất. Trang Tử thấy lạ đến gần hỏi thử cho biết nguyên do.
Thiếu phụ đáp: Chồng tôi chết vừa mới chôn cất xong. Lúc
hấp hối, chàng có trối lại rằng, chừng nào nấm mộ của chàng
mồ khô cỏ ráo thì nàng mới được đi lấy chồng khác. Nay tôi
thấy nấm mồ còn ướt mãi nên tôi lấy quạt ra đây quạt cho mau
khô.
Trang Tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Nàng là để ông giúp
cho Nàng quạt mồ mau khô. Nói rồi, Trang Tử làm phép trên
cái quạt, trao trả cho Nàng và chỉ quạt mấy cái thì mồ khô cỏ
ráo liền. Nàng vui mừng không xiết, cảm tạ Trang Tử và tặng
Trang Tử cái quạt làm kỷ niệm.
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.
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RẠT TÙ
F: Prison, cachot.
Rạc: nhà giam. Thường nói: ở tù ở rạc. Rạc tù là nhà tù, nơi
giam giữ người có tội.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ở ngay thẳng Thần-minh bảo hộ,
"Nết xéo-xiên gặp chỗ rạt tù."

RẰM THƯỢNG NGUƠN (Trung nguơn - Hạ nguơn)
E: The fifteenth day of the first lunar month ( - 7th month, - 10
th month)
F: Le quinzième jour du premier mois lunaire: ( - 7è mois, - 10è
mois )
Rằm: ngày trăng tròn, tức là ngày15 mỗi tháng âm lịch.
Ngày rằm, chữ hán là Vọng nhựt. Ngày mùng 1 âm lịch là Sóc
nhựt. Mỗi năm có 3 ngày rằm lớn:
Rằm Thượng nguơn là ngày 15 tháng giêng âm lịch.
Rằm Trung nguơn là ngày 15 tháng 7 âm lịch.
Rằm Hạ nguơn là ngày 15 tháng 10 âm lịch.
_______________________________

I. Rằm Thượng nguơn:
Theo Nho giáo, ngày rằm Thượng nguơn là lễ: "Thượng
nguơn tứ phước Thiên Quan Đại Đế Thắng Hội", hay cũng gọi
là: Thượng nguơn Thiên Quan Thánh Đản.
Tương truyền, Thiên Quan là vua Nghiêu.
Nho giáo chọn ngày rằm tháng giêng làm ngày kỷ niệm Thánh
đản của vua Nghiêu.
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Vua Nghiêu là vị Thánh vương thời thượng cổ của nước Tàu,
lấy đức trị dân, làm cho dân được an cư lạc nghiệp, ấm no
hạnh phúc, để lại tấm gương sáng làm mẫu mực cho các vua
chúa đời sau.
Do đó, đời sau tặng vua Nghiêu danh hiệu: Thiên Quan Tứ
Phước 天官賜福. Thiên Quan là ý nói cái đức của vua Nghiêu
sánh như Trời, che trùm thiên hạ. Tứ Phước là ban phước cho
dân. Thiên Quan Tứ Phước là vua Nghiêu ban phước cho
dân.
Thời xưa, nhiều nhà lập bàn thờ vua Nghiêu bằng một cái
khánh nhỏ đặt ngoài trời, trong đó có viết 4 chữ Hán "Thiên
Quan Tứ Phước".
• Đối với Đạo Cao Đài, ngày rằm Thượng nguơn là ngày cầu
nguyện Cửu Huyền Thất Tổ được ân xá tội tình và cầu nguyện
chư chiến sĩ trận vong cùng các đẳng chơn hồn được siêu
thăng tịnh độ.
Do đó, lòng sớ dâng lên Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật trong Đại Lễ Rằm Thượng nguơn, chép ra như sau
đây:
"Kim vì vận hội Thượng nguơn, Ngọc Hư Cung Linh Tiêu Điện
đại khai ân xá các đẳng linh hồn.
Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng, hương đăng hoa trà
quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.
Ngưỡng nguyện VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, hóa
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 hiến 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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nguyện cầu các đẳng linh hồn, cập chư chiến sĩ vị quốc vong
thân tảo đắc siêu thăng tịnh độ.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu. Dĩ
văn."
Dịch nghĩa ra Việt văn:
"Nay vì vận hội Thượng nguơn, Ngọc Hư Cung và Linh Tiêu
Điện đại khai ân xá các cấp linh hồn.
Các Chức sắc Thiên phong trang nghiêm thiết lập đàn cúng tế,
nhang, đèn, bông, trà, trái cây, rượu tinh khiết, làm thành nghi
tiết, thành tâm dâng lễ.
Ngưỡng nguyện Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ trong cõi Hư Vô ban
xuống hồng ân, hóa sanh đức lớn, tùy theo nguơn vận hội,
ban ơn xá tội cho các chơn linh có công hành đạo, cứu giúp
nhơn sanh, và Thất Tổ đã qua trước, Cửu Huyền đã qua sau,
do con cháu lập thân hành đạo để hiến dâng lên cha mẹ vì
hiếu nghĩa làm đầu, các chiến sĩ trung thành dũng cảm vì
nước quên mình, đến toàn thể dân chúng đau khổ vì chiến
tranh đồng thời tử nạn.
Cầu nguyện các đẳng linh hồn và các chiến sĩ vì nước quên
mình sớm được siêu thăng lên miền tịnh độ.
Các đệ tử đồng thành tâm cúi lạy kính cẩn dâng sớ tâu lên.
Kính trình."
Cũng trong dịp rằm Thượng nguơn nầy, Hội Thánh tổ chức
cúng tế Cửu Huyền Thất Tổ và Chiến sĩ trận vong nơi Trai
đường, sau đó là cúng tế và Cầu Siêu Hội các đẳng vong linh
nơi Khách Đình.
Tấm phan lễ Cầu Siêu Hội là cây phướn chiêu hồn, kêu gọi
các đẳng vong hồn đến hưởng lễ tế điện và cầu siêu.
Tấm phan đó được viết như sau:
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THIÊN VẬN THƯỢNG NGUƠN ĐẠI KHAI ÂN XÁ
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Lục thập bát niên)
Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt.
Thiên vận Quí Dậu niên, Chánh ngoạt, thập lục nhựt, ngọ thời,
Thiên ân xá tội.
Hội Thánh thiết lễ Tế Điện Cầu Siêu Hội.
Cẩn thỉnh:
• Đẳng đẳng chư vong linh nam nữ quá vãng sanh bất
phùng thời,
• Chư chiến sĩ trận vong,
• Hoặc sĩ, nông, công, thương vô can tử nạn,
• Cập thập loại cô hồn yểu tử,
Cấp cấp đáo lai Khách Đình đàn nội,
Thọ hưởng hồng ân đồng đăng bỉ ngạn.
Dịch nghĩa ra Việt văn:
VẬN TRỜI RẰM THƯỢNG NGUƠN ĐẠI KHAI ÂN XÁ
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Năm đạo thứ 68)
Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt
Vận Trời năm Quí Dậu, tháng giêng, ngày 16, giờ Ngọ, ơn
Trời xá tội.
Hội Thánh thiết lễ Tế Điện và Cầu Siêu Hội.
Kính mời:
• Các cấp chư vong linh nam nữ đã chết, sanh không
gặp thời,
• Chư chiến sĩ chết nơi mặt trận,
• Hoặc các vị trong Sĩ, Nông, Công, Thương, vô can
chết vì tai nạn,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN R▐

9

• Và mười loại cô hồn chết yểu,
Mau mau đến Khách Đình, vào trong đàn tế,
Thọ hưởng ơn Trời, cùng qua bờ giác.
II. Rằm Trung nguơn:
Ngày rằm Trung nguơn là lễ "Trung nguơn Địa Quan Thánh
Đản" hay cũng gọi là Trung nguơn Địa Quan Xá Tội.
Tương truyền Địa Quan là vua Thuấn.
Nho giáo chọn ngày rằm tháng 7 âm lịch làm ngày kỷ niệm
Thánh đản của vua Thuấn.
Vua Thuấn là một vị Thánh vương của nước Tàu thời thượng
cổ, Ngài nổi tiếng là người con hiếu thảo, đứng đầu Nhị thập
tứ Hiếu.
Vua Nghiêu nghe ông Thuấn là trang hiếu thảo đệ nhứt nên
tìm đến gặp ông Thuấn, rồi đem hai con gái là Nga Hoàng và
Nữ Anh gả hết cho ông Thuấn, xem xét cách ăn ở của ông
Thuấn trong 3 năm, thấy quả thật Thuấn là người hiền nên vua
Nghiêu quyết định truyền ngôi vua cho ông Thuấn.
Đức của vua Thuấn cũng ban rải khắp thiên hạ, nên dân
chúng đều được thái bình an lạc.
Trong sách Trung Dung, Đức Khổng Tử rất khen ngợi vua
Thuấn: "Hạnh hiếu của vua Thuấn lớn lắm vậy! Luận về đức,
Ngài là bậc Thánh nhơn; luận về sang thì Ngài ở ngôi Thiên
tử; luận về giàu thì gồm bốn biển, ông bà cha mẹ được hưởng
cúng tế trong tông miếu (đó là quang ư tiền), con cháu được
triều đình ban cho phước lộc (đó là dụ ư hậu)."
Vì hiếu của Ngài rất lớn nên đời sau tặng cho Ngài là Địa
Quan Xá Tội 地官赦罪.
Do đó, trong ngày rằm tháng 7, người nào nhớ tưởng đến ông
bà cha mẹ quá vãng mà thực lòng cầu khẩn cho ông bà cha
mẹ được siêu thăng thì được vua Thuấn cảm ứng, xem xét
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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lòng hiếu thảo của người con mà xá tội cho ông bà cha mẹ
khỏi chịu hình phạt nơi cõi Âm phủ.
Đức của vua Thuấn rộng lớn như Đất (Địa), nghĩa là gánh chở
tất cả thiên hạ, bao dung không phân biệt hạng người nào,
nên mới tôn Ngài là Địa Quan.
Như vậy, theo Nho giáo, ngày rằm Trung nguơn là ngày kỷ
niệm Thánh đản của vua Thuấn. Ngài là Địa Quan Xá Tội, cảm
ứng với những người nào có lòng thành cầu khẩn cho ông bà
cha mẹ quá vãng bị đọa đày nơi cõi Âm được siêu thăng.
• Bên Phật giáo, ngày rằm Trung nguơn là ngày rất quan trọng
vì Phật dạy thiết lễ Vu Lan Bồn.
Vu Lan Bồn là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn: Ullambana, Ullam
là Vu Lan, Bana là Bồn, người Tàu dịch nghĩa là: Giải đảo
huyền, tức là cởi trói người bị treo ngược, ý nói cứu vớt những
kẻ đau khổ nặng nề.
Ngài Mục Kiều Liên, đệ tử của Đức Phật Thích Ca, tu hành
chứng được quả A-La-Hán, đạt được Lục Thông (6 phép Thần
thông), tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của
cha mẹ, Ngài liền dùng thần nhãn thấy được mẹ đang bị đọa
làm Ngạ quỉ nơi Âm phủ, thân thể ốm gầy tiều tụy, bụng lớn
đầu to, cổ nhỏ như ống chỉ, không ăn uống gì được nên suốt
năm chịu đói khát luôn luôn. Ngài Mục Kiều Liên thương xót
mẹ quá nên Ngài vận thần thông đem bát cơm đến dâng cho
mẹ. Bà mẹ vì quá khao khát nên khi cầm được chén cơm thì
lòng ích kỷ nổi lên, sợ người khác cướp giựt, lấy tay trái che
giấu chén cơm, tay mặt bốc ăn. Bởi lòng tham lam độc ác
trong tiền kiếp nổi bừng lên nên khi đưa cơm vào miệng, thì
cơm hóa thành lửa, bà chẳng ăn được, vẫn phải chịu đói khát.
Ngài Mục Kiều Liên thấy thế thì hết sức đau buồn, kêu khóc
thảm thiết. Ngài đến bạch hỏi Đức Phật Thích Ca, cầu xin Đức
Phật dạy cách cứu độ thân mẫu.
Đức Phật Thích Ca dạy rằng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Này Mục Kiều Liên, mẹ của ông do lòng tham lam độc ác, tạo
ra tội lỗi nặng nề, trải qua nhiều kiếp, nay bị đọa vào ác đạo
làm loài ngạ quỉ, nên không thể một mình ông cứu độ được.
Mặc dầu lòng hiếu thảo của ông lớn lao nhưng không làm sao
chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì một chiếc thuyền con
không thể chở nổi một tảng đá lớn.
Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng tăng trong mười
phương, đức lớn như biển, mới cứu độ mẹ ông được giải
thoát.
Ta nay vì ông, chỉ dạy phương pháp cứu độ cha mẹ ông thoát
khỏi các điều đày đọa khổ sở nơi cõi Âm phủ.
Này Mục Kiều Liên! Ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chư
tăng trong mười phương, sau 3 tháng an cư kết hạ, tinh tấn tu
hành. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của chư Phật vì thấy chư
tăng tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, các nghiệp được
thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng trưởng, công đức
thêm nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy
làm lễ Vu Lan Bồn để báo hiếu cho cha mẹ ông, và cầu xin
cho mẹ ông được giải thoát khỏi nơi ác đạo.
Ông hãy sắm đủ các món hương trăm mùi, năm thứ trái cây,
cùng nhang dầu đèn nến, giường chiếu, mùng mền, quần áo,
thau rửa mặt, khăn lau tay, tóm lại là đủ bốn món cúng dường
quí báu trong đời, rồi ông phải thân hành đi rước các vị đại
đức cao tăng trong mười phương, hoặc những vị thiền định
trong núi rừng chứng được bốn quả Thánh, các vị kinh hành
dưới cội cây được sáu phép thần thông tự tại như hàng Thanh
văn, Duyên giác, các vị Thánh tăng, hoặc Thập Địa Bồ Tát thị
hiện làm Tỳ Kheo, v.v....Ông phải thành tâm kính lễ trai tăng,
cúng dường và thỉnh cầu chư tăng chú nguyện cho linh hồn
mẹ ông được thoát khổ. Nhờ công đức chí thành chú nguyện,
linh hồn của mẹ ông sẽ được siêu thoát, cũng như tảng đá dù
nặng ngàn cân, song nhiều người khiêng thì dời nó đi đâu
cũng được.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Ngài Mục Kiều Liên vâng theo lời Phật dạy, đến ngày rằm
tháng 7 làm lễ Vu Lan, nhờ đó mà thân mẫu của ông được
thoát kiếp ngạ quỉ, siêu thăng về cõi giới lành.
Sau khi thấy phép Vu Lan có kết quả tốt đẹp, Ngài Mục Kiều
Liên hết sức vui mừng, bạch hỏi Đức Phật Thích Ca:
- Bạch Thế Tôn, thân mẫu của đệ tử nhờ công đức Tam bảo
và oai thần của chư tăng, nên được thoát kiếp ngạ quỉ khổ
não. Vậy về đời sau, trong hàng Phật tử, nếu có người muốn
làm lễ Vu Lan Bồn nầy để cứu độ cha mẹ của họ trong hiện tại
hay trong nhiều kiếp trước, chẳng biết có được không?
Đức Thế Tôn dạy rằng:
- Quí lắm! Nầy Mục Kiều Liên, đời sau nếu có được các Tỳ
Kheo, vua, thái tử, các quan, hàng tam công cho đến thứ dân,
vì lòng hiếu thảo, muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay
quá khứ, thì cứ ngày rằm tháng 7 mỗi năm, là ngày Phật hoan
hỷ, làm lễ Vu Lan nầy, để cúng dường trai tăng. Nhờ công đức
của chư tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tăng long
phước thọ, khỏi những điều tai họa khổ não, còn cha mẹ đời
trước thì khỏi khổ ngạ quỉ, được sanh vào cõi Nhơn Thiên,
hưởng phước vui vẻ không cùng.
Khi đó Ngài Mục Kiều Liên và bốn chúng đệ tử đều hoan hỷ
vâng làm.
Và từ đó về sau, mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch,
các hàng Phật tử có hiếu đều làm lễ Vu Lan để đền đáp công
ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Chú thích vài từ ngữ của Phật giáo:
Tự tứ: tùy ý, tức là tự mình khai tội ra trước Giáo hội mà sám
hối. Ngày tự tứ được Giáo hội qui định là ngày rằm tháng 7 âm
lịch.
An cư kết hạ: ở yên kết lại với nhau trong mùa hạ lo tu học.
Thời gian an cư kết hạ gồm 3 tháng: từ rằm tháng 4 đến rằm
tháng 7.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vô lậu là dứt phiền não. Phiền não do 3 thứ: Tham, Sân, Si.
Trai tăng: đãi các nhà sư ăn tiệc chay.
Tóm lại, ngày rằm tháng 7 tức là rằm Trung nguơn, Nho giáo
và Phật giáo đều định cho là ngày con báo hiếu cha mẹ.
- Nho giáo thì khuyên chư nhu cúng lễ: Địa Quan Xá Tội, Ngu
Thuấn Đại Đế, tức là cúng và cầu nguyện vua Thuấn xá tội
cho cha mẹ, để cha mẹ được thoát khỏi các cảnh khổ não nơi
cõi Âm phủ.
- Phật giáo thì Đức Phật Thích Ca dạy các Phật tử làm lễ Vu
Lan Bồn, trai tăng cúng dường chư Đại Đức, Tỳ Kheo, tăng ni,
để nhờ chư tăng ni chú nguyện cho cha mẹ được thoát khỏi
các cảnh đày đọa khổ não nơi cõi Địa ngục.
• Đối với Đạo Cao Đài, ngày rằm Trung nguơn không có cầu
nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ (vì đã cầu nguyện trong rằm
Thượng nguơn), chỉ cầu nguyện các chiến sĩ trận vong và các
đẳng vong hồn vừa qui liễu từ rằm tháng giêng đến rằm tháng
7 âm lịch.
Lòng sớ cúng Đại lễ rằm Trung nguơn chép ra như sau:
"Kim vì vận hội Trung nguơn, Ngọc Hư Cung đại khai ân xá
các đẳng linh hồn.
Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng, hương đăng hoa trà
quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.
Ngưỡng vọng VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, hóa
sanh đại đức, tùy nguơn hội ân xá chư linh hữu công hành
đạo, thọ khổ tế độ nhơn sanh, dĩ vong tánh mạng, cập chư
chiến sĩ trung thành dõng cảm vị quốc vong thân, chí toàn thể
lê dân thống khổ chiến tranh đồng thời tử nạn, nguyện cầu các
đẳng linh hồn tảo đắc siêu thăng tịnh độ.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu. Dĩ
văn."
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Dịch nghĩa ra Việt văn:
Nay vì vận hội Trung nguơn, Ngọc Hư Cung đại khai ân xá các
cấp linh hồn.
Các Chức sắc Thiên phong trang nghiêm thiết lập đàn cúng tế,
nhang, đèn, bông, trà, trái cây, rượu tinh khiết, làm thành nghi
tiết, thành tâm dâng lễ.
Ngưỡng nguyện Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ trong cõi Hư Vô ban
xuống hồng ân, hóa sanh đức lớn, tùy theo nguơn vận hội,
ban ơn xá tội cho các chơn linh có công hành đạo, chịu nhiều
khổ nhọc, cứu giúp nhơn sanh, đã mất tánh mạng, cùng các
chiến sĩ trung thành dũng cảm vì nước quên mình, đến toàn
thể dân chúng đau khổ vì chiến tranh đồng thời tử nạn.
Cầu nguyện các đẳng linh hồn sớm được siêu thăng tịnh độ.
Các đệ tử đồng thành tâm cúi lạy kính cẩn dâng sớ tâu lên.
Kính trình.
Và sau đó thì cúng tế và Cầu Siêu Hội các đẳng chơn hồn nơi
Khách Đình, cũng giống y như kỳ rằm Thượng nguơn.
III. Rằm Hạ nguơn:
• Theo Nho giáo, ngày rằm Hạ nguơn là lễ: Thủy Quan Giải
Ách 水官解厄, hay nói đầy đủ là: Hạ nguơn Giải Ách Thủy
Quan Đại Đế Thắng Hội.
Tương truyền, Thủy Quan là vua Hạ Võ, vị vua có công lớn với
dân chúng vào thời thượng cổ nước Tàu, vì vua Hạ Võ trị thủy
thành công, hết nạn nước lụt hằng năm. Nhờ công lớn nầy,
vua Thuấn nhường ngôi cho Hạ Võ, mở ra nhà Hạ.
Đời sau chọn ngày rằm Hạ nguơn làm ngày Thánh đản của
vua Hạ Võ, và dân chúng tặng Ngài danh hiệu Thủy Quan Đại
Đế để nhắc lại công đức trị thủy của Ngài, và cũng có ý nói

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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rằng: công đức của vua Hạ Võ nhiều như nước, làm lợi rất lớn
cho cả thiên hạ.
Đến ngày rằm Hạ nguơn, dân chúng cúng tế và cầu nguyện
vua Hạ Võ cởi bỏ hết các tai ách cho dân chúng nhờ.
• Đối với Đạo Cao Đài thì rằm Hạ nguơn là ngày kỷ niệm Đại lễ
KHAI ĐẠO, có tổ chức cúng Đại đàn Đức Chí Tôn và các
Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Lòng sớ cầu nguyện Đức Chí Tôn y như lòng sớ cúng rằm
Trung nguơn.
Sau đó thì tổ chức cúng tế và Cầu Siêu Hội cho các đẳng vong
linh và các chiến sĩ trận vong nơi Khách Đình, tấm phan làm
phướn chiêu hồn y như kỳ rằm Thượng nguơn.
Tóm lại:
• Theo Nho giáo:
Ba ngày rằm lớn trong năm là 3 ngày đại lễ kỷ niệm Thánh đản
của 3 vị Thánh vương thời thượng cổ nước Tàu, có nhiều
công đức đối với dân chúng:
Rằm Thượng nguơn, cúng tế vua Nghiêu với tôn hiệu là: Thiên
Quan Tứ Phước.
Rằm Trung nguơn, cúng tế vua Thuấn với tôn hiệu là: Địa
Quan Xá Tội.
Rằm Hạ nguơn, cúng tế vua Hạ Võ (Hạ Vũ) với tôn hiệu là:
Thủy Quan Giải Ách.
• Theo Phật giáo:
Chỉ có ngày rằm Trung nguơn là làm lễ Vu Lan nơi các chùa,
cúng dường chư tăng ni, đại đức, để cầu xin chư tăng ni chú
nguyện, giải thoát cha mẹ đã chết khỏi các khổ hình nơi cõi
Âm phủ và được siêu thăng, hoặc cầu cho cha mẹ còn sống
được tăng long phước thọ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Theo Đạo Cao Đài:
Ba ngày rằm Thượng nguơn, Trung nguơn và Hạ nguơn đều
thiết đại lễ cúng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi Tòa Thánh, Thánh Thất, Báo Ân
Từ và các Điện Thờ Phật Mẫu, để dâng sớ cầu nguyện cho
các đẳng chơn hồn vừa mới qui liễu vì đau bịnh hay vì tai nạn,
cùng với các chiến sĩ vị quốc vong thân vừa tử trận, tất cả đều
được siêu thăng lên miền tịnh độ. Việc Cầu Siêu Hội được tổ
chức nơi Khách Đình.
Đặc biệt trong ngày rằm Thượng nguơn, các tín đồ của Đạo
Cao Đài lập sớ dâng lên Đức Chí Tôn, lấy công quả hành đạo
để cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ và phụ mẫu được siêu
thăng lên miền Cực Lạc.

RẤP NHẬP CẢNH THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
"Rấp nhập cảnh Thiêng liêng Hằng sống.
"Chốn quê xưa giải mộng trần gian."

RÈN LÒNG SỬA NẾT
Rèn lòng sửa nết: luyện tập, tu sửa tánh tình
Kinh Sám Hối rằng:
"Giữ cho trong sạch linh hồn,
"Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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RÈN LÒNG ĐẠO ĐỨC
Rèn lòng đạo đức: tu sửa tâm tính theo con đường đạo đức
Rèn là một cách làm cho một vật từ vô dụng thành hữu dụng.
Ví như một thanh sắt thép nếu để nguyên dạng thì không sử
dụng được, phải nhờ tay thợ rèn trui vào lửa rồi đập ra mới
thành con dao, cái kéo mà dùng. Cái tâm đạo đức của người
cũng vậy mới siêng năng trau giồi, học hỏi mới có giá trị cao.
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!"..
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RÊN SIẾT
Rên siết: than van, kêu khóc thảm thiết.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thành Uổng-Tử cheo-leo gớm ghiếc,
"Cầm hồn oan rên siết khóc than."

ROI DẤU
E: To leave a vestige.
F: Laisser un vestige.
Roi dấu: Để lại dấu tích, lưu lại vết tích.
Bài thài hiến lễ hàng Thánh, Thần:
Thoát trần roi dấu tiềng anh phong.

ROI THẦN
Roi thần: cây roi bằng điển quang
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."

RỐI RẮM
F: Compliqué.
Rối rắm: Phiền phức, phức tạp, rắc rối, cầu kỳ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Cái bả vinh huê đời rối rắm,
Nguồn đào thong thả đã là đâu?

RỘNG THẤY XA NGHE
Đức Lý dạy: "Nếu mong nghe một bỏ mười thì đâu rộng thấy
xa nghe, xác phàm cũng khó làm cho vẹn toàn được. Đạo
Hữu đã để tấc thành vào nền Đạo, nhưng nên ngăn ngừa các
tánh chất bất công của nhiều Đạo hữu và phải năng xem
Thánh Ngôn của Đức Từ Bi đã dạy trong lúc lập Tân Luật, hầu
day trở cho minh chánh trong đường Đạo. Đức Từ Bi hằng
dạy về sự chung trí hiệp lòng mà làm cho an phận sự. Đạo
Hữu khá vì đó mà giữ nét yên tịnh cho các Tín đồ và do nơi
Tân Luật thì khỏi điều chi gay trở."

RỒNG (LONG)
E: The dragon.
F: Dragon.
Rồng là một trong Tứ linh, tức là bốn con thú linh thiêng:
Long, Lân, Qui, Phụng. Mỗi khi chúng xuất hiện là báo điềm
lành có Thánh nhân ra đời.
Rồng là con vật ở cõi vô hình theo truyền thuyết, khoa khảo cổ
học chưa chứng minh được rồng là con vật có thật như các
con vật khác như Rùa, chim Phụng. Theo Thần thoại, Rồng có
hình dạng rất lạ kỳ: Đầu rồng giống đầu đà, sừng giống sừng
nai, cổ giống cổ rắn, bụng giống bụng con giao, mắt giống mắt
thỏ, tai giống tai bò, chân giống chân cọp, móng giống móng
chim ưng, vảy rồng giống như vảy cá ly. Có rất nhiều loại rồng,
được phân chia theo màu sắc, hình dạng, hay phận sự của nó.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Phân theo màu sắc, hình dáng, nhiệm vụ
• Những sự kiện lịch sử liên quan đến Rồng
• Hình tượng Rồng trong văn hóa Trung quốc
• Hình tượng Rồng trong Chu Dịch
• Tạm kết

Phân theo màu sắc: Rồng có 5 loại theo 5 màu.
- Bạch Long (Rồng trắng): nơi Bát Quái Đài Tòa Thánh
có 8 con rồng trắng, canh giữ nơi thờ phượng trong
Bát Quái Đài.
- Huỳnh Long (Rồng vàng): có 8 con rồng vàng quấn 8
cây cột nơi Bát Quái Đài và hai con rồng vàng quấn
quanh hai cây cột nơi Cung Đạo.
- Thanh Long (Rồng xanh): quấn trên 18 cây cột của
Cửu Trùng Đài.
- Xích Long (Rồng đỏ) quấn trên 2 cây cột dưới bao lơn
trước Tòa Thánh.
- Hắc Long (Rồng đen)
Phân theo hình dáng có 3 loại
- Rồng trẻ, đầu chưa có sừng, gọi là Ly Long.
- Rồng sống được 500 năm thì mọc sừng, gọi là Cù
Long.
- Rồng sống 1000 năm mọc thêm cánh, gọi là Ứng
Long.
Phân chia theo nhiệm vụ có 4 loại:
- Thủ Thiên Cung Long: Rồng giữ Thiên Cung.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Hành Võ Long: Rồng làm mưa
.Rồng làm mưa gió thuận hòa gọi là Thiện long.
.Rồng làm mưa to, bão lụt gọi là Ác long.
- Địa Long: Rồng ở dưới đất sâu, làm hầm, khoét hang,
làm cho đất khuyết thành sông thành hồ.
- Phục Tạng Long: Rồng gìn giữ kho tàng của vua
Chuyển Luân Thánh Vương và của các nhà phước đức
lớn.
Rồng là loài biến hoá, làm sáng được, làm tối được, làm lớn
được, làm nhỏ được để có thể chun vào một cái lọ nhỏ, làm
dài được để có thể quấn quanh một hòn núi. Nhằm tiết Xuân
phân, Rồng bay lên Trời, nhằm tiết Thu phân, Rồng trầm
xuống vực sâu. Tương truyền, Rồng ở đáy biển, gọi là Long
Vương, có cung điện, lâu đài, có tổ chức vua, quan và dân.
Rồng làm vua, cá lớn làm quan, cá nhỏ làm dân.
Theo Truyện Phong Thần và Truyện Tây Du, bốn biển có Tứ
Hải Long Vương:
.Đông Hải Long Vương tên là Ngao Quảng,
.Nam Hải Long Vương tên là Ngao Thuận,
.Tây Hải Long Vương tên là Ngao Khâm,
.Bắc Hải Long Vương tên là Ngao Nhuận.
Con ngựa trắng (Bạch mã) mà Thầy Tam Tạng cỡi đi Tây
phương thỉnh kinh là do một con rồng nhỏ biến thành. Con
Tiểu long nầy vốn là con của Bắc Hải Long Vương Ngao
Nhuận vì phạm tội nặng, bị bắt treo lên chờ xử trảm. May mắn
gặp Đức Quan Âm Bồ Tát đi ngang qua, thấy vậy thương tình,
tâu xin Thượng Đế tha chết cho Tiểu long, để sau nầy Tiểu
long biến hóa thành con Bạch mã đỡ chân Tam Tạng đi Tây
phương thỉnh kinh, lấy công chuộc tội. Nhờ vậy, sau nầy bạch
mã biến trở lại thành Rồng, trở về Long Cung.
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Có loại rồng lai với ngựa, tạo thành một con thú linh mình
ngựa đầu rồng, gọi là Long mã.
Những sự kiện lịch sử liên quan đến RỒNG:
- Theo Sử Ký nước Việt Nam ta, Lý Công Uẩn lên ngôi vua
hiệu là Lý Thái Tổ, thấy đất Hoa Lư chật hẹp, nên muốn đóng
đô ở La Thành. Khi nhà vua đến La Thành xem xét, thấy có
một con Rồng vàng xuất hiện bay thẳng lên Trời. Nhà vua biết
đó là điềm lành, nên chọn La Thành làm kinh đô và đổi tên lại
là Thăng Long (Rồng bay). Nhà Lý truyền được 9 đời vua, kéo
dài được 215 năm.
- Ở nước Tàu thời Thượng cổ, vua Hiên Viên Huỳnh Đế cùng
Hoàng Hậu tu hành đắc đạo thành Tiên. Khi đúc xong cái đỉnh
có hình cái hồ lô thì có Rồng vàng (Huỳnh long) hạ giáng,
chấm râu vào đỉnh, sau đó, vua và hoàng hậu cỡi rồng bay lên
cõi Tiên.
- Thời Đông Châu Liệt Quốc, Tiêu Sử cưới nàng Lộng Ngọc,
con gái út của vua Tần Mục Công. Sau đó hai vợ chồng đều
thành Tiên, Tiêu Sử cỡi rồng, Lộng Ngọc cỡi phụng, cùng bay
lên Trời.
Hình tượng Rồng trong văn hóa Trung quốc:
Rồng là một trong bốn linh vật mà Lễ Ký chép: "Long, Lân,
Qui, Phụng, vị chi tứ linh" (Rồng, Lân, Rùa, Phượng, gọi là tứ
linh). Bốn linh vật này chỉ có rùa là có thực, còn lại chỉ là
những con vật huyền thoại, chưa ai từng thấy. Tuy xếp hàng
thứ tư trong Tứ linh nhưng Rồng có ảnh hưởng không nhỏ
trong đời sống tâm linh của người dân Trung Quốc. Cuối năm
1987 tại huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, người ta khai quật
được một con rồng bằng gốm, giám định là có 6 ngàn năm
tuổi. Như vậy điều này càng chứng minh thêm sự sùng bái
rồng trong xã hội nguyên thủy. Sùng bái rồng trong xã hội
nguyên thủy chiếm địa vị trọng yếu trong tín ngưỡng linh vật
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hay vật tổ và liên quan mật thiết đến chính trị, kinh tế, văn học
nghệ thuật, phong tục dân gian từ đời Hạ, đời Thương và ảnh
hưởng này kéo dài mấy ngàn năm không suy giảm. Rồng luôn
hiện hữu trong các chuyện thần thoại Trung Quốc, trong các
cổ vật, tranh vẽ, lời bói trên mai rùa xương thú khai quật được
và trong các thư tịch cổ như Chu Dịch, Sơn Hải Kinh, Tả
Truyện.
Rồng chữ Hán viết là Long 龍 Rồng đứng đầu các loài có vẩy,
có thể ẩn hiện, biến hóa nhỏ hoặc lớn, dài hoặc ngắn; tiết xuân
phân thì bay lên trời, tiết thu phân lặn sâu ở đáy vực)
Về hình thể, theo truyền thuyết Rồng là một tổng hợp của
nhiều động vật: đầu lạc đà, sừng nai, mắt thỏ, tai trâu, cổ rắn,
bụng ếch, vẩy cá chép, móng vuốt chim ưng, lòng bàn chân
cọp. (Tất nhiên đây là sự lai chủng trong huyền thoại, không
phải sự lai chủng theo khoa sinh vật thực nghiệm). Trên sống
lưng có 81 vảy. Hai bên khoé miệng có những sợi râu dài, cằm
có râu mang một hạt minh châu. Rồng không nghe được (có lẽ
người ta tin tưởng như vậy mà điếc (deaf) trong chữ Hán gọi
là lung 聾 gồm chữ long 龍 ghép với chữ nhĩ 耳). Rồng thở ra
mây, đôi khi thành mưa hoặc lửa. Âm thanh của rồng rít lên
như tiếng giông bão. Có nhiều chủng loại: có sừng, không
sừng, có vảy, không vảy, có cánh hoặc không.
Vì dân Ai Cập cổ đại thờ cá sấu làm vật tổ nên có thuyết cho
rằng: Tương tự như thế, có lẽ rồng chỉ là một biến thể của cá
sấu (ngạc 鱷), thỉnh thoảng xuất hiện nơi sông Dương Tử 揚子
gọi là Dương Tử ngạc 揚子鱷. Cấu tạo chữ long 龍 theo
Thuyết Văn Giải Tự là do ba chữ nhục 肉 (thịt, biến thể là 月),
phi 飛 (bay), đồng 童 (làm thanh phù, giản lược còn chữ lập 立
trên đầu). Vậy quan niệm rồng biết bay đã có từ cổ đại. Nhưng
xét kỹ các chữ trên giáp cốt, bộ phận bên trái (立 và 月) có thể
立 là đầu, 月 là bụng và bộ phận bên phải là lưng gồ lên và
đuôi có gai chỉa lên (giống như ở cá sấu).
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Có thể rồng là vật tổ tổng hợp các vật tổ khác như cá sấu, lạc
đà, thỏ, trâu, rắn, ếch, cá chép, chim ưng, cọp Trong các
chủng loại rồng, người ta phân biệt ba loại chính: Long 龍 (uy
mãnh, ở trên trời); ly 蜧 (không sừng, sống dưới biển); giao 蛟
(có vẩy, sống nơi đầm lầy hoặc hang núi).
Tên chữ Hán các loại rồng thường thuộc bộ trùng 虫 hoặc bộ
long 龍, thí dụ như: cầu 虯 (rồng có sừng), giao 蛟 (thuồng
luồng), ly 螭 (rồng màu vàng không sừng), ly 蜧 còn gọi là luân
蜦(rồng không sừng sống dưới biển), linh 龗 (rồng), khàm 龕
(rồng con), đạp 龖 (phi long: rồng bay). Hình thức ban đầu của
chữ long là quỳ 夔. Đó là loài rồng mang đến sự may mắn, có
một chân, mặt người, và thường được khắc trên đồ đồng cổ
đại. Người ta còn phân biệt: thiên long 天 龍 (rồng trời), thần
long 神龍 (rồng thần), phục tàng long 伏藏龍 (rồng nằm che
giấu kho báu), ứng long 應龍 (rồng có cánh), cầu long 虯龍
(rồng có sừng), ly long 螭龍 (rồng không sừng), bàn long 蟠龍
(rồng nằm cuộn tròn), hoàng long 黃龍 (rồng vàng xuất hiện
nơi sông Lạc 洛 để dâng Lạc Thư 洛書 cho Phục Hy 伏羲).
Theo những từ ngữ này thì rồng có thể cỡi mây đạp gió, bơi
lặn dưới nước, ẩn sâu đáy vực, và đi trên mặt đất như Kinh
Dịch nói «Hiện long tại điền» 見龍在田. Cái dáng đi của rồng
trên mặt đất đôi khi chậm chạp nặng nề mà tự điển Khang Hi
miêu tả bằng chữ đạp đạp 龘龘. Rồng linh thiêng biến hóa vô
chừng, nên Khổng Tử đã thú nhận: «Điểu, ngô tri kỳ năng phi;
ngư ngô tri kỳ năng du; thú, ngô tri kỳ năng tẩu; [...] chí ư long,
ngô bất năng tri kỳ thừa phong vân nhi thướng thiên.» 鳥,
吾知其能飛;
魚吾知其能游;獸吾知其能走;
[...]
至於龍,
吾不能知其乘風雲而上天 (Chim, ta biết nó bay thế nào; cá, ta
biết nó lội thế nào; thú, ta biết nó chạy thế nào; [...] đến như
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rồng thì ta không biết nó cỡi mây đạp gió mà bay lên trời ra
sao).[13] Rồng được xem là linh thiêng
HÌNH TƯỢNG RỒNG TRONG CHU DỊCH
Rồng được đề cập 16 lần trong Chu Dịch: trong các quẻ Càn
乾, Khôn 坤, Chấn 震, và trong Hệ từ 繫辭. Hình tượng rồng
trong Chu Dịch là ám chỉ bậc thánh nhân hoặc người quân tử.
Quẻ Càn có 6 hào dương. Hào sơ cửu quẻ Càn viết: «Tiềm
long vật dụng.» 潛龍勿用. Chu Dịch Chính Nghĩa 周易正義 của
Khổng Dĩnh Đạt 孔穎達 chú thích: «Tiềm giả ẩn phục chi danh,
long giả biến hoá chi vật.» 潛者隱伏之名, 龍者變化之物 (Tiềm
là ẩn phục, rồng là con vật biến hoá). Trình Thị Dịch Truyện
程氏易傳 của Trình Di 程頤 giảng: «Long chi vi vật linh biến bất
trắc. Cố dĩ tượng Càn đạo biến hoá, dương khí tiêu tức, thánh
nhân tiến thoái.» 龍之為物靈變不測. 故以象乾道變化,
陽氣消息, 聖人進退 (Rồng là vật linh thiêng, biến hoá khôn
lường, cho nên dùng tượng trưng sự biến hoá của đạo Càn,
sự thay đổi dương khí, sự tiến thoái của thánh nhân). Sự tiến
thoái, xuất xử đúng thời đúng lúc thì mới hữu hiệu. Khi chưa
đúng thời thì phải ẩn cư tu dưỡng (tiềm long 潛龍), chớ vội thi
thố tài năng (vật dụng 勿用). Đó là đức của rồng (long đức)
như Văn Ngôn 文言 hào sơ cửu quẻ Càn nói: «Long đức nhi
ẩn giả dã .»龍德而隱者也 (Đức của rồng là ở ẩn). Đức của
quân tử là đức của tiềm long: Khi ẩn cư, ý chí và tiết tháo
không bị đổi dời vì cuộc đời ô trọc (bất dịch hồ thế 不易乎世),
tu dưỡng không phải để cầu mong cái hư danh ở đời (bất
thành hồ danh 不成乎名), lánh đời nhưng an nhiên tự tại chứ
không hề sầu muộn (độn thế vô muộn 遯世無悶), dù không ai
biết đến mình cũng chẳng phiền muộn (bất kiến thị nhi vô
muộn 不見是而無悶), việc xứng ý thì thi hành, việc không xứng
ý thì không thi hành (lạc tắc hành chi, ưu tắc vi chi
樂則行之,憂則違之), ý chí đã kiên định nên không gì có thể
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khuynh đảo được (xác hồ kỳ bất khả bạt 確乎其不可拔). Như
thế mới xứng là rồng ẩn trong đời (tiềm long dã 潛龍也).
Sau thời kỳ tiềm ẩn tu dưỡng, thánh nhân hay bậc quân tử bắt
đầu xuất hiện. Hào cửu nhị quẻ Càn viết: Hiện long tại điền, lợi
kiến đại nhân 現龍在田利見大人 (Rồng xuất hiện nơi ruộng;
[dân chúng] có lợi vì gặp đại nhân). Vương Bật 王弼 chú:
«Xuất tiềm ly ẩn, cố viết hiện long; xử ư địa thượng, cố viết tại
điền» 出潛離隱故曰現龍; 處於地上故曰在田 ([Rồng] thoát ly
giai đoạn tiềm ẩn [nơi vực sâu] gọi là «hiện long»; xuất hiện
nơi mặt đất gọi là «tại điền»). Bậc đại nhân, về mặt đời, là bậc
quý tộc; về mặt đạo, là bậc thánh nhân. Đó là bậc chưa đánh
mất thiên lương, chưa đánh mất xích tử chi tâm, nên dân
chúng sẽ có lợi khi gặp người.
Tuy nhiên, dù được ngưỡng vọng, bậc thánh nhân hay quân
tử cũng phải luôn luôn gắng sức tu dưỡng bản thân để tránh
lỗi lầm. Trong việc tu dưỡng và hành xử, phải biết tùy thời mà
tiến thoái, hành tàng. Nếu không hiểu biết thời thế, cứ tự tôn
tự đại, muốn người khác phải theo mình thì khác nào rồng
gắng tranh đấu nơi ruộng, kết cục chỉ là bại thương đẫm máu
[22] như hào thượng lục quẻ Khôn nói: «Long chiến vu dã, kỳ
huyết huyền hoàng.» 龍 戰 于 野, 其 血 玄 黃 (Rồng đánh nhau
nơi ruộng, đổ máu đen máu vàng).
Trong sáu hào quẻ Càn, hào 1 và 2 chỉ Địa đạo 地道, hào 3 và
4 chỉ Nhân đạo 人道, hào 5 và 6 chỉ Thiên đạo 天道. Ở hào
cửu ngũ quẻ Càn, rồng bay trên trời (phi long tại thiên
飛龍在天) đó là hình tượng bậc thánh nhân đã xong Nhân đạo
và bước vào Thiên đạo; đạt địa vị cương kiện trung chính, âm
dương hỗn hoá; là bậc đắc đạo, có đệ nhị xác thân, hình thần
cùng huyền diệu, hoà hợp với đạo, có thể phân thân, khác nào
rồng bay trên trời ẩn hiện khôn lường, tùy thời mà giúp đời,
bởi bản thân đã trung chính và làm cho vạn vật trung chính,
nên mới được gọi là đại nhân; và dân chúng có lợi khi gặp
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ngài (lợi kiến đại nhân 利見大人). Rồng bay trên trời, mây bay
theo (vân tòng long 雲從龍). Mây giăng sấm chớp, đem mưa
tắm mát cho muôn loài, cho cỏ cây xanh tươi, cho mùa màng
phong nhiêu, cho người người sung túc, ấm no. Đó là ngụ ý
bậc thánh nhân đem lợi ích cho đời, thể hiện Càn đạo (đạo
của Trời): «Vân hành vũ thí phẩm vật lưu hình.»
雲行雨施品物流形 (Mây bay, mưa giáng; vạn vật hanh thông
và thành tựu).
Tuy nhiên, thánh nhân hay quân tử cũng phải biết cảnh giác,
phải biết tùy thời: nếu mạnh mẽ thái quá, chỉ biết cương mà
không biết nhu, chỉ biết tiến mà không biết thoái, thì chỉ chuốc
lấy ân hận. Đó là hình ảnh của kháng long 亢龍 (rồng bay quá
cao) mà hào thượng cửu quẻ Càn cảnh báo: «Kháng long hữu
hối.» 亢龍有悔 (Rồng bay quá cao, ắt sẽ hối hận). Đức trời
(thiên đức 天德) tuy cương kiện nhưng cũng phải khiêm nhu.
Người quân tử hay bậc thánh nhân noi theo thiên đức thì
không thể tự coi mình là thủ lĩnh của người khác. Vì thế
Tượng truyện quẻ Càn nơi hào dụng cửu nói: «Thiên đức bất
khả vi thủ dã.» 天德不可為首也. Bậc quân tử hay thánh nhân
dụng cửu 用九 tức là vận dụng thiên đức, cho nên hào dụng
cửu quẻ Càn mới nói: «Kiến quần long vô thủ, cát.»
見群龍無首,吉 (xuất hiện bầy rồng [mà tất cả đều theo thiên
đức là khiêm nhu nên] không có thủ lĩnh; điều tốt).
TẠM KẾT
Từ một vật bình thường như cá sấu,[31] người Trung Quốc cổ
đại đã tưởng tượng ra một linh vật (fabulous animal) tổng hợp
của nhiều con vật khác, để rồi thần bí hóa và sùng bái nó.
Hình tượng rồng bàng bạc khắp nền văn hoá Trung Quốc mấy
ngàn năm không suy giảm. Hình tượng rồng dễ dàng bắt gặp
trong các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thi
ca, văn chương, vũ đạo, tín ngưỡng dân gian, thần thoại, v.v...
Quả thực, hình tượng rồng vẫn hằng tồn tại trong tâm tưởng
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và trong đời sống tâm linh của người dân Trung Quốc. Phát
xuất từ tín ngưỡng dân gian này, các tác giả của Chu Dịch đã
mượn hình tượng rồng để ám chỉ bậc quân tử hay thánh nhân,
biết tu dưỡng đạo đức (tiến đức tu nghiệp 進德修業), biết lẽ
cương nhu tiến thoái, biết tùy thời hành xử để mang lại ích lợi
cho mình và cho mọi người; và còn hơn thế nữa, biết vượt lên
nhân đạo để huyền đồng với thiên đạo. Dường như đó là một
triết lý về nhân sinh và tâm linh mà các tác giả của Chu Dịch những bậc hiền minh thánh triết ngàn xưa - muốn di tặng hậu
nhân.

RỒNG RẮN
F:Dragon et serpent.
Rồng rắn: Con rồng và con rắn.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Rồng rắn cùng đời rồng hóa rắn,
Vinh huê ngó lại giấc mơ màng.

RỦ REN RÙ QUẾN
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng đừng bài bạc lận nhau,
"Rủ ren rù quến, lấy xâu ăn đầu."

RUỔI DONG
E: To run quickly.
F: Courir rapidement.
Ruổi-dong: Chạy mau, đi mau
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Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Xin Thần, Thánh ruổi-dong cỡi hạc,
"Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên."

RUỘT RÀ THƯƠNG NHAU
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng là một gốc sanh ra,
"Gồm bao nâng đỡ ruột-rà thương nhau."

RỬA RÁY
Làm cho trong sạch, tốt đẹp hơn lên, làm cho xứng đáng
Đức Hộ-Pháp nói: "ĐẠO CAO-ĐÀI tức Đạo Tổ-Phụ của chúng
ta chỉ mới có hai mươi mấy năm thôi; nếu chúng ta kể từ ngày
Chuyển thế của nó. Nhưng Thánh-thể Đức Chí-Tôn và toàn
thể con cái Nam Nữ của Ngài nên nhớ rằng: Đạo Tổ Phụ mấy
người đã 2.500 tuổi. Phải nhớ điều đó! 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 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?"
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RỪNG NHU BIỂN THÁNH
E: The forest of books and the ocean of wisdoms.
F: La forêt des livres et l’ocean des sagesses.
Rừng: chữ Hán là Lâm, là vùng đất rộng có nhiều cây cối mọc
lâu năm. Nhu: Nho: ý nói chữ nho trong các kinh sách. Thánh:
bực sáng suốt hiểu biết các lẽ. Rừng nhu là chữ nghĩa và kinh
sách của người xưa truyền lại nhiều như cây trong rừng. Biển
Thánh là sự khôn ngoan sáng suốt hiểu biết của người xưa
nhiều như nước biển.
Rừng nhu biển Thánh là chỉ về kinh sách và sự sáng suốt
hiểu biết của người xưa nhiều như cây trong rừng, như nước
trong biển, người sau học hoài học mãi không bao giờ hết
được.
Thầy dạy:
Dày công nấu sử sôi kinh,
Rừng Nhu biển Thánh công trình biết bao!

RỪNG THIỀN
E: The pagoda.
F: Pagode.
Rừng thiền: từ chữ Thiền lâm 禪林 (Lâm có nghĩa là rừng)
mà ra.
Rừng: chữ Hán là Lâm, là vùng đất rộng có nhiều cây cối mọc
lâu năm. Thiền: ngồi yên lặng suy tưởng. Rừng thiền, tức là
Thiền lâm, chỉ cảnh chùa, nơi tu hành, vì nơi đó tịch mịch vắng
vẻ như ở trong rừng để các nhà tu ngồi thiền định.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Rừng thiền ác xế khuất non Tần,
Vày-vã từ đây khỏi nhọc thân.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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RƯỚI
Rưới: Tưới nhè nhẹ lên cho thầm ướt đều.
Td: Rưới ân Thiên, Rưới lửa phiền.

RƯỚI ÂN THIÊN
E: To bestow the divine favours.
F: Accorder des faveurs divines.
Rưới ân thiên: ban rải hồng ân của trời.
Bài Dâng Hoa:
"Cúi mong Thượng đế rưới ân thiên."

RƯỚI KHỔ
E: To sprinkle the holy water on the misfortune.
F: Asperger l’eau bénite sur le malheur.
Rưới: Tưới nhè nhẹ lên cho thầm ướt đều. Khổ: đau đớn khổ
sở. Rưới khổ là dùng nước Cam lồ tưới lên nỗi đau khổ để
làm cho nỗi đau khổ tiêu tan mất hết.
Nước Cam lồ, tức Cam lồ thủy, là thứ nước huyền diệu do các
Đấng Tiên Phật chế thành, có năng lực rất mầu nhiệm, có thể
cải tử huờn sanh, hay rửa sạch các thứ ô trược trong kiếp
sống bám vào chơn thần, v.v....
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu chẳng biết thế thời, giọt nước nhành dương hết
chờ khi rưới khổ đặng.
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RƯỚI LỬA PHIỀN
E: To sprinkle on the fire of anger
F: Asperger sur le feu de colère.
Rưới lửa phiền: Làm cho ngọn lửa phiền não không còn bốc
lên được.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tiên nguồn Thánh ngọn dò chân đến
Đến đặng là phương rưới lửa phiền.

RƯỚI GIỌT NHÀNH DƯƠNG
"Cầu khẩn Ðức Từ Bi rưới giọt nhành dương, giục tắt lửa
lòng, hằng ngày lo tụng kinh cầu sám chuộc tội tiền khiên nên
danh hiền triết".

RƯỢU QUỲNH
Rượu quỳnh: Chữ Hán gọi là Quỳnh tương 琼漿. Quỳnh là
loại ngọc màu đỏ, được vua chúa hay các nhà quyền quí
mướn thợ gọt đẽo, tạo thành cái chung uống rượu, cái chất
ngọc quỳnh làm tăng thêm mùi vị thơm ngon của rượu.
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.

HẾT VẦN R

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 S
SA
• Sa Đà
• Sa Đọa

• Sa Trường

SÁCH
• Sách
• Sách Phụ

• Sách Truyện
• Sách Trường Xuân

SAI
• Sai Lạc
• Sai Suyển

• Saint Pierre

SÃI
• Sãi
SÁM
• Sám Hối

• Sám Hối Kinh

SÀM
• Sàm Biện

• Sàm Tấu

SAN
• San Hà
SẢN
• Sản Nghiệp

• Sản Tất Viên Phương Sóc
Chi Bối

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SANG
• Sang (Võ Văn Sang)
• Sang (Cao Hoài Sang)
• Sang Cả

• Sang Đoạt
• Sang Giàu
• Sang Trọng

SÁNG
• Sáng
• Sáng (Trần Ngọc Sáng)
• Sáng Lạng

• Sáng Lập
• Sáng Tạo

SANH
• Sanh Biến
• Sanh Biến Qui Hồi
• Sanh Chúng
• Sanh Diệt
• Sanh Giã Tạo Đắc Thiện
Duyên
• Sanh Hoa
• Sanh Hóa
• Sanh Ký Tử Quy
• Sanh Khí
• Sanh Linh
• Sanh Ly Tử Biệt

• Sanh Mạng
• Sanh Quang
• Sanh Sanh Chi Vị Dịch
• Sanh Sanh Hóa Hóa
• Sanh Sanh Là Phận
• Sanh Tịch
• Sanh Tiền
• Sanh Tồn
• Sanh Tử
• Sanh Tử Sự Đại, Vô
Thường Tấn Tốc
• Sanh Vật

SAO
• Sao Bắc Đẩu

• Sao Lục Án Tòa Tam Giáo

SÀO
• Sào Phủ - Hứa Do
SÁT
• Sát Mạng
• Sát Na

• Sát Sanh

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

3

4

▐ Q.3 VẦN S

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

SẮC
• Sắc Cao Ban
• Sắc Chỉ Tam Kỳ
• Sắc Dân
• Sắc Huỳnh
• Sắc Huỳnh Chiếu
• Sắc Không
• Sắc Lịnh

• Sắc Phái
• Sắc Phục
• Sắc Sảo
• Sắc Tài
• Sắc Tốt
• Sắc Tướng Âm Thanh
• Sắc Trời

SẮP
• Sắp Thiên Phong
SẤM
• Sấm Ký
• Sấm Tiên Tri

• Sấm Truyền

SÂN
• Sân Khấu Hí Trường
• Sân Ngô (Đồng)

• Sân Si
• Sân Trình

SẤP
• Sấp Mình
SÂU
• Sâu Xa
SẦU
• Sầu Bi
SEN
• Sen
SHA
• Shakespeare
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SI
• Si
SĨ
• Sĩ Diện
• Sĩ Khí
• Sĩ Đạt Ta (Shidarta)
• Sĩ Quan Cơ Thánh Vệ
• Sĩ Tải

• Sĩ Tải Phạm Duy Nhung
• Sĩ Tải Trần Tấn Hợi
• Sĩ Tải Lê Văn Chương
• Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển

SIÊU
• Siêu Đọa
• Siêu Độ
• Siêu Hình
• Siêu Nhiên
• Siêu Phàm
• Siêu Phàm Nhập Thánh

• Siêu Quần Xuất Chúng
• Siêu Rỗi
• Siêu Sanh
• Siêu Thăng
• Siêu Thoát
• Siêu Việt

SINH
• Sinh Lộ

• Sinh Hồn

SO
• So Đo
• So Hơn Tính Thiệt
• So Quyền Liệu Sức

• So Sánh
• So Thiệt Tính Hơn

SÓC
• Sóc Vọng
SON
• Son (Giáo Sư Thượng
Châu Thanh)

• Son Phấn
• Son Sắt
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SONG
• Song Thân

• Song Thủ

SÓNG
• Sóng Sắc

• Sóng Trần

SỐ
• Số
• Số Căn

• Số Mạng

SỔ
• Sổ Bộ Đạo
SÔI
• Sôi Kinh Nấu Sử
SÔNG
• Sông Giang Tân
• Sông Hương
• Sông Lệ
• Sông Mê

• Sông Mê Bể Khổ
• Sông Mê Bến Tục
• Sông Ngân

SỐNG
• Sống - Chết
SƠ
• Sơ Giao
• Sơ Hiến Lễ
• Sơ Khai

• Sơ Sanh
• Sơ Lược
• Sơ Thất

SỚ
• Sớ Cầu Đạo

• Sớ Văn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Sớ Văn Thượng Tấu
SỞ
• Sở Bá Vương
• Sở Cầu - Sở Vọng
• Sở Cậy
• Sở Dụng
• Sở Định

• Sở Hành
• Sở Tại
• Sở Nguyện
• Sở Vọng

SỢI
• Sợi Từ Khí
SỚM
• Sớm Thăm Tối Viếng
SƠN
• Sơn Hà
• Sơn Lâm
• Sơn Tinh - Thủy Tinh

• Sơn Trân Hải Vị
• Sơn Xuyên Hà Hải

SUẤT
• Suất Sư
SUN
• Sun Sen (Tôn Văn)
SUNG
• Sung Túc
SÙNG
• Sùng Bái
• Sùng Thượng

• Sùng Tín
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SUY
• Suy Gẫm
• Suy Luận
• Suy Nghiệm

• Suy Sụp
• Suy Vi

SƯ
• Sư
• Sư Quẻ Địa Thuỷ Sư
• Sư Đệ
• Sư Đoàn
• Sư Huynh
• Sư Hư Vô
• Sư Hữu

• Sư Mẫu
• Sư Phạm
• Sư Phó
• Sư Phụ
• Sư Tăng
• Sư Tử

SỨ
• Sứ Mạng
SỬ
• Sử Cương Đại Đạo
• Sử Liệu

• Sử Thi
• Sử Xanh

SỰ
• Sự Cao Trọng
• Sự Cầu Nguyện
• Sự Chết
• Sự Giải Thoát

• Sự Nghiệp
• Sự Thế
• Sự Thương Yêu

SỬA
• Sửa Cải
• Sửa Cải Chơn Truyền
• Sửa Đương
• Sửa Lòng

• Sửa Mình
• Sửa Đổi Chơn Truyền
• Sửa Ngay Làm Vạy
• Sửa Tánh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Sửa Tánh Từ Hòa
• Sửa Trau Ba Mối
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• Sửa Trị
• Sửa Trấp Nâng Khăn

SỪNG
• Sừng Đội Lông Mang

• Sừng Sững

SƯU
• Sưu Khảo

• Sưu Tập
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SA ĐÀ
蹉跎
E: To make a false step.
F: Faire un faux pas.
Sa đà 蹉跎: Sa đà là sẩy chân vấp ngã.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đà vào lục
dục thì là thuận cùng trí lự khôn ngoan.

SA ĐỌA
E: To fall into the darkness.
F: Tomber dans les ténèbres.
Sa đọa là bị phạt rơi xuống chỗ tối tăm khổ sở.
Phối Thánh Màng giáng Cơ nói: "Tiếc thay cho một kiếp sanh,
đã gặp Phật mà không thấy Phật thì Thiên vị lấy đâu mà định
đặng? Các bạn Phạm Môn! Khá để ý cho lắm nghe! Một lời
quở cũng đủ sa đọa đừng gây tội tình mà khổ đa!"

SA TRƯỜNG
沙場
(Sa: Cát; trường: bãi, là nơi chốn) là nơi bãi cát rộng thường
chỉ chỗ hai bên giao tranh với nhau, sau khi đã qua rồi cuộc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chiến. Đây là lời tiên tri về quốc vận của nhà cách mạng
Nguyễn Trung Trực giáng Cơ:
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.

SÁCH
Thi văn dạy Đạo:
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.

SÁCH PHỤ
策 輔
E: To offer the strategies of help.
F: Offrir les stratégies pour aider
Sách: kế hoạch, mưu chước. Phụ: giúp. Sách phụ Kế hoach
trợ giúp.
Kinh Nho Giáo:
"Vương tân sách phụ, Nho tông khai hóa."

SÁCH TRUYỆN
Sách truyện 册傳: Quyển sách ghi lại những cốt truyện để dạy
bảo người.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thi văn dạy Đạo:
Sách truyện xưa ghi đã lắm điều,
Như chuông tỉnh thế gõ nên kêu.
Ðường tu ví bẳng không lo trước,
Ðền điện Lương Vương phải cháy tiêu.

SÁCH TRƯỜNG XUÂN
Sách trường-xuân 策長春: Sách lược, cách sống sao cho
được tươi trẻ lâu bền.
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."

SAI LẠC
E: To be wrong.
F: Être dans l’erreur.
Sai lạc: Làm sai lệch không còn như lúc ban đầu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con làm sai lạc bản chất, tôn chỉ của nền Thánh
giáo.

SAI SUYỂN
差舛
F: Etre dans l’erreur.
Sai-suyển 差舛: lầm lẩn, sai sót, không đúng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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-tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 06-031948)]

SAINT PIERRE
Ông là một trong 12 Thánh Tông đồ của Chúa, giáng Cơ ngày
31 Decembre 1925:
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.

SÃI
F: Bronze.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thêm những sãi giả nương cửa Phật,
"Của thập phương châu cấp thê nhi."

SÁM HỐI
懺 悔
F: Confession, remord.
Sám hối 懺悔: Biết tội lỗi của mình mà muốn sửa đổi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Cao-Đài: ngày 26 Avril 1926:
"Chiêu, ngươi chẳng kiên lịnh TA, Ai kiên? TA chờ ngươi.
Chiêu, ngươi chẳng thừa lịnh TA, ai thừa lịnh? TA đã nói
ngươi làm đầu Tam-giáo, đã bao phen TA lập Đạo sẵn cho,
ngươi chê há? TA đã sở định, ngươi dám cải:
Chuyên quyền từ đó bỏ tuồng xưa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám-hối TA cho tu ít tháng.
Tài hay, tài khéo chớ đua lừa.

SÁM HỐI KINH
懺 悔 經
E:The prayer of confession.
F: La prière de confession.
Trong sách Nho, định nghĩa Sám Hối là: "Sám giả sám kỳ tiền
khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá." Nghĩa là: Sám là ăn năn lỗi
trước, Hối là chừa bỏ lỗi sau.
"Sám nghĩa là ăn năn các tội trước của mình. Những tội do
các nghiệp ác ngu mê, ngạo dối, ghen ghét đã tạo ra từ trước,
tấtcả đều ăn năn, hằng chẳng gây lại nữa. Ấy gọi là Sám.Hối
nghĩa là ăn năn các lỗi sau của mình. Những tội do các nghiệp
ác ngu mê, ngạo dối, ghen ghét tạo ra, nay đã giác ngộ rồi, tất
cả đều dứt bỏ đời đời, ngày sau chẳng gây ra nữa. Ấy gọi là
Hối.
Các người phàm phu ngu muội chỉ biết ăn năn tội trước của
mình mà chẳng biết ăn năn lỗi sau. Bởi chẳng ăn năn nên tội
trước chẳng dứt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng dứt, lỗi
sau lại sanh, thì sao gọi là Sám Hối được." (Pháp Bảo Đàn
Kinh)
Sám Hối là điều rất quí báu và cần thiết trong việc tu thân, sửa
mình cho càng ngày càng thêm tốt đẹp.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối là bài kinh diễn tả những lỗi lầm của con người
thường mắc phải và những hình phạt chờ sẵn nơi cõi Địa ngục
để hành hình những người làm các điều lầm lỗi ấy, để con
người biết mà chừa lỗi.
Hội Thánh có dặn rằng: "Kinh Sám Hối để tụng vào ngày Sóc
Vọng, còn ngày thường lỡ có lầm lỗi điều chi thì tụng mà xin
tội." Kinh Sám Hối khi xưa được gọi là Kinh Nhơn Quả.
Kinh Sám Hối gồm 444 câu thơ song thất lục bát, được các
Đấng Tiên, Phật giáng cơ ban cho Minh Lý Đạo (TamTông
Miếu). Hội Thánh thỉnh kinh nầy về làm kinh của ĐĐTKPĐ.
Ông Âu Minh Chánh, Đạo trưởng của Minh Lý Đạo, thuật lại
việc tiếp Kinh Sám Hối như sau:
"Một khi kia, đến cầu kinh giùm một người bằng hữu thọ bịnh
tại Thủ Thiêm, có Đức Thái Thượng Lão Quân giáng xuống
mà cho một khoản đầu Kinh Sám Hối.
Sau đó lần lần, mỗi khi cúng, có Tam giáo Đạo chủ hoặc là
chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, hoặc là Thập Điện
Minh Vương giáng đàn cho tiếp Kinh Sám Hối.
Cũng tưởng rằng Thần Tiên cho Kinh đó đặng làm phước giúp
người mà thôi, không dè Đức Văn Tuyên Vương giáng dạy
chúng tôi phải kiếm một cảnh chùa đặng ngày Sóc Vọng đến
đó dâng hương và Sám Hối."
Ông Thơ ký thất của Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu) cho biết
chi tiết việc tiếp Kinh như sau:
"Các Đấng giáng cho Kinh Sám Hối (KSH):bắt đầu từ ngày
Chúa nhựt 27-3-Ất Sửu (dl 19-4-1925) cho đến ngày Thứ bảy
6-10-Ất Sửu (dl 21-11-1925).
Lịch trình các Đấng giáng cơ cho Kinh như sau:
• Chúa nhựt 19-4-1925 (âl 27-3-Ất Sửu), Đức Thái Thượng
Lão Quân giáng cho 24 câu đầu, từ Câu 1 đến Câu 24:
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C.1: Cuộc danh lợi là phần thưởng quí.
C.24: Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.
• Ngày 22-4-1925, Đức Thái Thượng Lão Quân giáng cho tiếp
từ Câu 25 đến Câu 52:
C.25: Nếu vội trách người trên thì đọa.
C.52: Nước nguồn cây cội mới là tu mi.
• Ngày 26-4-1925, Đức Quan Âm Bồ Tát giáng cho tiếp, từ
Câu 53 đến Câu 64:
C.53: Giá trong sạch nữ nhi trượng tiết.
C.64 Gông kềm khảo kẹp ích gì rên la.
• Ngày 5-5-1925, Đức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cho kinh
tiếp, từ Câu 65 đến Câu 72:
C.65: Người tai mắt đạo nhà khá giữ.
C.72: Gồm bao nâng đỡ ruột rà thương nhau.
• Ngày 22-5-1925, Đức Quan Thánh Đế Quân giáng cho tiếp,
từ Câu 73 đến Câu 88:
C.73: Người trung trực lo âu việc nước,
C.88: Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn.
• Tiếp theo là Đức Nhiên Đăng Cổ Phật giáng cho tiếp từ Câu
89 đến Câu 100:
C.89: Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại.
C.100: Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền.
• Tiếp theo là Đức Quan Âm Bồ Tát giáng cho tiếp, từ Câu 101
đến Câu 124:
C.101: Chừa thói xấu đảo điên trong dạ.
C.124: Ra tay tế độ, ấy thì lòng nhơn.
• Ngày 2-6-1925, Đức Tây Ba Đế Quân giáng cho kinh tiếp, từ
Câu 125 đến Câu 148:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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C.125: Thương đồng loại cũng hơn thí bạc.
C.148: Rủi cho gặp lúc long đong chẳng sờn.
• Ngày 24-6-1925, Đức Quan Âm Bồ Tát giáng cho kinh tiếp,
từ Câu 149 đến Câu 160:
C.149: Hễ biết nghĩa thọ ân chẳng bội.
C.160: Lường cân tráo đấu, dối tu cúng chùa.
• Ngày 4-7-1925, Đức Địa Tạng Bồ Tát cho tiếp từ Câu 161
đến Câu 212:
C.161: Còn hoi hóp tranh đua bay nhảy.
C.212: Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
• Ngày 20-7-1925, Đức Khổng Phu Tử giáng cơ cho tiếp Kinh
Sám Hối từ Câu 213 đến Câu 284:
C.213: Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo trá.
C.284: Khai ra bán mắc, Trời nào dung cho.
• Ngày 8-8-1925, Đức Địa Tạng Bồ Tát giáng cho tiếp, từ Câu
285 đến Câu 308:
C.285: Ơn trợ giúp khá lo đền báo.
C.308: Hành hình khổ não chẳng hề nới tay.
• Ngày 25-8-1925, Tề Thiên Đại Thánh giáng cơ cho kinh tiếp
từ Câu 309 đến Câu 356:
C.309: Miền âm cảnh nhiều thay hình lạ.
C.356: Đo gian đong thiếu, Thánh Thần chẳng kiêng.
• Ngày 29-8-1925, Thập Điện Minh Vương giáng cơ cho kinh
tiếp từ Câu 357 đến Câu 376:
C.357: Bầy chó dữ mang xiềng chạy đại.
C376: Vì chưng hung bạo đốt nhà bắn săn.
• Ngày 1-9-1925, Đức Lữ Tổ giáng cơ cho tiếp từ Câu 377 đến
Câu 392:
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C.377: Có cọp dữ nhăn răng đưa vấu.
C.392: Lâu mau nặng nhẹ chịu mang tội nầy.
• Ngày 21-9-1925, Đức Alfred Aya giáng cho tiếp Kinh Sám
Hối từ Câu 393 đến Câu 424:
C.393: Ao rộng sâu chứa đầy giòi tửa.
C.424: Bày ra thuộc độc phá thai tuyệt loài.
• Ngày 21-10-1925, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cho tiếp
từ Câu 425 đến 440:
C.425: Người ở thế mấy ai khỏi lỗi.
C.440: E không hiểu thấu diễn ra ích gì.
• Ngày thứ bảy 21-11-1925 (âl 6-10-Ất Sửu), Đức Vân Trung
Tử giáng cơ cho 4 câu chót, dứt Kinh Sám Hối:
C.441:Chớ buông tiếng thị phi khinh dể,
Ráng làm lành phước để cháu con.
Làm người nhơn nghĩa giữ tròn,
C.444:Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa.
Ngay sau khi hết Kinh Sám Hối, Đức Đông Phương Lão Tổ
(một biệt hiệu của Đức Thái Thượng Lão Quân) giáng cơ tiếp
cho Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối. Ấy là trọn vẹn.
Tính từ ngày khởi cho Kinh Sám Hối (19-4-1925) cho đến ngày
cho dứt Kinh Sám Hối (21-11-1925), chúng ta thấy thời gian
kéo dài hơn 7 tháng.

SÀM BIỆN
讒 辯
E: To calumniate.
F: Calomnier.
Sàm biện là luận bàn không đúng làm gây hoang mang cho
kẻ khác, nói ra nói vào một cách không ý-thức.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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. 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".

SÀM TẤU
讒奏
E: To calumniate before the dignitary.
F: Calomnier devant le dignitaire.
Sàm: Gièm pha, nói xấu, phao vu. Tấu: tâu, trình bày với vua.
Sàm tấu là lời tâu cáo của đứa gian thần nói xấu người trung
lương chánh trực để hãm hại.
Thánh Ngôn Hệp Tuyển:
Nào tật đồ hiền tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu.

SAN HÀ
San hà 山河: Núi và sông.
Thi văn dạy đạo có câu:
Ly kỳ cảnh vật cao nhơn thưởng,
Ðáo để san hà thượng khách ca.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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SẢN NGHIỆP
產業
F: Propriété, fortune, biens.
Sản nghiệp 產業: Tài sản và của cải.
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.

SẢN TẤT VIÊN PHƯƠNG SÓC CHI BỐI
產漆園方朔之輩
(Câu kinh này trong bài Kinh Tiên Giáo)
(Sản: sanh ra, sản xuất. Chi: Tiếng đệm. Bối: Bọn. Tất Viên:
Tất là cây sơn, nhựa của nó dùng làm sơn mài, Viên là cái
vườn. Tất Viên là cái vườn cây sơn. Từ ngữ nầy sau đó biến
thành địa danh của vùng đất có Vườn sơn). Ông Trang Tử
được bổ làm một chức quan nhỏ tại Cổ Thành Tất Viên, thuộc
ấp Mông nước Tống; người ta gọi Ông là Tất Viên Lại, vì thế
Ông lấy chữ Tất Viên làm hiệu. Vậy, Tất Viên là tên hiệu của
Ông Trang Tử. (Phương Sóc: Ông Ðông Phương Sóc, một vị
Tiên thời vua Hán Võ Ðế bên Tàu.
Thời này đã sản xuất ra các Ông Trang Tử và Ðông Phương
Sóc. Hai vị nầy học theo giáo lý của Ðức Lão Tử mà tu luyện
thành Tiên. Sau đây là sơ lược Tiểu sử của Trang Tử và Ðông
Phương Sóc:
TRANG TỬ: tên là Trang Châu (Chu), tự là Tử Hưu, người ở
ấp Mông nước Tống. Năm sanh của Ông khoản vào năm thứ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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7 đời vua Châu Liệt Vương (369 trước Tây lịch) và năm mất lối
năm thứ 29 đời vua Châu Noãn Vương (288 trước Tây lịch),
Trang Tử thọ 82 tuổi.
Theo sách Kim Cổ Kỳ Quan của Bảo Ung: Trang Tử thường
ngủ ngày, mơ thấy hóa thành bướm, bay nhởn nhơ trong
vườn hoa thơm cỏ lạ, lòng rất vui thích, khi tỉnh dậy vẫn còn
thấy như ở vai có hai cánh chuyển động. Trang sinh lấy làm lạ
và lâu lâu thì lại nằm mơ như thế, nên khi nói về Ngài là
"Trang Chu hóa bướm".
Một hôm, Trang sinh đang ngồi trong phòng học nghe Ðức
Lão Tử giảng Kinh Dịch. Khi giảng kinh xong, Trang sinh bèn
đem giấc mơ hỏi Thầy là Lão Tử. Ðức Lão Tử là vị Ðại Thánh,
biết được lai lịch tiền kiếp, nói cho Trang sinh biết: Trang sinh
vốn là một con bướm trắng trong khi Hỗn Ðộn mới phân: Trời
sanh nước, nước sanh cây, cây tươi hóa thành con bướm
trắng hút tinh chất của trăm hoa, đoạt được tư chất của trăng
sao, nên được trường sanh bất tử, cánh lớn như bánh xe, sau
bay qua Cung Diêu Trì, hút trộm nhụy hoa Bàn Ðào, bị con
chim Thanh loan giữ Vườn Ðào của Tây Vương Mẫu mổ chết.
Hồn bướm thác sanh xuống trần là Trang Châu.
Vì Trang Châu có căn trí khác phàm, đạo tâm kiên cố, thờ Ðức
Lão Tử làm thầy, học theo Ðạo Tiên, nay được thầy chỉ rõ tiền
căn, như mộng mới tỉnh, tự thấy hai nách sanh gió, mường
tượng như bướm vỗ cánh bay, nên coi sự được mất, nhục
vinh ở cõi đời nầy như nước chảy mây trôi, không quan tâm
đến nữa. Ðức Lão Tử biết Trang sinh đã giác ngộ, nên đem bí
quyết của Ðạo Ðức Kinh truyền cho. Trang sinh chuyên cần tu
tập, bèn được phép phân thân ẩn mình, xuất thần biến hóa.
Từ đó, Trang Châu phế bỏ việc đời, từ biệt Ðức Lão Tử, đi chu
du sơn thủy, xưng là Trang Tử. Sau, Trang Tử đi ẩn cư tại núi
Nam Hoa, viết ra sách đề là Nam Hoa Kinh, cũng gọi là sách
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Trang Tử, xiển dương Ðạo Lão. Bộ sách nầy rất hay, được
truyền lại đến ngày nay.
ÐÔNG PHƯƠNG SÓC: Sanh vào đời vua Hán Võ Ðế, tu theo
Ðạo, có lời rằng: Ông Ðông Phương Sóc muốn đi tu, xảy gặp
một vị Tiên xưng là Huỳnh My Lão Tổ. Sóc hỏi:
- Chẳng hay Ðại Tiên được bao nhiêu tuổi?
Ông Tiên đáp: Mỗi 3000 năm ta phản cốt rửa mỡ một lần,
3000 năm ta thay da một lần, 3000 năm ta thay xương một
lần. Cộng chung ta đã hớp khí trời được 9000 năm.
Sóc nghe vậy liền xin thọ giáo đi tu và sau đó đắc đạo thành
Tiên. Ông Ðông Phương Sóc có luyện được một lá Bàn Ðào
dùng làm phép ẩn thân hay lắm. Ông có viết một quyển sách
đặt tên là Thần Dị Kinh, thuật lại những việc lạ thường ở ngoài
Ðịa Cầu 68 của chúng ta và những chuyện lạ ở Bắc Câu Lư
Châu. Ông là Tổ Sư Tán Tiên, có giáng cơ cho nhiều bài thi rất
tức cười, nên được tặng danh hiệu là Thần linh trào phúng.

SANG (VÕ VĂN SANG) (Tên)
Đây là một trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng Chí Tôn, lại
có trùng hai tên SANG trong câu thi "BẢN, đạo khai SANG,
QUÍ, GIẢNG thành" hoá ra ông Võ văn Sang là người thứ 13,
trùng tên với ông Cao-Hoài-Sang (Thượng 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

2-Lê Văn Trung
5-Đoàn Văn Bản

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

3-Vương Quan Kỳ
6-Võ Văn Sang
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7-Lê Văn Giảng
8-Lý Trọng Quí
9-Cao Quỳnh Cư
10-Phạm Công Tắc
11-Cao Hoài Sang
12-Nguyễn Trung Hậu 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 Võ Văn Sang:
Tân dân hỷ kiến đắc Tân niên,
Phổ Độ Tam Kỳ bá thế hiền.
Nhứt tịnh chủ tâm chơn đạo lý,
Thăng Thiên huợt địa chỉ như Thiên.

SANG (CAO HOÀI SANG) (Tên)
Sau đắc phong Thượng Sanh Hiệp-Thiên-Đài.
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. Dù bài thi chung có tên
"BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành".
Từ lúc chấm dứt việc Xây bàn thay vào phò cơ thì hai Ngài
Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc làm đồng tử, nên tất cả
những bài từ trước của các Đấng giáng cho đều do cặp cơ
nguyên thủy này viết ra. Vì vậy, Ngài Cao Hoài Sang thấy
mình hơi thừa, rồi lần lần ít chịu đi hầu Đàn. Các Ngài mới xin
với Đấng Cao Đài để lời dạy bảo. Đấng Cao Đài Thượng Đế
giáng rằng: "Nó thật thà, vả lại nó còn mang xác phàm. Ai dưới
thế này đặng trọn vẹn, các con chỉ cho Thầy coi?"
Buổi đầu, Ngài Cao Hoài Sang (Thượng Sanh) thường ít đi
hầu Đàn vì không tin. Một hôm xây bàn, Ngài Cao Quỳnh Diêu
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thưa với chơn linh cụ Cao Hoài Ân (thân sinh Ngài Cao Hoài
Sang) rằng "Anh đề thi mà khuyên dạy nó (ông Diêu là chú
ông Sang) và lấy vận voi, mòi, còi, roi, thoi của bài Tứ Thứ qui
Tào họa lại". Chơn linh cụ Ân cho thi:
THI
Thuyền khơi gió ngược khá nương voi,
Vận thới hầu nên đã thấy mòi.
Vườn cúc hôm nay muôn cụm nở,
Rừng tòng buổi trước một cây còi.
Hồng nương dặm gió chi sờn cánh,
Ngựa ruỗi đường hòa khá nhọc roi.
Nín nằm chờ qua cơn bỉ cực
Thìn lòng chứng có lượn đôi thoi.

SANG CẢ
E: Noble.
F: Noble.
Sang cả: Giàu có, quí phái.
Kinh Sám Hối có câu:
"Người sang cả là vì duyên trước,
"Kẻ không phần luống ước cầu may."

SANG ĐOẠT
抢奪
F:Déposséder, piller.
Sang đoạt 抢奪: Cướp giựt, tranh lấy.
Đức Hộ-Pháp trả lời thơ cho Thượng Tương Thanh tại ToàThánh Tây ninh ngày 27 Janvier 1935 về bức thơ buộc:
"Trách-nhiệm của Bần-Đạo là cầm Cân Công-Bình buộc kẻ ấy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phải giữ y theo lời tự nguyện mà thôi. Bần Đạo chỉ biết có luật
Đạo chớ không hề biết đến cá-nhân. Tình đồng Đạo là tình
Đồng Đạo, còn Luật pháp là Luật pháp. Bần Đạo không vì
đồng đạo mà quên Luật pháp được, huống chi người đã ra
công khó khai phá Toà-Thánh là Bần-Đạo đây mà Bần-Đạo
chưa hề kể đến công. Còn người lo vay mà mua đất cho Đạo
là Quyền Đầu-Sư Thái Thơ Thanh mà Người cũng chưa hề
nhắc đến của. Còn Đạo Huynh chỉ là Người của Đạo tạm
mượn cái tên đặng đứng Bộ đất giùm cho Đạo đặng đối phó
cùng Đời mà thôi. Còn lại ra Châu-tri cho hay rằng: Đạo huynh
vẫn làm chủ đất, thì bên nào là người sang đoạt của Đạo? Là
của Vạn linh, Là của chung?"

SANG GIÀU
F: noble et riche.
Kinh Sám Hối có câu:
"Sang giàu chẳng khác như mây,
"Khi tan khi hiệp đổi xây không chừng."

SANG TRỌNG
F:Comblé d’honneurs; luxueux.
Đức Hộ-Pháp nói: "Hôm nay là 18 tháng 2 âm lịch là ngày Vía
Đức Quan Âm Bồ Tát, Bần Đạo đã thường nói nơi cửa Thiêng
liêng Hằng sống, Đức Quan Âm Bồ Tát là một Đấng ở trong
gia tộc sang trọng hơn hết".
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Lợi nhỏ đừng quên bỏ nghĩa to,
Chưa nên sang trọng Ðạo không lo.
Ðức kia ví đặng đầy nồi gạo,
Ăn mãn đời con cũng đủ no.
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SÁNG
創
F: Establir, créer.
Sáng 創: Làm ra đầu tiên, xây dựng nên.
Td: Sáng lập, Sáng tạo.

SÁNG [Trần Ngọc Sáng (1888-1980)] (Tên)
Tên của vị Đầu sư Thượng Sáng Thanh. Thế danh là Trần
Ngọc Sáng, sanh năm 1888 tại làng Đông Hòa, tổng Thuận
Bình, tỉnh Mỹ Tho, người quốc tịch Việt Nam. Nhập môn ngày
16 tháng 11 năm Bính Dần (1926) tại chùa Gò Kén, Tây Ninh.
Sau ngày nhập môn tùng giáo, Ngài giữ trọn phận sự Tín đồ
Đại Đạo, xứng đáng là Môn đệ yêu dấu của Đấng Chí Tôn.
Đây, bài Thài hiến lễ Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh:
SÁNG đèn cánh bướm phải điêu tàn,
Phải biết gần quan mới hiểu quan.
Thinh thế mượn con tua trả lại,
Thử chơn danh mối Đạo tìm đàng.
Bài thi bốn câu nầy là của Đức Chí Tôn ban cho Ngài Đầu Sư
vào năm Bính-Dần khi Chí Tôn thâu nhận Ngài làm Môn đệ,
nay lấy bài thi nầy làm bài thài hiến lễ cho Ngài.
(Xem: Đầu sư Thượng Sáng Thanh. Vần Đ)

SÁNG LẠNG
粲 爛
F:Brillant.
Sáng lạng 粲爛: Rực-rỡ, sáng sủa, huy hoàng.
Cúng Tứ Thời được Phật Quan Âm dạy (TNII / 89):
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Các Em phải lo cúng kiếng thường:
1- Một là tập cho Chơn-thần được gần-gũi với các Đấng thiêng
liêng cho đặng sáng lạng.
2- Hai là cầu khẩn với Đức Đại 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!"

SÁNG LẬP
創立
E: To found.
F: Fonder.
Sáng lập 創立: Trước tiên gây nên, lập nên, làm ra.
Td: trường nữ "Gia-Long" hay còn gọi là trường "Áo tím" có
đầu tiên ở Sài-Gòn là do Ông Lê Văn Trung sáng lập.

SÁNG TẠO
創 造
F: Créer, inventer.
Sáng tạo 創造: tự làm ra (Cái mới mẻ dựng lên đầu tiên do
sức suy nghĩ và kinh nghiệm của chính mình, không hề mô
phỏng bất cứ một khuôn mẫu nào, cũng không dựa vào bất cứ
một sự vật nào).
Thầy dạy: "Các con đều có Chức sắc lớn hay nhỏ đều thọ
Thiên phong nơi Thầy. Cứ giữ phẩm vị các con nhưng có một
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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. Đương lúc đầu Thầy khai Đạo
thì Luật pháp rẻ rúng đặng dụ kẻ biếng nhác. Các con đừng
phế phận".

SANH BIẾN
生變
E: To transform and create.
F: Transformer et créer.
Sanh: Sanh ra, sống. Biến: thay đổi. Sanh biến tức là sanh ra
và biến đổi.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Vùng thoại-khí bát hồn vận-chuyển,
"Tạo-Hóa-Thiên sanh biến vô cùng."

SANH BIẾN QUI HỒI
"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".

SANH CHÚNG
Sanh chúng 生眾: Là những bạn đồng sanh với chúng ta trên
trái đất này.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Khi Ăn Cơm Rồi có câu:
"Trên theo pháp-luật Đạo Trời,
"Dưới thương sanh chúng một lời đinh-ninh."

SANH DIỆT
生滅
E: To be born and annihilate.
F: Être né et anéantir.
Sanh diệt 生滅: Sanh ra và mất đi, sinh tử.
Hễ có sanh ắt phải có diệt, diệt rồi lại được sanh ra với một
hình thể khác. Sanh diệt cứ thế luân chuyển trong vòng vật
chất nơi cõi trần, nên gọi là luân hồi.
Khi nào không sanh thì đương nhiên không có diệt, như thế là
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

SANH GIẢ TẠO ĐẮC THIỆN DUYÊN
生者 造 得 善 緣
Đây là đôi câu đối liễn đặt tại Khách đình Tòa-Thánh:
- Sanh giã tạo đắc thiện duyên.
- Tử giã thoát ly quả kiếp.
生者造得善緣
死者脫離果劫
Đôi liễn nầy đặt tại cửa của Khách đình Tòa Thánh Tây Ninh
có nghĩa rằng: (Sanh: sống. Giả: (thì…) Lời phân biệt, trong
câu văn có chữ "giả" là để phân biệt chỗ cách nhau. Tạo: làm
ra. Đắc: được. Thiện duyên: duyên lành, cái duyên tốt đẹp
may mắn do nghiệp lành đem lại).
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Sống thì phải tạo được duyên lành. Ý nói là khi sống thì phải
làm lành để tạo được duyên lành, mới hưởng quả lành về sau.
(Tử là chết. Thoát ly là lìa khỏi, thoát ra khỏi. Quả kiếp cái kết
quả là giàu sang hay nghèo khổ thể hiện ra trong kiếp sống
hiện tại có nguyên do là những việc làm thiện hay ác trong
kiếp sống trước, nay kiếp sống nầy nó báo đáp lại theo đúng
luật Nhân quả).
Nếu kiếp trước mình làm nhiều việc phước thiện (nhân lành)
thì kiếp nầy mình hưởng được quả lành, tức là được giàu
sang sung sướng. Vậy toàn ý nghĩa là: Chết thì thoát ly khỏi
các nghiệp quả của kiếp sống.
Muốn thoát khỏi các nghiệp quả trong kiếp sống hiện tại, để
được rước về cõi Thiêng liêng, thì trong lúc còn sống khỏe
mạnh, phải lo làm lành, lập công quả, tô bồi phước đức, kiên
nhẫn trả hết các món nợ oan nghiệt cũ và nhứt định không gây
ra các mối oan nghiệt mới, tức là phải nhập môn vào cửa đạo
lo tu hành.
Đức Thượng Phẩm nói về "Sự chết của thế là gì?"
"Hễ chết tại thế là sanh tại Thiêng liêng; chết tại Thiêng liêng là
sanh tại thế, vì hai đường khác nhau, nghĩa là có vô vi phải
khuất hữu hình, mà có hữu hình phải khuất vô vi. Bần Đạo tỷ
cho dễ hiểu là như mấy người giờ này ở tại Tây Ninh thì không
thế nào có tại Sai gòn cho đặng, mà muốn có tại Sài-gòn thì
chắc không thể ở tại Tây Ninh. Vậy thì cả nhơn sanh chỉ có
biết sanh không có biết tử."
Lời của Đức Hộ-Pháp: "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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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? Bần Đạo
đã thuyết kỳ rồi cái pháp luật của thiên hạ là họ đã xu hướng
theo "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật Thích Ca, họ giong ruổi theo
Tứ Diệu Đề để giải khổ cho chúng sanh là: Sanh, Lão, Bịnh,
Tử. Họ thi hành trong khuôn khổ quyền pháp của họ mà thôi".

SANH HOA
生花
Sanh hoa là đóa hoa tươi tốt được sanh hóa ra để định sanh
mạng của mỗi con người khi xuống thế gian này. Nếu kiếp
sanh này mà hồn biết làm điều thiện thì hoa tươi đẹp, làm
chuyện ác thì hoa úa héo. Khi hồn sắp qui hồi thì hoa rụng để
Mẹ Diêu Trì biết con đang về. Nhứt Nương có bổn phận giữ
vườn hoa Ngạn Uyển.
Nhứt 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".
Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:
"Vườn Ngạn-Uyển sanh hoa đã héo,
"Khối hình hài phải chịu rã tan.
"Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
"Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương."
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SANH HÓA
生化
E: To create.
F: Créer.
Sanh hóa 生化: Sinh thành và hóa dục (Sinh ra, nuôi dưỡng
và giáo hóa).
"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
giái nên chi các con là Thầy, Thầy là các con." (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển. Trang 30-Q.1)
Kinh Hôn Phối:
"Cơ sanh hóa Càn Khôn đào tạo,
"Do âm dương hiệp đạo biến thiên."
Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Ơn cha sanh hóa ra thân,
"Ơn thầy huấn giáo cũng gần như nhau."

SANH KÝ TỬ QUI
生寄死歸
(Sanh ký: sống gửi, sống nhờ; Tử quy: Thác hay là chết là lúc
trở về) luật tạo hóa hễ có sinh thì có diệt, có sống thì có chết
nên gọi là Sống gửi thác về "hữu hình hữu họai", tức nhiên cõi
đời này không thường tại Chúng sanh đến thế này để học hỏi
cho tấn hóa, khi nào mãn hạn căn số kiếp thì trở về ấy là nếu
như người thì bỏ xác thúi hôi này để trở về với hư vô. Bởi vì
thế gian là một cõi tạm bợ, ví như quán trọ bên đường để cho
khách trần gửi thân nghỉ tạm, sau đó từ giã ra đi, chớ không
phải là nơi ở mãi đặng. Còn thác lại trở về, là trở về nơi cố
hương Hằng sống của Chơn linh, tức là về với nguồn cội Đại
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Linh quang Thượng Đế, là nơi yên nghỉ an toàn và là quê
hương đẹp đẽ nhất cho những khách trần đã viễn du bao
nhiêu kiếp luân hồi sinh tử trên khắp nẻo đường đời đầy gió
bụi.

SANH KHÍ
生氣
E: Vital breath.
F: Souffle vital.
Sanh khí là chất khí nuôi dưỡng sự sống, nên cũng gọi là
dưỡng khí, Khoa hoc gọi khí ấy là Oxygène có nhiều trong
không khí.
Đức Hộ-Pháp nói: "Loài thú, ta thấy hiển nhiên mới sanh ra tuy
mắt còn nhắm híp mà vẫn tìm vú mẹ để sống, đến cỏ cây hễ
sanh ra thì biết trải lá hứng sương tuyết, hấp thụ cái sanh khí
mà nuôi sự sống, một vật có điểm linh quang ấy như thế khối
linh quang ấy là Cha vậy".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mà làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ
nhuận huyết tinh sạch cho đặng.

SANH LINH
生 靈
E: Living beings.
F: Êtres vivants.
Sanh: Sanh ra, sống. Linh: linh hồn. Sanh linh là tất cả những
linh hồn đang sống nơi cõi trần, tức là những người đang sống
nơi cõi trần.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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
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."
Thuộc Nhiêu, 19-6-1927 (âl 20-5-Đinh Mão).
"Thầy để lời cho các Môn đệ ở đây biết rằng: Nguồn Đạo nơi
đây còn chưa phổ thông thạnh hành như mấy chỗ khác là vì
phần nhiều môn đệ chưa để hết tấc thành vào nền Đạo và độ
rỗi sanh linh".
Nhưng "Con người thọ sanh đều được trọn lành, cái bổn tánh
ấy do nơi điểm linh quang của Tạo Hóa ban cho. Rồi ra có kẻ
lành, người dữ là tại nơi biết cùng không biết trau giồi Thánh
chất đó thôi. Đấng Tạo Hóa là Cha cả, nhơn loại vẫn con
chung, cha nào lại chẳng muốn cho trai lành, gái hạnh. Cha
dầu muốn vậy mà con cãi quá thì mới sao? Vậy mới có lành
thưởng, dữ răn, luân hồi quả báo. Ấy là luật công bình thiêng
liêng của Tạo Hóa. Ngài lại vì đức háo sanh không nỡ để cho
sanh linh chịu nhiều hình phạt, mới lập Đạo cho mà nhờ. Đạo
vẫn là đường để dắt sanh linh thoát khỏi luân hồi, quả báo
vậy".
Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn cho thi:
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SANH LY TỬ BIỆT
生 離 死 別
E: Separation in life and separation in death.
F: Séparation du vivant et séparation de la mort.
Sanh: Sanh ra, sống. Ly: chia lìa. Tử: chết. Biệt: xa cách.
Sanh ly tử biệt là sống mà chia lìa nhau, chết là xa cách vĩnh
viễn. Đó là hai cảnh đau khổ của con người nơi cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sự thác vô tình sẽ đến mà vẽ cuộc sanh ly pha màu
tử biệt.

SANH MẠNG
生命
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh Tòa-Thánh Tây Ninh,
ngày 15 tháng 6 năm Mậu-Tý (dl: 21-07-1948).
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. 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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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.

SANH QUANG
生光
E: The vital fluid.
F: Le fluide vital.
(Sanh 生: sự sống; Quang: 光 ánh sáng). Sanh quang hay Khí
sinh quang là khí sống, một chất khí bàng bạc trong Càn Khôn
Vũ Trụ, tạo ra sinh khí và nuôi dưỡng cho vạn linh. Lấy khí
sanh quang (Fluide de vitalité), nuôi nấng con cái của Người
tức là Vạn linh đó là quyền năng của Đức Phật Mẫu Diêu Trì
vậy.
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
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".
Bà Đoàn Thị Điểm giáng Cơ cho Thi rằng:
Kìa quyền thế vạn linh lừng lẫy,
Dụng hóa cơ xô đẩy sinh quang.
Nào là binh khí diệt tàn,
Nào là cường lực ép hàng quần lê.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SANH SANH CHI VỊ DỊCH
生生之謂易
"Sinh sinh chi vị Dịch" nghĩa là Sinh rồi sinh gọi là dịch, nên
dịch cũng đồng nghĩa chưa xong. Quả Càn Khôn cũng biểu
tượng chưa xong, chưa xong mới biến cho hoàn toàn. Trong
Kinh Dịch, quẻ 63 là Ký tế: xong rồi nhưng đến quẻ cuối 64 lại
là Vị tế : chưa xong. Hợp rồi tan, tan rồi hợp là một qui luật của
vũ trụ. Thế nên, Đạo Cao Đài lúc khai nguyên có đủ Giáo
Tông, Hộ Pháp coi như đã xong. Bỗng nhiên, Giáo Tông
không nhận chức lại chưa xong. Đạo một mối, chia ra nhiều
chi phái để phổ độ chúng sanh. Theo qui luật "Tan rồi hợp",
nhất định Đạo Cao Đài sẽ thống nhất. Đức Lý Giáo Tông dạy
"Cơ qui nhứt thế nào cũng sẽ thực hiện" (Đàn tại Đền thánh
đêm 1970 Đinh Dậu)

SANH SANH HÓA HÓA
生生化化
E: To create and to multiply.
F: Créer et multiplier.
Sanh: Sanh ra, sống. Hóa: Trời Đất tạo hóa ra vạn vật. Sanh
sanh là sống và sanh sản thêm ra. Hóa hóa là Trời Đất tạo
hóa thêm ra mãi. Sanh sanh hóa hóa là chỉ cho sự sanh hóa
không bao giờ dứt. Vạn vật sống và sanh sản thêm ra càng lúc
càng nhiều.
Kinh Tắm Thánh:
"Sanh sanh là phận, hiền hiền là công."

SANH SANH LÀ PHẬN
Sanh 生 là tạo ra vật mới, đẻ con gọi là Sanh; sự sống.
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Sanh sanh 生生 hay sinh sinh, theo Từ điển Hán Việt của Đào
Duy Anh, có nghĩa là sinh nở ra mãi, như sinh sinh bất tức 生
生不息 sinh nở ra mãi không thôi, sinh sinh hóa hóa 生生化 化
Sinh nở và biến hóa ra mãi không cùng. Tiếng Việt Nam khi
hai từ liền nhau là có sự kéo dài thêm. Phận 分 là Danh phận
hay bổn phận) Sanh sanh là phận tức nhiên chỉ Sự sinh sôi
nẩy nở ra mãi là một bổn phận với Trời đất, hay nói cách khác,
là một thiên chức của con người.
Sở dĩ có vạn vật là nhờ có sự sinh của Trời đất. Cho nên có
thể nói rằng: "Đức lớn của Trời đất là sự sinh" (Thiên địa chi
đại đức viết sinh" 天地之大德曰生. Theo Dịch học, sự sinh hóa
của Trời đất, vạn vật do Âm Dương, Cơ Ngẫu phối hợp mà
thành. Trong Hệ Từ Hạ có viết: "Thiên địa nhân uân, vạn vật
hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh" 天地氤氳,
萬物化醇, 男女構精, 萬物化生 Khí Trời đất nghi ngút trên dưới
hòa hợp nhau, vạn vật do khí tinh thuần ấy mà hóa ra, nam nữ
phối giao mà sinh ra mãi.
Người là một phần trong vạn vật, nên phải theo lẽ trời mà biến
hóa, đó là thiên chức của con người.
Theo thuyết trên, cái đức lớn của Trời đất là sự Sinh, thì đạo
người phải theo đạo Trời đất mà bồi dưỡng sự sinh.
- Đạo Trời có bốn đức: Nguyên 元, Hanh 亨, Lợi 利, Trinh 貞.
- Đạo người có bốn đức là Nhân 仁, Nghĩa 義, Lễ 禮, Trí 智.
Như vậy, Nhân (hay hiền) là đầu hết các điều thiện, là gốc lớn
của sự sinh hóa trong Trời đất Vậy hợp với cái đức sinh là
hiền là thiện, trái với đức sinh là ác.
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đã gan dốc kiếm diệu huyền,
"Sanh sanh là phận, hiền hiền là công."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SANH TỊCH
Sanh tịch 生寂: Sống và chết.
Xây bàn tiếp điển, Ông Hậu sẵn-sàng bút viết để ghi chép, một
lát sau thì có chơn-linh của Quí-Cao giáng cho thi:
Âm dương tuy cách cũng chung trời,
Sanh tịch đời người có bấy thôi.
Chén rượu đồng tâm nghiêng-ngửa đổ.
Thương nhau nhắn-nhủ một đôi lời.

SANH TIỀN
生前
E: In the life time.
F: De son vivant.
Sanh tiền là ngay buổi còn sống, lúc Còn nơi thế gian này.
Thầy dạy: 05-6- 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
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."
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.
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SANH TỒN
生存
(Sanh là sống, Tồn là còn.) Sanh tồn là sự sống còn (còn
sống, còn tồn tại). Sự sống còn ở đây nhằm về hai phương
diện:
1- Sống còn về thể xác: phải ăn uống để nuôi thây phàm xác
thịt.
2- Sống còn về linh hồn là phải tu tâm sửa tánh, cải dữ làm
lành, phải theo một Tôn giáo như vào một trường học, từ đó
mới làm nơi giải thoát khỏi tứ khổ là: Sanh, lão, Bịnh, Tử. Ấy
vậy chỉ có Đức Thượng Đế đến trong nguơn hội này mới có
thể giải khổ cho về phần xác và giải thóat linh hồn cho sanh
chúng mà thôi.
Thầy dạy: "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".
Thi văn dạy Đạo có câu:
"Sanh tồn cụ pháp vô công trác,
"Tử hậu cùng đồ uổng lộ diên."

SANH TỬ
Sanh tử 生 死: Việc sống chết của một đời người. Sanh tử tức
nhiên nói về sự Sống và sự chết của con người cũng như toàn
cả vạn linh sanh chúng. Đó là định luật bất di bất dịch, không
ai thoát ra ngoài luật định này cả.
Kinh Sám Hối có câu:
"Việc sanh tử như dường chớp nháng,
"Bóng quang âm ngày tháng dập dồn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SANH TỬ SỰ ĐẠI, VÔ THƯỜNG TẤN TỐC
生死事大無常進速
(Sinh tử sự đại: việc sinh tử là một vấn đề trọng đại; Vô
thường tấn tốc: vì còn sinh tử thì Chơn linh còn mãi trôi lăn
trong vòng luân hồi khổ não, khó thóat). Muốn thoát lìa sinh tử,
may duyên được sinh ra kiếp con người, đặc biệt lại gặp được
thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn mở cơ Đại Ân xá, khai nền
Đại Đạo mở cơ tận độ cho toàn thể chúng sanh chung hưởng.
Người ta thường nói: "Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn"
人身難得, 佛法難聞, nghĩa là thân người khó có được, pháp
Phật khó có dịp nghe. Thế mà hôm nay chúng ta đều có được
cả hai, đó là nhờ vô lượng kiếp chúng ta tu hành, lập nhiều
phước đức để tạo được duyên phần trong kiếp hôm nay.
Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy: "Thầy lấy đức háo sanh mở
Đạo 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".

SANH VẬT
生物
F: Etre vivant.
(Sanh: sống, có sự sống; Vật: chỉ chung vạn vật như cây cỏ,
thú cầm, cả đến lòai người) Ấy là chúng sanh có sự sống và
cũng cần sự sống, như không khí chẳng hạn.
Sanh vật là những vật có chứa sự sống. Ví như:
- Cây cỏ có một hồn sống của nó gọi là sanh hồn.
- Thú cầm có đến hai hồn là sanh hồn và giác hồn , tức nhiên
nó biết đau đớn, có cảm giác sợ sệt khi người tìm bắt nó.
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- Người có đến ba hồn : ngoài sanh hồn , giác hồn còn có linh
hồn nữa.
Thầy dạy: "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".

SAO BẮC ĐẨU (Bắc Đẩu Tinh)
E: The polar star.
F: L’étole polaire.
Đây là Bắc-Đẩu-tinh 北斗星
nghĩa là Sao Bắc Đẩu (Étoile
polaire) là vì sao lớn ở thẳng
về miền Bắc cực. Kế bên
sao Bắc Đẩu có hai chòm
sao (mỗi chòm 7 cái) gọi là
hai bánh lái (Grande Ourse
et Petite Ourse): Một chòm
nhỏ gồm có bảy vì gọi là
Tiểu Hùng Tinh và một chòm
lớn hơn gồm có bảy vị gọi là
Đại Hùng Tinh. Hai chòm này hướng về Sao Bắc Đẩu hình
như chầu sao Bắc Đẩu, cho nên trong Luận Ngữ có câu: "Vi
chánh dĩ đức thí như Bắc Đẩu cư kỳ sở nhi chúng Tinh cung
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chi" (Lấy đức làm chánh, tỷ như sao Bắc Đẩu ở một nơi mà
các vì sao khác đều chầu chực). Bắc Đẩu là ngôi sao sáng ở
hướng Bắc, nằm đúng trên trục quay của Ðịa cầu, nên còn
được gọi là sao Bắc Cực. Sao Bắc Đẩu là một Định tinh, các
ngôi sao khác thì chuyển động quanh sao Bắc Đẩu, cho nên
sao Bắc Đẩu là trung tâm của Càn Khôn Vũ-Trụ.
Theo Thiên văn Trung Hoa xưa thì Sao Bắc Đẩu chính là tâm
điểm của vũ-trụ, các Tinh-tú khác đều vận chuyển chung
quanh nó. Sao Bắc Đẩu là một ngôi mà Đức Thượng Đế
thường ngự, thế nên trên Quả Càn Khôn, Thiên Nhãn phải vẽ
ngay vì sao Bắc Đẩu này.
Cai Quản sao Bắc Đẩu là Bắc đẩu Tinh quân. Đức Ngài có
giáng Cơ cho bài thi như sau:
Cầm cân Tạo Hóa ở trên trời,
Sao Đẩu xưa nay chiếu sáng ngời.
Nửa điểm phải chăng đều xét thấu,
Trăm bề họa phước thảy cho dời.
Tuy là sống thác quyền nơi đấy,
Song cũng hư nên chác tại đời.
Khuyên đó hỏi lòng không hổ thẹn,
Lựa là quì lạy nhọc cầu mời.

SAO LỤC ÁN TÒA TAM GIÁO
Khi một Chức sắc bị phạm tội mà Tòa Tam Giáo đã xử rồi, thì
Ông Đầu Tỉnh họ phải sao lục cái án ấy ra để công bố nơi mà
vị ấy cư ngụ, cốt để thông báo cho tòan Đạo đều biết, theo sự
chỉ dạy sau:
"Xin Đầu Họ lãnh thi hành cái án sao ra như dưới đây và dán
một bổn tại mỗi Thánh Thất trong Tỉnh.
Cách thi hành phải làm ra như sau đây:
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Đạo Hữu nào có tên trong bổn án, mà ở trong tỉnh mình, thì
trích lục ra từ cái án mà giao lại cho Đạo hữu ấy và phải lấy
biên nhận. Đạo hữu nào không chịu lãnh án, thì Đầu họ phải
lập Vi bằng mà gởi về Tòa Thánh.
Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Đài
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Đệ Lục niên)
Sao lục Án Tòa Tam giáo xử ngày 28 Aout 1931
Tuân y theo Thánh giáo Đức Lý Giáo-Tông, Nghị định ngày
mùng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Chiếu theo Đạo Nghị Định của Đức Hộ-Pháp và lời phê chuẩn
của Giáo-Tông ngày 30 tháng 10 năm Canh Ngọ, thiết lập
TAM-GIÁO-TÒA.
TAM-GIÁO-TÒA CỬU TRÙNG ĐÀI
(Kỳ nhì)
Tại Tòa Thánh Tây ninh ngày rằm tháng 7 năm Tân Vị
(le 28 Aout 1931)
Xử các vụ và kết án như sau đây:
Tên họ - Chức- Định án:
1-Trần Đạo Quang - Ngọc Chưởng Pháp- Chiếu theo hình
phạt thứ 9: Phải ăn-năn sám hối, thọ tội cùng chúng sanh
……………………..
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày rằm tháng 7 Tân Vị
Bảo Văn Pháp Quân
Quyền Lục-Sự
Cao Quỳnh Diêu

Quyền Giáo Tông
Chánh Tòa
Thượng Trung Nhựt
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Ví dụ Người thứ nhứt có tên trong bổn án là Đạo hữu Trần
Đạo Quang có ở trong tỉnh mình, thì sao lục án ra một tờ như
dưới đây mà giao cho người:
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Đệ Lục niên)
_____________________________+

Sao lục Án Tòa Tam giáo xử ngày rằm tháng 7 Tân Mùi tại
Tòa Thánh Tây Ninh (nhằm 28 Aout 1931)
Đạo hữu Trần Đạo Quang, Tòa xử: "Phải ăn-năn sám hối, thọ
tội cùng chúng sanh".
Hạng một tháng, kể từ ngày giao án, phải về Tòa Thánh. Nếu
chẳng tuân y, thì phạm tội bất tuân luật Đạo, kỳ Tòa tới phải bị
án nặng hơn.
Vâng lịnh Ông Ngọc Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Đầu SưKiêm Chủ trưởng Chức sắc Nam phái.
Gia định, le 1er Octobre 1931
Đầu Họ Tỉnh
(ký tên)

SÀO PHỦ - HỨA DO
Sào Phủ Hứa Do 巢父-許由: Người cao sĩ đời Đường Nghiêu,
thường hay ở trên cây nên gọi là Sào-Phủ.
Sự tích: Đời Đường Nghiêu có hai người cao sĩ là Sào-Phủ và
Hứa-Do. Tương truyền rằng Vua Nghiêu muốn nhường ngôi
cho mà hai người đều không chịu nhận.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sánh vai Sào Phủ ẩn danh xưa,
Vì nẻo lợi danh cũng đã thừa.
Mau bước lui lần qua cõi tục,
Cười, than, vui, khóc, thấy hay chưa?
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SÁT MẠNG
殺命
E: To assassinate.
F: Assassiner.
(Sát là giết, làm cho chết, làm mất đi sự sống. Mạng hay mệnh
là kiếp sống của sinh vật). Sát mạng hay sát mệnh là giết đi
sự sống của vạn vật nói chung là cả người hay vật nữa (Hủy
mạng sống, giết chết).
Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm" (Giới cấm
thứ ba). Đề ngày 26-6-Bính Dần (dl: 30-6-1926).
"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".
Kinh Sám Hối dạy về sát sanh hại vật là tội, có câu:
"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."
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
"Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SÁT NA
Sát-na 剎 那; S: kṣaṇa; Một khoảng thời gian ngắn, một đơn vị
thời gian của một niệm, một ý nghĩ.

SÁT SANH
E: To kill the living beings.
F: Tuer les êtres vivants.
Sát sanh (Hủy diệt sự sống) là giết đi sự sống của con vật mà
làm thức ăn cốt để cầu sự ngon miệng cho chính mình, ấy là
một sự bất nhân mà là điều giới cấm thứ nhứt của Tôn giáo:
"Nhứt bất sát sanh".
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.

SẮC CAO BAN
Sắc 敕 Tờ giấy viết lệnh của vua ban ra. Sắc cao ban: Sắc chỉ
của Thượng-Đế ban ra.
Thi văn dạy đạo có câu:
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.
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SẮC CHỈ TAM KỲ
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.

SẮC DÂN
色民
F:Race.
Sắc dân 色民: Nòi giống, giống dân.
Đức Hộ Pháp thuyết ngày 8 tháng giêng năm Ðinh Hợi (1947)
nhân Lễ rước QỦA CÀN KHÔN:
"Ngày nay đã dời Quả Càn Khôn về Ðền Thánh, Ðức Chí Tôn
đã ngự nơi ngai của Ngài, chúng ta nên mừng cho nhơn loại
được ảnh hưởng nơi Ðền-Thánh nầy mà tiến hóa mãi lên. Ðền
Thánh kể từ đây không còn ai xem nó là vôi, cát, xi măng nữa,
mà là một khối đức tin đã tượng nên hình vậy. Nhờ những bàn
tay khéo léo của mấy em, mấy con, thợ hồ, thợ mộc đã chịu
đói rách khổ cực hơn mười năm trường mới dày công đào tạo
nên. Từ đây một sắc dân nào có đủ đức tin nơi Chí Tôn là
Chúa Tể vạn loại thì dầu ở phương trời nào, họ sẽ hướng về
Ðền Thánh mà cầu nguyện hàng ngày hàng giờ để mong
hưởng phước lành của Ngài".
Đức Ngài nói tiếp: "Một điều Bần Đạo nói cho nước Pháp biết
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rằng: "Sắc dân này không quen chịu lệ thuộc, cả sự tranh đấu
đặng giải ách lệ thuộc của họ đối với nòi giống Trung Quốc
buổi nọ không ai cản họ được. Hốt Tất Liệt thâu cả Hoàng đồ
bên Âu Châu, đặt gót tới Việt Nam bị thảm bại".

SẮC HUỲNH
F: Jaune.
Sắc huỳnh: Hay Huỳnh sắc 黃色 là màu vàng.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc,
"Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên."

SẮC HUỲNH CHIẾU
Sắc huỳnh chiếu 色黃照: Màu vàng tỏa ra óng ánh.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"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."

SẮC KHÔNG
色空
E: The appearances are not real.
F: Les apparences n’ont rien de réel.
(Sắc là chỉ hữu hình, không là chỉ vô hình). Sắc không 色 空:
Có và Không.
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- 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.
Vô Danh Tiên Trưởng giáng cho thi giảng chữ "Sắc- Không":
VÔ tận kho kia mấy kẻ dò,
DANH thơm nhờ có biết lường đo.
TIÊN gia chỉ thú mùi thi Đạo,
TRƯỞNG giả đừng mong mỏi đến đò.
Bần Đạo chào quí vị. Bần Đạo thấy lòng chư quí vị mến Đạo
thương đời, nên cũng nhân lúc nhàn du đặng để ít lời giáo
huấn. "Đạo là không, đời là sắc", qui bao nhiêu sắc trở lại
làm không, ấy là cơ đắc Đạo đó. Sắc thành không, không
biến sắc, thật ra hư hư nên nên, thật cõi đời muôn việc có
cũng như không. Nếu vì có mà quên ngôi xưa vị cũ, phải
chăng hữu ích có phải? Hay trăm năm giấc mộng của đời trả
cho thế, rồi về chỉ cái hồn không, đặng hối tiếc ăn năn đã
muộn".
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
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bậc lãnh đạo, tiên đoán được thiên chức mai sau của mỗi vị
một: ông Ngọc Lịch Nguyệt xướng đầu tiên:
Thi của Ông Ngọc Lịch Nguyệt luận với Cửu-Nương:
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.

SẮC LỊNH
敕 令
F: Décret.
Sắc: Tờ giấy viết lệnh của vua ban ra. Lịnh hay Lệnh: mệnh
lệnh. Sắc lịnh hay Sắc lệnh là tờ giấy viết lệnh của vua ban
ra, hay của vị đứng đầu quốc gia ban ra (Lịnh trên kêu gọi).
Riêng trong Tôn giáo thì đây là mệnh lệnh của Đức Chí Tôn.
Chơn hồn khi về Thiêng liêng sẽ có trong người hai điều: hoặc
thăng hoặc đọa. Tùy theo mức cao thấp mà được phong
thưởng hay trừng trị nơi cõi Thiêng liêng cũng theo luật "Công
thưởng tội trừng" và căn cứ theo những hành vi thiện ác nơi
thế gian mà định công tội cho Chơn hồn. Nếu có công thì
được siêu thăng và phong thưởng cho những phẩm vị Thần,
Thánh, Tiên, Phật; còn nếu có tội thì bị trừng phạt đọa đày trở
lại thế gian vào con đường Lục đạo.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Cung Bắc-Đẩu xem căn quả số,
"Học triều-nghi vào ở Linh-Tiêu.
"Ngọc-Hư-Cung, sắc lịnh kêu,
"Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng."
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• Trong Đạo Cao Đài, Sắc lịnh là lịnh của Đức Giáo Tông hay
Đức Hộ Pháp ban ra cho toàn đạo thi hành.
• Dây Sắc lịnh của Hiệp Thiên Ðài: là một cái băng bằng vải
có 3 sọc là 3 màu: vàng, xanh, đỏ, buộc ngang bụng bên ngoài
đạo phục của Thập nhị Thời Quân, Thượng Sanh, Thượng
Phẩm và Đức Hộ Pháp. (Xem chi tiết: Dây Sắc lịnh, vần D)
• Dây Sắc lịnh của Cơ Quan Phước Thiện: là cái băng vải
một màu (hoặc vàng, hoặc xanh, hoặc đỏ tùy theo phẩm cấp),
trên đó có gắn khuê bài hàng phẩm, choàng trên áo đại phục
từ vai trái xuống hông mặt.
Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện
Chí Thiện, Đạo Nhơn, Chơn Nhơn
Hiền Nhơn

Dây Sắc lịnh đỏ;
Dây Sắc lịnh xanh,
Dây Sắc Linh vàng.

_______________________________

SẮC LỊNH - SẮC MẠNG
敕令 - 敕命
E: The decree.
F: Le décret.
Sắc lịnh của đời là do chính phủ ban ra cốt yếu làm điều hòa
các nơi công sở và sự thi hành các luật lệ. Ở đây: Sắc lịnh là
mệnh lệnh của Vua Trời, tức là Đấng Chí Tôn- Ngọc Hoàng
Thượng Đế ban ra. Nếu là
• Sắc lịnh Tam Giáo có ba màu: vàng, xanh, đỏ. Ba màu này
tượng trưng Chưởng Quản Tam Giáo: Nho, Đạo, Thích, nơi
mình, nghĩa là nắm trọn Thể pháp và Bí pháp để thống nhất về
một mối:
Thể pháp: Thể là tính chất, hình thái, hình thức; Pháp là sự
mầu nhiệm, là pháp luật. Chữ Pháp lại còn có nghĩa rộng hơn
để chỉ bất kỳ vật gì dù hữu hình hay vô vi, chơn thật hay hư ảo
trong vũ trụ này, khiến ai cũng có thể thấy được.Thể pháp
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chính là cái hình trạng Hội-Thánh hay nói khác đi là Thánh Thể
Đức Chí-Tôn tại thế.
Bí pháp: (bí là bí mật, thần bí, huyền bí) Bí pháp là những sự
mầu nhiệm được dấu kín bên trong không ai có thể thấy biét
được. Bí pháp lá những huyền năng mầu nhiệm vô biên, vô
đối của đức Chí-Tôn.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy: "Vậy các Pháp-Luật của
Chí-Tôn đã đào-tạo đều hữu-ích cho cơ-quan hành-động cho
Chánh giáo của Người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng.
Hễ tùng thì Đạo thành, còn nghịch thì Đạo diệt. Cả thảy Hội
Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại Luật. Chúng ta vâng
theo mới đắc thành quyền-hành Hội Thánh, thảng có một
người 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)]

SẮC PHÁI
色 派
E: The colour of every branch.
F: La couleur de chaque branche.
Sắc: Màu sắc. Phái: ngành, nhánh. Sắc phái là màu đạo phục
của mỗi phái (màu sắc đạo phục của mỗi phái).
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Chức sắc Cửu Trùng Ðài chia làm 3 phái: Thái, Thượng,
Ngọc.
Phái Thái là phái Phật, mặc đạo phục màu vàng.
Phái Thượng là phái Tiên, mặc đạo phục xanh dương.
Phái Ngọc là phái Nho, mặc đạo phục màu đỏ.
Chú giải Pháp Chánh Truyền:
Tiểu phục (của Giáo Sư) đầu không đội mão mà bịt
khăn tùy theo sắc phái mình, 7 lớp chữ Nhơn.

SẮC PHỤC
色 服
E: The full dress.
F: La grande tenue.
Sắc: Màu sắc. Phục: quần áo. Sắc phục là đạo phục có màu
sắc và kiểu vở tùy theo phẩm trật Chức sắc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục cho nữ phái, nghe
và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp.

SẮC SẢO
E: Beautifull.
F: Beau, merveilleux.
Sắc sảo: Sắc sảo là xinh tốt, đẹp khéo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cội sởn sơ mới đâm chồi trổ tược, nhành lá sum sê,
hoa đơm sắc sảo, rồi mới đến trái oằn sai mà thành
kết quả xứng đáng. (Sởn sơ: nở nang tươi tốt. Sum sê:
rậm rạp xanh tốt).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SẮC TÀI
Sắc tài 色才: Có sắc và có tài (chỉ về phái Nữ).
Tiên Cô Thất-Nương Vương thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
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.

SẮC TỐT
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.

SẮC TƯỚNG ÂM THANH
Sắc tướng âm thanh 色相音聲: Chỉ những ngoại vật có hình
thức, có âm thanh nghe thấy được.
Đến sáng ra thì Anh Cả Đức Quyền-Giáo-Tông mới qua hỏi
Đức Hộ Pháp:
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- Quả Càn Khôn bị cháy Hộ Pháp nghĩ sao?
- Đức Hộ Pháp nói: Quả Càn Khôn bị cháy mà Thiên Nhãn
còn, tức là Đạo còn, nhưng đời phải tận.
Sau vụ cháy Quả Càn Khôn rồi thì Đức Chí Tôn có giáng cơ
cho một bài thơ sau:
Chẳng phải Tây Ninh chịu nạn nghèo,
Cuộc đời luân chuyển thế cheo leo.
Trời còn đất lỡ tang thương biến,
Ruộng rẫy phố phường lộ mốc meo.
Sắc tướng âm thinh tua giảm bớt,
Mở đường công quả chúng làm theo.
Văn chương đâu rõ thông cùng lý,
Tận thế hưng vong đã thấy vèo.

SẮC TRỜI
Sắc Trời: sắc chỉ của Trời (Thượng-Đế).
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sắc Trời đã đến tận nơi tay,
Cực nhọc khuyên con chớ dạ nài.

SẮP THIÊN PHONG
Là sắp đặt nghi thức cho trang nghiêm và trật tự đặng Thầy
bắt đầu phong phẩm tước cho các Chức Sắc trong buổi đầu
tiên gọi là "Sắp Thiên phong".
Thầy dạy: Ðêm 22 rạng 23-4-1926 (âl 11/ 12-3-Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
Giáo Đạo Nam Phương
Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên phong. Các con vui không?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh. Thầy nôn
nóng nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng, nên phổ thông
trắc trở. Vậy thì ba con (Trung- Cư- Tắc) cứ sắp đặt thế nầy:
Trung nghe! Con dời bài vị của Lý Bạch để dưới tượng Thầy,
con dọn dẹp trong hết, để một cái ghế kế một bên tran thờ, rồi
để lên một cái ghế lớn đặng làm ngôi Giáo Tông, ba cái nữa
để sắp hàng theo ở dưới đặng làm ngôi cho ba vị Ðầu Sư.
Con phải bao bốn cái ghế ấy cho tinh khiết. Con đem Thiên
phục Giáo Tông để nơi ghế ở trên, còn bộ Thượng Thanh thì
để giữa, bộ Ngọc Thanh bên hữu, còn ghế bên tả, con phải
viết một miếng giấy để chữ "Thái" cho lớn mà dán lên chỗ
dựa. Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế trước
ngôi ba vị Ðầu Sư, vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:
"Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn" lại vẽ
thêm một lá bùa "Kim Quang Tiên" để thòng ngay giữa, ai ai
ngó vào cũng đều thấy đặng.
Bàn Thầy giáng Cơ thì để trước bàn vọng Ngũ Lôi, khi giáng
cơ rồi thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị Ðầu Sư quì mà thề."
Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó
vô.
CƯ! Nghe dặn. Con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ (xông hương
cho nó), biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc
như thường, đội nón. Cười...Ðáng lẽ nó phải sắm khôi giáp
như hát bội, mà mắc nó nghèo, Thầy không biểu. Bắt nó lên
đứng trên, ngó mặt ngay vô ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vải
điều đắp mặt nó lại. Lịch! Con viết một lá phù "GIÁNG MA XỬ"
đưa nó cầm. Các con phải thanh tịnh, kể từ ngày nay diệt tận
phàm tâm, chớ nhơ một điểm thì ngày ấy thề mới đặng.
Cư! Khi đem ba bộ Thiên phục đến vọng trên ba cái ngai thì
con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng Thầy trấn
Thần trong ba bộ Thiên phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị
Ðầu Sư đến quì trước bửu ngai của nó, đặng Thầy vẽ phù vào
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mình. Khi hai vị Ðầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu điện Thầy
mà làm lễ (12 lạy) và trước ngôi Giáo Tông (9 lạy), rồi biểu
Giảng xướng lên: "Phục vị", thì hai người leo lên ngồi.
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 của 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, 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
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."
Ðến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống, vái y vậy, điều câu sau
thì như vầy: "Như ngày sau phạm Thiên điều, thề có Hộ Pháp
đọa tam đồ bất năng thoát tục."
Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa "Phục vị", thì nhị Ðầu Sư
trở lại ngồi trên ngai. Chư môn đệ đều đến lạy mỗi người hai
lạy.
Tới phiên các Môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:
"Tên gì? Họ gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc
Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn đệ, gìn luật lệ
Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục." Tới trước
bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị Ðầu Sư.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SẤM KÝ
讖 記
E: The book of oracles.
F: Le livre des oracles.
Sấm: Lời đoán trước có tính cách bí ẩn cho biết những việc sẽ
xảy ra. Ký: ghi chép. Sấm ký là sách ghi chép (Sách chép lời
sấm) những câu tiên tri các việc sẽ xảy ra trong tương lai,
nhưng viết dưới dạng ẩn dụ, nghĩa lý sâu xa khó hiểu, ít người
biết được, chỉ thấy rõ khi việc đã xảy ra.
Nước Việt Nam có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà
Lý học nổi tiếng, vang danh tận bên Tàu, có viết một quyển
Sấm Ký gọi là Sấm Trạng Trình, để tiên đoán vận mệnh nước
VN và các việc xảy ra từ đó trở về sau.
Lời sấm bình dị, nhưng chứa đựng bí mật vô cùng khó hiểu,
đến chừng việc xảy ra rồi, nghiệm lại câu sấm thì mới thấy rõ
là rất đúng:
Thí dụ như câu sấm:
Giữa năm hai bảy mười ba,
Lửa đâu mà đốt tám gà trên mây.
Tám gà, chữ Hán là Bát Kê, mà Bát kê là tiếng phiên âm từ
tiếng Pháp: Pasquier, tên của viên Toàn quyền Pháp tại Đông
Dương. Toàn quyền Pasquier rất ác độc, muốn tiêu diệt Đạo
Cao Đài, giả tạo các tài liệu để đem về Pháp chứng tỏ Đạo
Cao Đài là một tổ chức chánh trị chống Pháp, cần phải tiêu
diệt.
Khi Pasquier đi phi cơ về tới nước Pháp, bỗng máy bay phát
hỏa, Pasquier và toàn bộ tài liệu giả tạo đều bị đốt cháy trên
không trung. Năm ấy là năm âm lịch nhuần hai tháng 7, nên có
13 tháng. Đó là sự hành phạt của Thiên điều đối với những kẻ
muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài.
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SẤM TIÊN TRI
讖 先 知
E: Predictions, Oracles.
F: Prédictions, Oracles.
Sấm 讖: Lời đoán trước có tính cách bí ẩn cho biết những việc
sẽ xảy ra. Tiên 先: trước. Tri: 知: biết. Tiên tri: biết trước.
Sấm tiên tri là lời sấm cho biết trước các việc sẽ xảy ra.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ngày giáng sinh của Chúa Cứu Thế là việc đã có lời
sấm tiên tri rồi mà các con không chịu quan tâm đến.

SẤM TRUYỀN
Sấm truyền 讖傳: Lời tiên tri truyền lại.
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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SÂN KHẤU HÍ TRƯỜNG
Đức Thượng Phẩm nói: "Đời là một sân khấu hí trường, mọi
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.
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.
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!
Về việc lập quốc cho nòi giống Việt-Nam, mặc dầu địa-thế của
nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệt-cường trợ giúp cho nó thành
một nước độc-lập hoàn toàn mà lại còn là trụ cốt thái-bình cho
vạn-quốc nữa.
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Vì chính nước Việt-Nam đã được Đức Chí-Tôn định là ThánhĐiạ thì tức nhiên nó phải có chút ảnh-hưởng của Đạo Cao-Đài
quyết-định, không dựa vào hình-thức nào hay là chút ảnhhưởng văn-minh của một liệt cường nào cả. Vì sự tiền-định
khéo-léo và cao trọng như thế mà Đạo Cao-Đài sẽ được vichủ về mặt tinh-thần để chấm dứt cuộc chiến-tranh tàn khốc
của hoàn-cầu.
Theo thế thường, đời càng gay mà muốn lập lại đời thái-bình
thì phận-sự của Đạo lại càng thêm khó-nhọc và nặng-nề.
Vậy các Thiên-mạng phải cố tâm trì-chí, đứng trọn trong
khuôn-khổ Đạo thì mới được dễ-dàng để bước qua những trở
ngại trên phận-sự mà thành-công một cách mỹ mãn. Các Em
cứ đặt trọn Đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi việc sẽ được như ý.
Cần nhứt là các Bạn Thiên-mạng phải làm khác hơn thế tình
thì mới được đa nghe!"

SÂN NGÔ (ĐỒNG)
E: The yard of sterculias.
F: La cour de sterculiers.
Sân ngô (đồng): Sân ngô là cái sân có trồng cây ngô đồng.
Có hai trường hợp:
1. Cây ngô đồng ở bên Tàu có đặc tính là khi mùa thu đến, lá
ngô đồng biến thành màu vàng rơi xuống.
Thơ cổ: Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. (Cây ngô
đồng một chiếc lá rơi, thiên hạ đều biết mùa thu tới).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.
2. Cây ngô đồng tượng trưng người khoa bảng hiển đạt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Họ Hàn có 8 anh em đều học giỏi và thi đậu làm quan vẻ vang,
được người đời truyền tụng là: Hàn thị bát đồng: Tám cây ngô
đồng nhà họ Hàn.
Do đó, nơi sân trường thời xưa, thường có trồng cây ngô
đồng, ngụ ý trường nầy sẽ sản xuất nhiều người tài giỏi.
Sân ngô là chỉ trường học.
Nữ Trung Tùng Phận:
Thăm chàng đang học nơi trường sân ngô.

SÂN SI
Sân-si 瞋癡: Tánh hay hờn dỗi và mê lầm.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy là những gái hung-đồ,
"Xúi chồng tranh-cạnh hồ-đồ sân-si."

SÂN TRÌNH
E: Ancient school.
F: École ancienne.
Sân: Cái sân, khoảng đất rộng. Trình: Trình Di tức là Trình Y
Xuyên (1033-1107), một danh nho đời Tống bên Tàu. Ông chú
thích nhiều kinh sách của Nho giáo và cùng với anh là Trình
Hạo (Trình Minh Đạo) phát huy cái học về Tâm và Tính của
Nho giáo.
Sân Trình: chỉ trường đào tạo nho sĩ thời xưa.Thường nói:
cửa Khổng sân Trình, cùng ý nghĩa trên.
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SẤP MÌNH
E: To prostrate oneself.
F: Se prosterner.
Sấp: nằm úp xuống. Mình: thân mình. Sấp mình là cúi mình
lạy xuống.
Kinh Khi Ði Ngủ:
"Sấp mình cúi lạy xin thưa.
"Ơn trên Từ Phụ cho chừa tội khiên."

SÂU XA
Sâu xa: Khó hiểu.
Kinh Sám Hối có câu:
"Chẳng dùng những tiếng sâu xa,
"E không hiểu thấu diễn ra ích gì?"

SẦU BI
愁悲
E: Sad.
F: Tritesse.
Sầu: buồn rầu. Bi: đau xót. Sầu bi là buồn rầu đau xót.
"Ôi! Chiếc nhạn kêu thu cũng là một cảnh sầu bi nơi trầm luân
khổ hải này, một con thơ còn bơ vơ nơi đất khách, sau dầu
bước đặng thang mây, vinh qui bái tổ, ôm cái tháp này khóc
than, chớ Cha hiền đã cỡi hạc qui Tiên".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bá tước công khanh ý vị gì?
Mà đời đem đổi kiếp sầu bi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SEN (Liên Hoa)
Sen (S: padma; L: nelumbo nucifera) Hán Việt: Liên hoa 蓮花
Sen có một vị trí quan trọng trong đạo Phật. Sen tuy mọc trong
bùn, tượng trưng cho Luân hồi và sự Ô nhiễm, nhưng hoa vẫn
thơm tho trong sạch (tượng trưng cho thể tính của con người),
nhờ đạt Giác ngộ (s, p: bodhi) mà có. Hoa sen hay được vẽ
trong tranh tượng làm tòa sen của Đức Phật (Phật tọa). Hoa
sen cũng tượng trưng cho Đức Quán Thế Âm (s:
avalokiteśvara). Trong Tịnh độ tông, hoa sen là biểu tượng của
giáo pháp. (Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Trong cửa Đạo Cao Đài ngày nay thì có Bát Nương Diêu Trì
Cung lấy hiệu là Hồ Hớn Liên Hoa, hoặc Hồ Hơn Liên Bạch
(tiêu biểu cho sen trắng).
Ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen?
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

SHAKESPEARE
Shakespeare giáng cơ bằng Pháp ngữ 4-1 Ất Hợi (29-121935): "Không một sự thận trọng nào của loài người mà thắng
nổi ý chí của Thượng Đế" (Aucun diplomatie humaine ne
vaincra la volonté de Dieu).

SI
癡
Si 癡 (痴); S, P: moha; Si ở đây có nghĩa là đặt niềm tin vào
một cái gì nghịch lý, không thể có (Lông rùa sừng thỏ). Trong
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đạo Phật, si được sử dụng tương tự như biểu đạt Vô minh,
không nhận được chân tính hoặc Phật tính nằm trong các
Pháp – nói tóm lại là không biết ý nghĩa của cuộc sống.
Theo quan niệm của đạo Phật thì con người bị sáu Thức –
năm giác quan thông thường và thêm vào đó là ý thức (tri
thức), thức biết phân biệt – làm mê hoặc, si mê. Một tâm trạng
vướng mắc vào sáu thức nêu trên dẫn dắt con người đi vào
cõi mê bởi vì chúng thúc đẩy, tạo điều kiện làm cho con người
dễ tin rằng, thế giới hiện hữu là sự thật tuyệt đối, mặc dù nó
chỉ là một khía cạnh, một khía cạnh rất hạn chế của sự thật.
Quan niệm rằng, thế giới nằm ngoài Tâm cũng là một quan
niệm cuồng si, bởi vì thế giới chính là sự phản chiếu của tâm,
là những biến chuyển của tâm thức (thức biến). Như vậy
không có nghĩa là thế giới hiện hữu hoàn toàn không có. Nếu
các vị Ðại sư trong Phật giáo bảo rằng, các pháp hiện hữu đều
không có thật thì người ta nên hiểu rằng, chư vị nói như thế để
phá tà kiến, niềm tin của một phàm phu vào một thế giới nằm
ngoài tâm, thế giới khách thể, cho rằng nó chính là sự thật.
Mục đích của Đạo Phật là tiêu diệt si mê qua kinh nghiệm Giác
ngộ và trong tất cả các trường phái thì Thiền tông nổi bật lên
với quan niệm Kiến tính thành Phật, trực nhận chân lý.
Theo giáo lý tối thượng của Phật giáo như Thiền, Ðại Thủ ấn,
Ðại cứu kính, giác ngộ và si mê, thế giới hiện hữu và sự thật
tuyệt đối, sắc và Không (s: śūnyatā), Luân hồi (s: saṃsāra) và
Niết-bàn (s: nirvāṇa) là một, không hai. Ðể đạt đến sự nhận
thức này, người ta cũng có thể dùng phương pháp biện
chứng, suy luận phân tích – như nhiều trường phái Phật giáo
khác. Nhưng Thiền Tông lại cho rằng, cái thức phân biệt – vốn
đã bị một màn si mê bao phủ, dẫn dắt con người đến bể khổ
trầm luân – chỉ có thể vượt qua bằng kinh nghiệm giác ngộ
trực tiếp, như "người uống nước biết mùi vị như thế nào".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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SĨ DIỆN
士 面
F: Orgueil de lettré; honneur.
Sĩ: Học trò, người học thức, trí thức. Diện: cái mặt. Sĩ diện,
nghĩa đen là cái mặt của người trí thức, nghĩa bóng là chỉ cái
giá trị bề ngoài của mỗi người trong giao thiệp.

SĨ KHÍ
士 氣
E: Schollar’s virtue.
F: La vertu du lettré.
Sĩ khí 士氣: Khí tiết của người theo nho học thời xưa.
Nho-Giáo có câu để nói lên sĩ khí của người: Phú quí bất năng
dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.

SĨ ĐẠT TA (SHIDARTA)
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, trước là một vị Thái-Tử tên là
Siddharta; chữ Siddharta nghĩa là vạn sự như ý.
"Đức Shidarta (gọi là Kakya-Mouni) nghĩa là người Hiền xứ
Cakya, lấy lòng nhơn bao trùm thiên hạ, tầm thêm đặng chơn
lý Sanh khổ mà lập thành Phật giáo, nên dùng phép đoạn trái
oan trừ nghiệt chướng đặng làm phương giải thoát luân hồi.
Ấy là giữa chốn khổ não đau thương, Ngài lại đem tánh Từ-bi
tự toại ra chuyên chế lòng phàm, cầu sanh chúng tương thân
lẫn ái, thật chẳng khác nào đã khổ nơi ô-trược nhớp nhơ mà
Ngài đến rải mùi thơm ngào ngạt. Ngài nhờ Lão– Bịnh- Tử khổ
giác minh "bổn thiện" mới đoạt phương cứu khổ loài người."
(Ðức Phạm Hộ Pháp: trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
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SĨ QUAN CƠ THÁNH VỆ
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: Sĩ Quan Cơ Thánh Vệ (Bất luận phẩm nào trong hàng
phẩm Sĩ Quan Cơ Thánh Vệ) mà chư vị Bảo Thể đã đắc lịnh
bổ dụng trong Cơ Thánh Vệ được đầy đủ 5 năm hành sự
được đem tên vào sổ cầu phong Lễ Sanh (Sau nầy Sĩ Quan
quân đội có từ cấp Úy đổ lên được xin cầu phong Lễ Sanh).

SĨ TẢI (Phẩm)
士 載
E: Archivist.
F: Archiviste.
Sĩ Tải là phẩm tước bên Hiệp-Thiên-Đài đối phẩmLễ Sanh.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng Cơ nói: Thánh chỉ Chí Tôn
nên mới đặng rộng đường xuất Thánh. Bần Đạo có để lời trân
trọng cầu thưởng cho học tu nên mới đặng cao phong phẩm
giá. Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba: Pháp, Đạo,
Thế, thì theo sự hiểu biết của Bần Đạo như vầy:
- Sĩ Tải là Secrétaire Archiviste. Chiếu Thánh Giáo Ðức
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16 tháng 2 năm Ất Hợi (dl: 20-31935) chỉ giáo về phẩm vị của Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài từ
hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.
Quyền hành và trách nhiệm phẩm Sĩ Tải:
Phẩm Sĩ Tải là Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài. Sĩ Tải có phận sự:
- Minh tra công nghiệp cầu phong và cầu thăng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Thẩm vấn chư Lễ Sanh, Giáo Thiện, Chức Việc, Ðạo Hữu
Nam Nữ Hành Chánh và Phước Thiện phạm pháp.
- Gìn giữ hồ sơ lưu trữ.
- Ðược làm Bí Thơ cho Chức Sắc cao cấp các Văn phòng Hội
Thánh Hiệp Thiên Ðài ba chi Pháp-Ðạo-Thế.
- Ðược bổ dụng hành sự Pháp Chánh địa phương.
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 Sĩ Tải có hai bộ: Ðại và Tiểu phục.
a/- 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.
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 SĨ TẢI bằng quốc tự.
Việc cầu phong và thăng thưởng Phẩm Sĩ Tải:
Sĩ Tải muốn thăng phẩm Truyền Trạng phải có đầy đủ 5 năm
công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.
Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay của
Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi mình trong lúc hành sự,
nhưng phải theo Chi của vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay
của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây
Sắc Lịnh phải được ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ
cho đương sự.
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SĨ TẢI PHẠM DUY NHUNG (1926-1967)
Qui vị ngày 22-04-Đinh Mùi (30-5-1967).
Phạm Duy Nhung thi Luật Sự năm 1949. Khóa ấy chỉ có hai
người là Nhung và Hà Chí Khiêm (hiện nay là Phó Giám đốc
Đạo Đức Học Đường). Ông được bổ làm Luật Sự chép án nơi
Pháp-Chánh Tư Quyền Cửu Trùng Đài. Có lúc ông được
tuyển thư ký đặc biệt tại Hộ-Pháp Đường thay thế cho Luật Sự
Nguyễn Ngọc Thơ xin từ chức để lo cho gia đình. Ông có làm
Pháp-Chánh Mỹ Tho, Tân An, Gò Công, Bến Tre. Khi Đức Hộ
Pháp lưu vong Kim-Biên, anh em có lo tổ chức cuộc biểu tình
vĩ đại tết Kỷ Dậu (1956) Ông đóng góp phần đắc lực sắp xếp
mọi vấn đề cần thiết. Khi lập ban Miền Nam Chính Sách Hòa
Bình Chung Sống, Nhung lãnh Trưởng Ban Tuyên Huấn. Ông
cùng Sĩ Tải Trần Văn Hưởng, Sĩ Tải Trần Văn Hợi… đi Lục
tỉnh tổ chức các Ban Tỉnh, Quận cho có đủ cơ cấu làm việc
sau nầy. Ông bị chánh-quyền Ngô Đình Diệm bắt bỏ tù nhiều
lần, nhưng vẫn can đảm đeo đuổi theo chí hướng Hòa Giải
Dân tộc, Hòa Bình Nam Bắc. Ông có làm hai cuộc họp báo tại
nhà hàng Soái Kình Lâm và nhà hàng Majestic để tuyên truyền
đường lối. Vì chịu đựng nhiều năm kham khổ nơi khám đường
ông bị thổ huyết nhiều lần và cuối cùng trút linh hồn tại bệnh
viện Tây Ninh, hưởng dương 42 tuổi. Theo tài liệu của Sĩ Tải
Huỳnh Văn Hưởng. Ông Phạm Duy Nhung sanh ngày 10-10năm Bính Dần (1926) tại làng Bô Bảng, huyện Hòa Vang. tỉnh
Quảng Nam, con của ông Phạm Duy Trinh và bà Hồ Thị Ngọc.
Nhập môn ngày 1-5-Ất Dậu (1945) tại Thánh Thất Đa Phước
Đà Lạt. Năm 1945 vào Tòa Thánh làm Thư Ký Lương Viện,
Quốc Sự Vụ. Có đi Hà Nội học lớp Dân Huấn Vụ về cộng tác
với Hồ Thái Bạch lập Học Sinh Bá Nghệ Đoàn.
Ngày 22-8-Kỷ Sửu, đắc khoa Luật Sự có được chọn làm thơ
ký Hộ Pháp Đường. Lãnh thêm chép án nội các phiên tòa
Pháp Chánh Tư Quyền Cửu Trùng Đài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 22-3-Qúi Tỵ (1953) lãnh Pháp Chánh hai tỉnh Tây Ninh
và Gia Định. Thăng Sĩ Tải năm 1954 và được bổ Pháp Chánh
Mỹ Tho - Gò Công.
Năm 1956 lãnh Pháp Chánh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến
Tre.Lãnh thêm Ban Tuyên Huấn, Ban Miền Nam Chánh Sách
Hòa Bình Chung Sống.
Ngô Đình Diệm bắt Hòa Bình Chung Sống, ông Nhung bị tù
đày nhiều phen nên mang bịnh đau phổi và trút linh hồn tại
bệnh viện Tây Ninh ngày 22-4-Đinh Mùi (dl: 30-5-1967) thọ 42
tuổi. Nhờ anh em Hòa Bình Chung Sống bổ túc thêm về sự
nghiệp văn chương cũng như hành động can đảm để đem
thắng lợi về cho Đạo. Riêng Quang Minh có bài thi trách thiện
như vầy khi bạn Nhung từ trần:
Tinh thần vật chất vốn so đồng,
Phải giữ song bằng mới đúng cân.
Nếu trọng phần hồn e xác lụy,
Còn nâng nhục thể chí thêm đần.
Hồn nhờ nương xác bồi âm chất,
Xác bám nương hồn lập đức công.
Hồn xác tuy hai mà vẫn một,
Hồn minh, xác kiện, phước vô song.
Nhung là một đồng tử điển âm rất tốt, ngồi với ai cũng được.
Nhờ vậy mà sự học hỏi với Bà Bát Nương và Đức Cao
Thượng Phẩm được nhiều lời dạy hay, bí mật về bí pháp. Dựa
theo Thánh Giáo ấy, Thừa Sử Phước có sáng tác quyển Luật
Tam Thể được Đức Hộ Pháp duyệt y và khen hay. Cũng còn
nhiều bài Thánh Giáo tả cảnh, tả tình bằng văn vần rất có giá
trị. Nhưng cái gì có lợi cũng có luật tương đối của nó. Nhơn
một đàn cơ, nói rằng của Đức Hộ Pháp, ra một thiên lịnh cho
Phạm Duy Nhung một quyền rất lớn lao là thay mặt cho Đức
Ngài để chuyển thế, cứu thế; lại định cho các vị Thời Quân,
các Chức Sắc cao cấp bên Cửu Trùng Đài và Phước Thiện
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làm cố vấn…. nên Hội Thánh hội lại cho đó là Nhung cố ý cầm
quyền Hội Thánh, rồi chiếu theo Thánh Lịnh số 2/TL mà trục
xuất 6 vị Sĩ Tải: Nhung, Hưởng, Giảm, Ngời, Nguyên, Tú.
Sau 30-4-1975 Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh
ra lệnh hủy án đó và cho cả thảy đều được phục chức Sĩ Tải.
Riêng Nhung khi chết chỉ được chôn cất theo hàng Tín Đồ.
Anh em Hòa Bình chung đậu xây mộ anh tại Thái Bình Cực
Lạc rất đẹp bằng đá rửa. Đám tang anh có Luật Sư Trịnh Đình
Thảo và phái đoàn Ủy Ban Bảo Vệ Hòa Bình đến tư gia đem lễ
vật cúng tế và điếu một bài do Đặng Văn Ký đọc:
Hòa Bình Chung Sống Phạm Duy Nhung,
Nối chí Thầy nên thuyết Đại Đồng.
Họp báo tuyên dương đường chánh, ngụy,
Vô tư thông cảm cuộc tồn, vong.
Liên hoan bạn đặng lên nhà bạn,
Truy điệu ông nằm dưới mộ ông.
Thống nhất ngày vui ông vắng mặt,
Xa gần nhắc nhở, nhớ nghi phong.
Phái đoàn gồm có:
1- Trịnh Đình Thảo 2- Kỹ Sư Tô Văn Cưng
3- Nhà văn Thiếu Sơn 4- Thanh Nghị
Trong Uỷ Ban Bảo Vệ Hòa Bình của Bác Sĩ Phạm Văn Huyến.
Tòa án quân sự Bạch Đằng Sài gòn ngày 29-4-1966 xử ông
Phạm Duy Nhung 8 tháng tù treo về tội làm Hòa Bình Chung
Sống của Đức Hộ Pháp, cho rằng phá rối cuộc trị an, do cuộc
họp báo tại nhà hàng Majestic, ngày 17-3-1965.
Tám Tháng Tù Treo
Trước tòa đem đổi chút tình thương,
Tám tháng tù treo với Việt-thường.
Dẫn lối Hòa Bình anh chủng tộc,
Đưa đường Chung Sống cứu quê hương.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bàn cờ thế giới không diêu động,
Cuộc chiến Việt Nam phải độ lường.
Lấy trí làm thành ngăn máu đổ,
Tạo phương Nam Bắc hiện Trung Ương.
(Phạm Duy Nhung)
Tỉnh Say
Biết ai đang tỉnh biết ai say?
Thấy tỉnh trong say mới thực tài.
Cạn chén san hà say ấy tỉnh,
Vui tình phong nguyệt tỉnh mà say.
Tuồng đời xạo xự đường say tỉnh,
Nẻo Đạo quanh co vẻ tỉnh say.
Say đức, say nhân, say tổ quốc,,
Tỉnh đâu sánh được cái say này!
(26-12-1957 tại trung tâm Huấn Chính Thủ Đức
Phạm Duy Nhung
Thế là một người bạn thứ 6 của chúng tôi đã về với Đức Chí
Tôn. Tuy các vị sau đây là khóa đàn anh, hoặc vì nhiệm vụ mà
hy sinh, hoặc vì bịnh mà qui liễu, nhưng chúng tôi muốn lưu lại
công nghiệp và sự nghiệp văn chương nên cũng mạn phép ghi
vào tập này để nêu gương hậu tấn.

SĨ TẢI TRẦN TẤN HỢI
Qui vị ngày 28-09-Đinh Dậu (1957).
Sau khi đậu Luật Sự bạn Hợi được thuyên bổ Pháp Chánh
Bạc Liêu, Mỹ Tho rồi trạm chót là Đà Lạt. Sau về trung ương
giữ hồ sơ (Archivister). Anh rất thích đánh cờ tướng và uống
rượu, còn cà phê lại là món đặc biệt hơn nữa. Có lần anh nói:
"Nhứt nhựt bất ẩm nhứt ly cà phê, bất năng hành sự hồn"
(Thầy Hợi viết). Anh thường ở đậu nhà Sĩ-Tải Diệp Thành Nên
ở cửa số 4. Cơm thì anh ăn không định chỗ nào. Ở trại đường
thì "Bà ria rượt" nên ông thường ghé nhà Thừa-Sử Hợi (còn
gọi là Hợi lớn) hay đến nhà chị Ba Chiêu là chị của Sĩ Tải Võ
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Nhàn-Du là những mạnh thường quân của anh. Có bữa trớt
he anh phải về gõ cửa nhà tôi để hỏi: "Ê còn cơm nguội không
"toi" cho "moi" một "chén". Tội nghiệp một kiếp sanh hy sinh
cho Đạo không kể chi là sự nghiệp riêng tư. Có lần anh về
Soài-Riêng thăm vợ con, nhưng kiếm chuyện đi thăm bạn bè
không dám ngủ nhà, vì sợ vợ sanh thêm con thì tội nghiệp cho
người đàn bà. Anh đã có hai con rồi mà bỏ gia đình đi tu luôn
ít khi về thăm viếng. Khi anh được bổ làm Pháp-Chánh miền
Trung, anh châu du khắp hang cùng ngõ hẽm của Trường Sơn
để tuyên truyền đường lối Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ
Pháp. Anh được đề cử đi Nam-Vang chúc tết Đức Hộ-Pháp
hồi năm 1957 và đem nhiều tài liệu trình Đức Ngài. Sự tiến
triển của đường lối Hòa Bình Chung Sống. Anh trở về thăm
gia đình trên đường về Thánh Địa, nhưng khi đến biên giới
Miên-Việt anh bị bắt và an trí tại trại giam Biên Hòa. Nơi khám
đường anh đi tiêu ra máu, có lẽ vì đứt dây chỉ của vết thương
mổ ruột của anh. Vì thiếu thuốc men, anh ốm dần và chết tại
khám. Nghe nói lại là họ bỏ vào cái hòm cây khiêng tới huyệt,
rồi đem xác anh ra bỏ vào lòng đất lấp lại, còn hòm họ đem về.
Sau này anh em Hoà Bình Chung Sống đến Biên Hòa lấy cốt
anh đem về chôn ở Cực Lạc cũ, có làm mã đá tử tế. Quang
Minh có làm bài tưởng niệm anh như sau:
Hồn ai lảng vảng chốn lao lung,
Hay tiếc dở dang thuyết Sống Chung.?
Giận lũ buôn dân vênh mặt nịnh,
Thương người vị quốc vẹn lòng trung.
Bắt cầu Bến Hải trương oai dũng,
Rêu phướn Nhan Uyên tấn khí hùng.
Giọng quốc gào khuya bên mộ vắng,
Tha bang Chúa Thánh có hay cùng?
Sau đây nguyên văn bài Thánh Giáo:
Phò loan:
Thừa Sử Hợi, Sĩ Tải Nhung, Sĩ Tải Tiếp, Giáo Hữu Tý
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Chào ông Giáo, mấy Bạn và mấy em. Cười...
Bị đứt ruột mà chết coi cũng khỏe thây! Cười…nên nhớ tụi
Hiệp Thiên mình về tòan là xách cặp lăng xăng nơi cửa Cung
Điện, coi vậy mà oai. Nè, ông Thầy Ba nhà mình cũng quạu ra
phết. Hôm trước nhân vụ Đức Hộ Pháp biểu tụi kép Hiệp
Thiên đến phò nơi ông Phối Sư, ông Thầy Ba cầm can gõ, làm
mấy người dòm ngó giựt mình lui hết rồi. Cười... cười.. Ê! Ông
Thánh Phi Châu lâu lâu không biết rinh đâu được ít rượu đem
về thú quá, nhưng cười... vậy mà cái ông Thánh Trấn cự nự
chớ. Cười... nè khi nhàn rỗi, lúc nhấm trà, lúc thưởng hoa,
ngắm lại vui hơn lúc còn ở thế lộn xộn quá.
- Sĩ Tải Tiếp hỏi: về Thiêng Liêng có lẽ Anh ở không chơi tối
ngày, khỏe quá phải không?
- Khỏi phải nói, lo muốn hụt hơi chớ đâu có ở không?
- Sĩ Tải Tiếp hỏi: hồi ở thế chúng ta có đọc vụ cụ Nít về Thiêng
Liêng qua các cung điện như trong các bài Cửu-Cửu. Bây giờ
anh đã đi, xin cho biết đúng như vậy không?
- Cười…xạo! Nằm mơ nói mộng chớ cõi Thiêng Liêng nào mà
vậy. Ê nói thiệt nghe: Đức Ngự Mã giữ Cực Lạc Thế Giới, Đức
Ngài đang chuyển vận pháp mạnh mẽ vô cùng. Ông Thánh
Phi Châu lo giữ phần chuyển giống da đen. Ông Thánh Hiển lo
phần da trắng, ông Thánh Trấn lo phần da vàng và Thánh Địa.
Ông Hiển tức ông Thánh Phi Châu, nhưng phải mang hai phận
sự, còn Thầy Ba lo phần chạy việc thường xuyên để nâng đỡ
Kim-Tiên, trong khi Đức Ngự Mã chuyển Ma Xử. Còn thằng
Hội thì xách cặp chạy hết ông này đến ông khác, biết không?
Cho Thi:
Chẳng phải lon ton chẳng ký còm,
Làm tên thừa lịnh phải lom khom.
Vậy mà coi lại oai ra phết,
Tiên Thánh thấy mình cũng nễ mồm.
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Ê! cười... mấy em gái cứ vui đi, Thầy Ba biểu tôi nói các em
chớ lo chi, đợi ổng sẽ về nói chuyện sau. Bây giờ nhớ lời ổng
nói lúc nãy là đủ. Ít lời Hợi xin kiếu".
Chúng tôi còn nhớ có lần anh Hơi có hơi men về Bộ Pháp
Chánh thấy anh em cầm Cơ học Đạo, anh mặc áo dài vào
đứng hầu, Bát Nương quở bằng mấy câu sau đây:
Ngửi mùi thang thảng có hơi men,
Nong nã đàng trung vội đuổi hèm
Khuyên có một lần đừng nữa đó!
Lưu Linh đâu ở tận bùn lem.
Anh biết lỗi chuồng đi mất. Anh là người thứ năm trong chúng
tôi về với Đại Từ Phụ.

SĨ TẢI LÊ VĂN CHƯƠNG
Tức Thầy Giáo VĂN - ( -1968)
Thuở thiếu thời, ông Giáo
Văn làm giáo viên Đạo Đức
Học Đường, Tòa Thánh Tây
Ninh. Học trò ông nhiều
người nên phận, hoặc làm Sĩ
quan hoặc thọ phong Chức
Sắc, hoặc làm công chức,
hoặc trở thành phú gia…
Ông có lãnh một phận sự
mật của Hội Thánh đến Ban
Chỉnh Đạo Bến Tre đem bộ
sổ đất Thánh Địa về Tòa
Thánh. Vì thời cuộc, ông giả
điên, giả say để qua mắt
chính quyền đối lập trong
các thời đại. Ông già bệnh và trút hơi thở cuối cùng tại Thánh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

77

Địa ngày 3-7-1968 (âm lịch là 8-6-Mậu Thân). Hội Thánh nhớ
công nên cho hành lễ an táng theo hàng Sĩ Tải Hiệp Thiên
Đài. Theo sự tường thuật của ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Nguyễn-Văn-Hội thì ông Văn dâng tờ cầu phong Lễ Sanh, lấy
công nghiệp giáo viên. Khi vào Cung Đạo, Đức Lý Giáo Tông
dạy "Hiệp Thiên Đài định vị, nhưng phải có đề nghị của Quyền
Gíáo Tông mới được".
Đức Hộ Pháp chờ lịnh Đức Quyền Giáo Tông, nhưng Đức
Ngài giải đải thời gian rồi Ông Văn qui vị. Đức Hộ Pháp có nói:
Nếu phong nó Sĩ Tải thiệt thọ thì nó sẽ hư, cứ để làm "Folie de
cour" mà nó còn giữ phẩm vị được. Ngài giải những người
Folie de cour là những người can gián Vua bằng cách giả
điên, vì quyền quân chủ chuyên chế ngày xưa không có kẻ
tỉnh nào dám can vua, bởi sợ bọn xàm nịnh ám hại sẽ bỏ
mạng, nên có người thành công trong Folie de cour. Ông Văn
tiếp thu ý kiến ấy, muốn can ông Tương đừng nghịch với Tòa
Thánh bèn xuống làm đồ đệ của ông Tương. Ban đầu cúc
cung tận tụy, sau giả say mắng ông Tương: "Chức Đầu Sư
của Chí Tôn mà ông chê, ông muốn lên Giáo-Tông, không sợ
Thiên Điều, không ngán Ngũ Lôi tru diệt….." giả điên nhiều lần
thành quen tánh ăn nói quàng xiêng mà phải mang danh "Văn
Điên".
Khi ông Văn qui vị Hội Thánh nhắc tích Đức Lý để Hiệp Thiên
Đài định vị, nên đồng ý phong Ông vào hàng Sĩ Tải Hiệp Thiên
Đài để ân cử về phần hồn cho một người trung thành cùng với
nền Đại Đạo. Thế là trong sử Đạo chỉ có một vị Sĩ Tải không
thi Luật Sự, không hành quyền Pháp Chánh, mà vẫn được truy
phong vào phẩm vị Thiên Thần, nên chúng tôi kể như ông là
một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
Ông tên thật là Lê Văn Chương, hưởng thọ 59 tuổi. Những bài
thi điếu sau đây chứng tỏ hành vi lập công của ông và chứng
minh một kiếp sanh trọn Đạo của một chơn linh phi thường.
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Bài của Thông Quang:
Thầy Giáo Văn đã mãn quả duyên,
Từ đây bặt tiếng gọi "Văn Điên".
Tuy là trọn kiếp không danh vị,
Nhận thấy đôi khi có thẩm quyền.
Đạo Đức Học Đường còn nhớ mãi,
Công trình giáo hóa buổi đầu tiên.
Thiện nam, chơn nữ cùng kính mến,
Cầu nguyện hồn linh hưởng phước riêng.
Bài của Hoàng Nhiên:
Giáo Văn đã rảnh nợ trần,
Về chầu Bạch Ngọc tinh thần vui tươi.
Nhớ xưa công quả đắp bồi,
Đầu tiên sang tạo nên ngôi Học Đường.
Dày công dìu kẻ tầm chương,
Giáo viên công quả không lương một đồng.
Hôm nay nhiều bậc vinh phong,
Môn sinh xứng phận khó mong ân nồng.
Giúp đời, giúp Đạo nên công,
Khắp trong quốc nội nhiều trang nhân tài.
Thương Anh trong lúc sau này,
Vì Thầy vì Đạo trày trày tâm trung.
Đó đây riễu Đạo khắp cùng,
Gặp hồi loạn lạc lắm phường gian manh.
Nặng lời kẻ nịnh hám danh,
Bất trung bất chánh cạnh tranh dối lừa.
Mượn bầu rượu sớm cùng trưa,
Đóng trò múa hát say sưa xác trần.
Làm điên, làm dại, làm khùng,
Làm quan gián nghị, sửa trang lộng quyền.
Mặc thân vất vả ngang nhiên,
Chẳng màng danh lợi lụy phiền không nao.
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Bây giờ anh hết khổ đau,
Đường mây lướt dặm về chầu Chí Linh.
Bài của Võ Thành Lương (Giáo Thiện):
Giáo Văn thoát xác gội hồng ân,
Sĩ Tải truy phong bởi hữu phần.
Công nghiệp phi thường xưa tạc sử,
Bồng Lai nhược thủy sớm dời thân.
Thật không phải lãng con đường Đạo,
Giả dại cho xong cái kiếp trần.
Lê Phủ từ đây anh vắng bóng,
Nguyện hồn siêu thóat ngự Đài Vân.
Bài của Chơn-Tâm:
Điện Trung ai rõ nổi cang trường,
Ông giáo ly trần nghĩ tiếc thương.
Không vợ, không con, không sự nghiệp,
Có tài, có trí, có văn chương.
Giả say để thức bao người tỉnh,
Tuy mất còn lưu một tấm gương.
Chẳng nhiễm mảy may mùi tục lụy,
Quên mình mới thật bực phi thường.
Có lần ông mua đinh một tấc đóng dài dài theo các gốc cây ở
rừng Thiên Nhiên. Nếu ai hỏi để làm gì, thì ông nói để Chức
Sắc máng áo mão, vì sẽ có một cơn khảo mà rất đông Chức
Sắc phải bị rớt, không còn quyền mang áo mão vào Đền
Thánh để đảnh lễ Đức Chí Tôn.
Một hôm nọ, ở cửa số 7 ngoại-ô Thánh Địa, ông đang nghiến
răng, nói xiêng xỏ những vị Chức Sắc phạm pháp; đàng xa
thấy Đức Hộ-Pháp đi lại, tức thì ông xuôi tay, câm miệng đứng
như Trời trồng. Đức Ngài thấy thương tâm bảo về tắm rửa,
nghỉ ngơi, đừng làm khùng điên nữa. Ông riu-ríu đi một nước
về nhà. Lối 12 giờ khuya, ông đi rảo thấy một số người không
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đi Cúng, ông lớn tiếng nói nặng: "Mấy thằng Giáo Thiện, Chí
Thiện ăn no làm biếng, chẳng chịu đi Cúng, ở nhà ngủ cho
mập…". Còn đối với Chức Sắc Hiệp Thiên Đài ông kêu "Chư
Sở", mấy thằng Tòa của ông Nghĩa. Ông không kiêng nễ,
không sợ mích lòng ông lớn, ông nhỏ nào hết. Hễ ai quấy là
mạnh miệng chỉ trích. Ấy cũng là phương lập công mà không
có người thứ hai bắt chước.
Ông Trần Ngọc Văn Chương được Đức Quyền Giáo Tông
nhận làm con nuôi nên còn có tên là Lê Văn Chương, tuy tên
là Văn Chương nhưng ông được tất cả mọi người gọi là Thầy
Giáo Văn.
Gọi là Thầy Giáo Văn.để tránh trùng hợp với Giáo Chương,
bút hiệu của Ngài Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài: Ca Minh Chương
(Ngài Ca Minh Chương được dân chúng làng Mỹ Lộc Tây,
thuộc quận Cần Giuộc cử làm Hương Bộ, sau một thời gian
Ngài xin nghỉ và đi dạy học nên được dân làng gọi là Thầy
Giáo Chương. Giáo Chương còn là bút hiệu của Ngài, dù rất ít
làm thơ. Dưới đây là một bài thơ của Ngài, bên dưới đề là:
Giáo Chương, tức Thấy Giáo Ca Minh Chương.
CHỮ BẦN
(Họa vận bài thơ của Ngài Thuần Đức)
Chi bận trần gian nẻo phú bần,
Dốc tìm đường cả đẩy đưa chân.
Linh luân chí dễ an thân phận,
Hồ hải tình mong lánh nợ trần,
Vui lại ngổn ngang dòng nước Trí,
Buồn về lẩn bẩn khóm non Nhân.
Huỳnh-đình mấy cuốn hằng ngâm đọc,
Ngõ họa thân sau khỏi bợn trần.
(Giáo Chương)
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Năm Quí Dậu (1933), sau khi nhị vị Đầu Sư Thượng Tương
Thanh và Ngọc Trang Thanh (Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá
Trang) tự tách về Bến tre lập thành Chi phái gọi là Ban Chỉnh
Đạo. Nhị vị Đầu Sư đem theo số Hồ-sơ và giấy đất của Đạo.
Thầy Giáo Văn đã len lỏi theo xuống Bến Tre do cuộc bầu cử
ngôi Giáo Tông ở Thánh Thất An-Hội ngày 08-01-Ất Hợi (Thứ
Hai:11-02-1935), thừa dịp Thầy Giáo Văn tìm được số Hồ sơ
và giấy đất của Đạo đem trở về cho Hội-Thánh.
Sau việc trên Đức Hộ-Pháp dạy Thầy Giáo Văn giả điên vì sợ
nhóm người của Ông Nguyễn Ngọc Tương lên ám sát.
Sau đó, ông giáo Văn được Đức Chí-Tôn phong cho chức Sĩ
Tải Hiệp Thiên Đài.
Chuyện kể về thầy Giáo VĂN trong dân gian:
Vào năm 1972, trong lễ Hội Kỳ Yên đình thần làng LongThành ở Bến kéo (Đức Chí-Tôn ban sắc cho Thần Hoàng
Long Thành lên chức Văn Xương ngày 19-01-Đinh Mão (dl:
Chúa nhựt, 20-02-1927). Vì cúng mặn, nên Thầy giáo Văn có
nhập vào một em bé trai khoảng 7 tuổi. Đột nhiên đi ra giữa
buổi lễ và rầy ban tổ chức (Y như tiếng nói của Thầy Giáo Văn
lúc còn sống):
"Ta là Thầy Giáo Văn: nay được lịnh của Đức Chí-Tôn đến
trấn nhậm vùng này thay thế cho Văn Xương. Kể từ nay Ta ra
lịnh cho lễ Hội tại Đình phải cúng chay mà thôi".
Nói xong, em bé ngã lăn ra bất tỉnh. Em được mang ra ngoài
xoa dầu một lúc sau mới tỉnh lại.
Đình Thần làng Long Thành ở Bến kéo có lập bàn thờ Thầy
Giáo Văn và lệ cúng Đình được làm chay từ đó.
Về sau, Thầy Giáo Văn còn nhập vào nhiều vị khác để dạy và
chữa bịnh cho dân chúng rất là hiệu nghiệm.
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SĨ TẢI ĐỖ QUANG HIỂN
Chúng tôi có đến Trí Giác Cung để phỏng vấn bà Phối Sư
Hương Cúc là Cô ruột của Ông Thánh Hiển và được tiết lộ
như sau: Thân sinh ông tên Đỗ Quang Khánh và bà mẫu thân
tên Lâm Thị Đó. Ông Hiển là con thứ 3, người thứ 5 tên Dung,
người thứ 6 tên Tiển, người thứ 7 tên Tâm (tức là người bạn
đời của ông Hợi, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn). Người thứ 9 tên
Hường (chết), còn người út tên Thành. Ông Hiển cầu phong
Lễ Sanh, nhưng Đức Lý phê Hiệp Thiên Đài định vị. Khi Đức
Hộ Pháp hỏi ở phẩm vị nào thì Đức Lý nói: phẩm Sĩ Tải.
Năm 1941, bị đồ lưu nơi Phi Châu tại Madagascar. Trong năm
người bị đày, ông là người trung thành nhất đối với Đức Hộ
Pháp. Khi Pháp bắt Đức Ngài gánh nước thì ông Hiển gánh
thế, hoặc làm gì nặng nhọc thì ông giành làm không ngại gian
lao. Vì bị đổi đến nơi lam chướng nên ông bịnh mà chết. Hài
cốt hiện giờ còn ở Madagascar. Nhờ dạ trung thành, trọn tâm
cùng Đạo, chẳng thay dạ đổi lòng trong cơn khảo đảo, nên
đặng đắc Thánh vị. Ông thường giáng cơ xưng Thánh Hiển,
hoặc Thánh Phi Châu. Có lần ông cho một bài:
Cuộc đời còn lắm nỗi gay go,
Các Đấng bao phen đã dặn dò.
Hành Đạo Cao Đài cho phải Đạo,
Học trò Xiển Giáo đáng danh trò.
Lợi quyền chớp nhóang đừng mơ mộng,
Đạo đức trường tồn gắng chí lo.
Một kiếp phù sanh không mấy lát,
Thật hành cho vẹn Thích, Tiên, Nho.
THI SAY RƯỢU
Tại Thanh Trước Đàn ông Hiển có cho một bài nói về người
say rượu, nhưng chung ý tả chánh quyền lúc ấy (chánh phủ
Nguyễn Phan Long) sắp đổ, vì nó không phải của dân cử mà
là con đẻ của thực dân Pháp.
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Gập ghềnh cao thấp cái đường quan,
Giữa lộ cây đâu lại mọc càng.
Chếnh-choáng không gì ai đỡ nỗi,
Thênh thang đợi có kẻ nâng toan.
Oát đầu áo mặc hai tay thiếu,
Rộn mắt kiếng đeo bốn vó chòan.
Đã biết Đạo mình là thú vị,
Chẳng cần cầu bắc cứ sang ngang.
(Thánh Phi Châu 1950)
_______________________________

Phò Loan:
Thừa Sử Hợi, Luật Sự Nhung.
Đêm 11-10-Tân Mão (dl: 9-11-1951)
Đỗ Quang Hiển
Xin chào mấy Bạn. Cười…Cho ăn chocolat mà chưa biết vị,
cười…Để Hiển nói chuyện chơi, ráng nghe, nghe mấy Bạn!.
Ông già chống gậy khóc tù hu,
Áo rách tả tơi, tóc rối bù.
Thưởng đám con khờ không thể đỡ,
Đau bầy sói dữ lắm người bu.
Giữ đời an lạc tay đưa gậy,
Đón thế bại tồi miệng biểu tu.
Bởi trẻ già đành đi thất thưởng,
Chỉ đường đưa gậy chiếu thăng phù.
Cười….
Gậy đó khen ai khéo khéo cầm,
Đừng lơi, đừng giả mất tình thân.
Dò đường cao thấp tay nâng gậy,
Chớ để rồi đây oán oán thầm.
Cười…biết Hiển nói chi không mấy Bạn? Hiển chỉ có ít vần đó,
xin kiếu.
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Em Hiển, qua mừng cho em đó.
Em muốn kẹo phải không? Ở quì đó đi nè:
Quen chiều non nước lúc xuân xanh,
Tên tuổi Đài Mây đã sẵn dành.
Lộc thế rẽ mùi chê mặn lạt,
Ơn Trời nên phận gắng đua tranh.
Lẫy lừng cánh hạc xong trường võ,
Đầm ấm duyên loan để chí thành.
Vùng vẫy Võ môn qua mấy cấp,
Soi tâm đêm lạnh phó trường canh.
Em nhớ lời chị, gắng trọn trung trọn hiếu nghe.
_______________________________

Phò Loan:
Giáo Sư Đến, Truyền Trạng Trấn
Văn Phòng Hiệp Thiên Đài, ngày 1-7-Đinh Hợi (dl: 6-8-1947)
Thánh Hiển
Chào các Bạn. Đến nay có các Đấng hội tại Ngọc Hư Cung
định liệu số phận cho đất nước Việt Nam. Lại nữa, chư vị tiền
bối, các bậc vĩ nhân cũng hội nơi Sài Thành đặng lo ám trợ sự
đàm luận của các đảng, nhứt là nơi lăng quan lớn thường là
căn cứ của cách mạng tiền vãng. Ê, các Bạn lúc này cứ vuốt
răng, vì anh già mà không còn râu để vuốt. Các ông đồ nho cố
làm thi, mới ra đề Việt Nam độc lập. Ê các bạn để mắt xem coi
các đảng rạo rực xôn xao mà kết cuộc trên sân khấu chỉ có
kép chính vai tuồng là kép của ông Bầu Trời là định hiển, kế
lớp thứ ba sau hậu mà thôi. Nếu chẳng vậy, thì Đạo Cao-Đài
không có chi cao thượng bằng buổi lập quốc. Các Bạn cứ đủ
đức tin mà tiến hóa mãi cho đến ngày thành Tiên hoàn toàn.
Hiển mừng cho các Bạn sẽ đoạt tròn hy vọng nay mai. Thôi,
không dám nói nhiều lắm để đợi xem cuộc lạc quan sắp tới.
Bạn Trấn lúc này lên chưa được lắm. Cứ việc múa đi, nhưng
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phải xem coi chừng từ buổi đêm nay Hiển thấy các Bạn có
lòng lo việc quốc gia nên phải đến chơi và tỏ cho biết tin mừng
sẽ cận.
Thôi kiếu các Bạn. Thăng
_______________________________

Phò Loan:
Thừa Sử Hợi, Luật Sự Nhung
Đêm 7-11 Tân Mảo (5-12-1951)
Xin chào mấy bạn. Cho Thi:
ĐỖ trắng đỗ đen cùng giống đỗ,
QUANG tròn khiên mệt bọn ăn khô.
HIỂN vinh chi đó còng lưng gánh,
Đợi bóng chiều về mới nhớ ngô.
Cười…… hiểu không bạn Phước.
- Đi Sơn La mà không biết Đỗ là gì à?
- Thừa Sử Phước bạch……..
- Nói tụi ấy đó biết không? Nói tụi chánh trị đó mà. Thì còn ai
nữa, mũi cao với mũi xẹp mà không biết sao? Cười….. cũng
gần đây rồi, nhưng chúng cũng lùm bùm cho đã rồi mới chịu.
Còn anh em mình cứ dầm rượu thuốc rồi nhâm nhi chơi. Bạn
không hiểu rượu thuốc thì hỏi Phước, có đồng đảng phái mới
có lợi chớ.
- Bạch…..
- Phải sức hợp quần nơi rượu thuốc đó.
- Thừa Sử Hội bạch (nói Đức Quyền Giáo Tông)
- Cười… mà Hiển cũng ưa lắm. Nói rõ thì Hiển không dám nói.
Cho Thi:
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Lơ lửng trời cao một đám mây,
Gió đưa bay thẳng tuốt phương Tây.
Miền Nam trở sóng ba đào dậy,
Cõi Bắc nổi cồn bờ lũy xây.
Thúc tiếng còi sương đưa kiếm đỡ,
Kêu bầy ghe dại chống buồm vây.
Đường về cõi thọ thuyền đưa khách,
Kiếm báu đùm bao với một Thầy.
Rồi xin lui.
_______________________________

Phò Loan:
Khỏe-Vân [Ngày: 22-1-Tân Mão (1951)]
Thánh Hiển
Xin chào các Bạn. Hiển rất mừng mà được thấy nơi cửa Hiệp
Thiên lại thêm một Chức Sắc tiểu cấp được đoạt cao phẩm vị
nơi cõi Hư Linh, tức là bạn Hải của chúng ta đó.
Vậy từ đây các Bạn sẽ được vững bước trên bước đường lập
vị Thiêng Liêng là bên mặt giáo hóa an ủi thì có Hiển, còn bên
mặt Đạo Pháp thì có ông Giám Đạo Hải của chúng ta. Như thế
còn mong chi nữa mà các Bạn không mừng để mạnh tiến trên
bước đường hành pháp do lịnh Đức Hộ Pháp ban cho sao?
Về mặt bí mật nhà nghề của Đài Hiệp Thiên thì các Bạn đã
được chỉ dạy từ lâu rồi, mà mỗi đẳng cấp của Hiệp Thiên là
một phương pháp của Đức Chí Tôn dùng để sắp đặt trật tự
trong Đài chớ phận sự của mỗi phẩm thì thừa lãnh được trọn
quyền đem cả tài đức và sáng suốt để thi thố cho xứng phận.
Trong trường hợp này dù cho quyền của Chí Tôn ở tại thế
cũng không muốn cản, miễn là người lãnh phẩm tước ấy phải
trọn tâm phụng sự cho Chí Tôn để thi hành phận sự bảo thủ
chơn truyền của Đạo, không cho qui phàm giáo. Lại nữa, cơ
đọat Đạo của Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài được cao hay
thấp đều do nơi sở hành can đảm hay không can đảm. Tóm
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lại, cả Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài không phải là cái
máy để bị điều khiển bởi người tài xế, tức là mỗi vị được tự
chủ định vận mạng của mình trong phương giúp Đạo, giúp đời.
Hiển nói ít, các Bạn hiểu nhiều, Hiển xin mừng chung các bạn.
Hiển xin thăng.
Đức Hộ-Pháp nói về Thánh Hiển:
"Bần Đạo chỉ thấy một Đức Ngài (Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)
và em Thánh Hiển hết lòng phụng sự giúp đỡ Bần Đạo, còn
bao nhiêu vì quyền lợi mà xua đuổi hành phạt Bần Đạo đáo
để. Anh Trọng già rồi chẳng nói chi, nhứt là Ông Thái Phấn và
Gấm, dựa quyền lợi theo thuyết Cộng Sản Nga Xô, dùng sức
mạnh trở lại hành phạt khổ khắc Bần Đạo mà chưa vừa lòng,
họ còn xúi giục Chánh quyền đày Bần Đạo lên chỗ nguồn cao
nước độc đặng giết một cách gián tiếp cho vừa lòng, nếu
chẳng phải quyền năng Thiêng Liêng giúp sức thì không thế
trở về Tổ Đình, Thánh Địa đất nước Việt Nam với ngày nay.
Tội nghiệp thay! Em Thánh Hiển với Đức Ngài Khai Pháp thấy
vậy cũng xin đi theo, đã bị chúng đánh đuổi mà tìm kế đi theo
nuôi dưỡng Bần Đạo cho được, Thánh Hiền vì đi theo Bần
Đạo bị uống nước độc, mà bỏ mình nơi rừng sâu núi thẵm, chỉ
còn Bần Đạo và Đức Ngài, Người ôm lấy Bần Đạo mà khóc
chỉ van vái có một điều là cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu
đem xác về gởi đất Thánh Địa lúc cởi xác mà thôi, thật quả
nhiên lời nguyện không sai".

SIÊU ĐỌA
超 墮
E: The ascension and the fall.
F: L’Ascension et la chute.
Siêu: Vượt lên trên, vượt qua. Đọa: đày xuống cõi thấp kém
khổ sở.
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Có hai trường hợp sau đây:
1. Siêu đọa là siêu và đọa, tức là siêu thăng và đày đọa. Một
linh hồn khi thoát xác trở về cõi thiêng liêng, Tòa Tam Giáo nơi
Ngọc Hư Cung sẽ định phận: siêu hay đọa.
Nếu công đức nhiều mà tội ít thì được siêu thăng.
Nếu công đức ít mà tội nhiều thì phải bị đọa luân hồi, trở lại cõi
trần để trả cho xong nghiệp quả.
Quả, công xem xét đền bồi,
Lành siêu, dữ đọa, thêm nhồi tội căn.
2. Siêu đọa là đọa đày quá mức qui định.
Siêu là vượt khỏi mức qui định hay mức bình thường. Vô siêu
đọa là không đọa đày quá mức. Không bị đọa đày quá mức,
căn quả của mỗi người đều có luật pháp qui định rõ ràng.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
"Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan."

SIÊU ĐỘ
超 度
E: The salvation of the soul.
F: La salvation de l’âme.
Siêu độ là cứu giúp cho được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Người trọn lòng thương yêu chơn thật thì Đức Phật
Mẫu siêu độ, cầu rỗi Chí Tôn đem vào cảnh Thiêng
Liêng Hằng Sống.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

89

SIÊU HÌNH
超 形:
E:Metaphysical.
F: Métaphysique.
Siêu hình là vượt lên trên hình tướng, tức là không còn hình
tượng nữa, thường gọi là vô hình đồng nghĩa với Siêu hình là:
Vô hình, vô vi.

SIÊU NHIÊN
超 然
F: Surnaturel.
Siêu nhiên 超然: Vượt lên trên cả, không có gì bó buộc được.
Sở dĩ dùng hai chữ "siêu nhiên" vì Phật Pháp vốn cao xa
huyền nhiệm. Muốn thể hiện giáo pháp nầy phải vượt lên trên
những ảo hóa của sự vật bên ngoài Vũ trụ, cũng như những
ảo hóa của tâm lý bên trong nội giới.

SIÊU PHÀM
超凡
F:Qui sort de l’ ordinaire.
Siêu phàm 超凡: Vượt lên trên cõi phàm trần.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu đoạt vị ở an Thiên cảnh,
"Dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm."
Thi văn dạy Đạo:
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Vâng lời Thánh ắt đặng siêu phàm,
Trần thế là chi để dạ tham.
Mua đức khá tua gieo cửa tục,
Chừng mô đức vẹn mới siêu phàm.

SIÊU PHÀM NHẬP THÁNH
超凡入聖
Siêu: Vượt lên trên, vượt qua. Phàm: cõi trần. Nhập: vào.
Thánh: cõi Thánh.
Vượt lên khỏi cảnh tầm thường của phàm nhân mà bước vào
cõi Thần thánh tức là đắc đạo
Thầy dạy: "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!" (TNII/ Ngày 12
tháng 6 Bính Dần dl. 21-7-1926)
Buổi nay "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 chơn-thần của toàn vạn linh
và hiệp Tam Bửu: Tinh Khí Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm
siêu phàm nhập Thánh".
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SIÊU QUẦN BẠT CHÚNG
Đức Hộ-Pháp nói: "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."

SIÊU RỖI
E: To save the soul.
F: Sauver l’âme.
Siêu rỗi: cứu vớt các linh hồn cho được siêu thăng.
Thầy nói: "Gặp TAM KỲ PHỔ ÐỘ nầy mà KHÔNG TU thì
không còn trông mong siêu rỗi".
Pháp Chánh Truyền dạy: (Giáo Tông) "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". 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".

SIÊU SANH
超生
E: To ascend to Heaven.
F: Monter au Ciel.
Siêu sanh 超生 là tạo cho Chơn-linh vượt ra ngoài, thoát khỏi
phàm tục để lên sống vĩnh viễn nơi cõi Thiêng Liêng. Được
vậy là do ánh hào quang của Đấng Cao Đài đã chiếu diệu
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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khắp chốn, đó là cơ hội may mắn cho những Chơn linh có
duyên phần đặng gặp được ngày siêu sanh, về đến cảnh
Thiêng Liêng Hằng Sống.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Hào quang chiếu diệu CAO ĐÀI,
"May duyên nay đã gặp ngày siêu sanh."

SIÊU THĂNG
超升
(Siêu thăng là bay vượt lên Trời) Siêu thăng là thăng lên cao,
vượt lên cõi Thiêng Liêng để được siêu thoát và thăng lên cõi
cao hơn, có câu "Siêu thăng Phụng Liễn qui khai". Nếu hồn
siêu thăng thì nhờ cái xe Tiên là xe Phụng Liễn mở cửa đi về:
- Chơn linh được thảnh thơi nhàn hạ thì hãy định tâm tánh để
níu theo phướn mà đi.
- Và lần theo cõi Tây phương Cực Lạc thẳng đường siêu
thăng.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Tiêu diêu định tánh nắm phan,
"Do theo Cực Lạc đon đàng siêu thăng."
Câu chuyện giữa Đức Quyền Giáo-Tông lúc còn sanh tiền
cùng Bát-Nương Diêu-Trì-Cung: Trong một đàn cơ, 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:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

93

"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".

SIÊU THOÁT
超脫
E: The deliverance.
F: La délivrance.
Siêu thoát 超脫: Được giải thoát.
Đức Hộ-Pháp nói: "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 giáo của Ngài, chúng ta đã ngó thấy lòng yêu ái vô
tận của Ngài là thế nào!"

SIÊU VIỆT
超 越
F:Supérieur, transcendant.
Siêu việt 超越: Phi thường, vượt lên trên tất cả.
Ngài Hiến Pháp nhận định về quyền năng Cơ Bút của Đức HộPháp, nói rằng: "Cơ phong Thánh của Hiệp-Thiên-Đài do Đức
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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".

SINH LỘ
Ssinh lộ 生路: Con đường sống, trái với tử lộ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bao giờ cũng vậy, nhân loại cố kiếm một
con đường để tạo một đời sống trong hòa bình và hạnh phúc
mà vẫn không đạt được ý muốn chỉ vì không biết nghe theo
mệnh Trời. Ngày nay nhân loại đang trải qua một cuộc khủng
hoảng tinh thần ghê-gớm và vẫn còn phải tự hỏi đâu là sinh
lộ?"

SINH HỒN
Sinh hồn 生魂: Hồn con người lúc còn ở thể xác.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.

SO ĐO
F: Avare, pingre, regardant.
So đo: Toan tính thiệt hơn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trước người giả bộ siêng lo,
"Sau lưng gian-trá so-đo tấc lòng."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SO HƠN TÍNH THIỆT
Đức Hộ-Pháp nói "Tài lợi không đồng, phương-diện không
đồng, xã-tắc không đồng, tức nhiên buộc chánh-trị cũng không
đồng, cái chánh-sách hiệp quốc, hiệp quần chưa đủ kế hay mà
vĩnh thủ. Xin nói hẳn rằng nếu đem giá-trị hữu-hình của vạn
quốc toàn cầu đặng định nặng nhẹ thấp cao thì là phép giục
thêm hại, so hơn tính thiệt".

SO QUYỀN LIỆU SỨC
Đức Phật Quan Âm dạy: "Chí Tôn không đến là có ý để cho
chư Đạo 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."

SO SÁNH
F: Comparer.
Đức Hộ-Pháp nói: "Lấy cái thực học Âu Mỹ để so sánh với
thực-học Á Đông cân nhắc nhau thì phần nhiều cái học Á
Đông bị lu mờ chỉ vì cách trình bày, luận-lý không rõ ràng, còn
về phần tinh thần thì bao trùm được khắp võ-trụ như: Thiên
văn, Địa-lý, Dịch-lý mà ông cha ta vẫn cho là những môn học
khó-khăn, huyền-diệu. Vì những lẽ trên, ta thấy khó khăn,
khúc-chiết mà xếp đặt cái học-thuyết âý vào hàng tâm truyền
hay bí-truyền".
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SO THIỆT TÍNH HƠN
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng đừng so thiệt tính hơn,
"Ngày đêm than thở dạ hờn ích chi."

SÓC VỌNG
朔望
E: The first day and the fifteenth day of lunar month.
F: Le premier jour et le quinzième jour du mois lunaire.
Sóc 朔: Ngày đầu tháng Âm lịch, là ngày mùng một, là lúc mặt
trời mặt trăng tương hội nhau (hợp sóc) khiến ban đêm tối mờ.
Vọng 望: Ngày rằm của tháng Âm lịch, lúc mặt trời mặt trăng
gióng thẳng nhau nên ban đêm trời sáng.
Với Cao Đài giáo thì hai ngày này có thiết lễ cúng Tiểu Đàn
nơi Trung ương hay các Thánh Thất, Điện thờ ở địa phương
dâng Tam Bửu cho Đức Chí-Tôn nên gọi là Sóc- vọng có dâng
Sớ và lòng Sớ như sau:
SỚ SÓC, VỌNG
NGƯỠNG VỌNG VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân,
quảng thi đại đức, bố hóa chư đệ tử trí não quang minh tinh
thần mẫn huệ, thừa hành mạng lịnh, tế độ nhơn sanh, định
tâm giác ngộ hòa ái tương thân, Đại đồng huynh đệ, phục hồi
thượng cổ Thánh đức thuần lương, cộng hưởng thanh bình,
an ninh hạnh phước.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu. Dĩ văn
仰 望: 無 中 慈 父, 發 下 洪 恩, 廣 施 大 德, 布 化 諸 弟 子 智 腦
光 明, 精 神 敏 慧, 承 行 命 令, 濟 度 人 生, 定 心 覺 悟, 和 愛 相
親, 大 同 兄 弟, 復 回 上 古 聖 德 淳 良, 共 享 清 平, 安 寧 幸 福.
諸 弟 子 同 誠 心 叩 拜 謹 疏 上奏. 以 文.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SON (Giáo Sư Thượng Châu Thanh)
Thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Châu
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần.
Thánh giáo ngày Rằm tháng 10 Bính Dần (Vendredi
Novembre 1926) Thầy dạy: "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".
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo

SON PHẤN
F: Rouge et fard.
Hai vật này là thứ để làm đẹp cho người Nữ phái, dùng son tô
lên môi cho hồng, dùng phấn điểm lên má cho trắng, cốt tạo
cho có nét duyên dáng, mặn mà, dễ nhìn, dễ ngắm. Tuy nhiên
đây chỉ là phương tiện chớ không phải là cứu cánh. Người con
gái nếu Trời đã ban cho nét đẹp sẵn có thì không cần những
thứ này làm gì, vì nó là giả tạo. Nếu dùng thì chỉ điểm nhẹ mà
thôi, nhưng lạm dụng thì sinh ra lố bịt, chẳng những khó nhìn
mà còn dị tướng, dị hình không còn nét con người mà trời đã
ban cho nữa. Nghĩa bóng khi dùng chữ "son phấn" còn có
nhiều nghĩa là chỉ hạng người thiếu đoan trang, một nữa là chỉ
"gái buôn hương bán phấn". Sở dĩ các Đấng muốn nhắc nhở
nhằm vào ý nghĩa sau này vậy.
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.
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SON SẮT
F: Minium et fer.
(Son: màu đỏ tươi dùng làm vật trang sức của nữ phái, Sắt:
vật chắc chắn, cứng bền; một thứ chỉ vật chất, một thứ chỉ tinh
thần). Son sắt là chỉ sự kiên quyết thủy chung, không đổi.
Thầy dạy: "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".
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.

SONG THÂN
雙親
E: The parents.
F: Les parents.
(Song là hai; thân: là người mà ban cho tinh cha huyết mẹ để
nắn đúc nên một con người mới nữa gọi là thân, là gần gũi
nhứt, thương yêu nhứt). Nói chung cả hai: cha và mẹ gọi là
Song thân, riêng người cha gọi là Phụ thân, người mẹ gọi là
Mẫu thân.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Đầu cúi lạy Song thân linh hiển,
"Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SONG THỦ
雙 手
E: Two hands.
F: Deux mains.
Song: Hai cái, một đôi. Thủ: bàn tay. Song thủ là hai bàn tay.
Hai bàn tay tượng trưng Âm Dương: tay trái Dương, tay mặt
Âm (nên cũng nói: Nam tả nữ hữu).
Kinh Phật Giáo:
"Ốc trần huờn ư song thủ chi nội."

SÓNG SẮC
E: The waves of the beauty.
F: Le vagues de beauté
Sóng: Làn sóng dợn trên mặt nước. Sắc: sắc đẹp của phụ nữ.
Sóng sắc là sắc đẹp của phụ nữ như những làn sóng có thể
nhận chìm các hạng đàn ông háo sắc.
Sắc bất ba đào dị nịch nhân: cái sắc đẹp của phụ nữ không
phải là làn sóng nhưng dễ nhận chìm nhiều người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vui còn sóng sắc hại mình thôi.

SÓNG TRẦN
E: The miseries of world.
F: Les misères du monde.
Sóng: Làn sóng dợn trên mặt nước. Trần: cõi trần.
Cõi trần được ví như biển khổ. Biển trần khổ vơi vơi trời nước.
Sóng trần là làn sóng trên biển khổ, nó vùi dập biết bao nhiêu
người đang ngụp lặn trong biển khổ ấy.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

100

▐ Q.3 VẦN S

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Sóng trần là chỉ những nỗi đau khổ phiền não nơi cõi trần.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần."

SỐ
Số 數:số đếm.
Sau đây là giá trị và tính chất đặc biệt về các con số:
SỐ 0 (không) ấy là cơ-quan Hư-vô bổn thể. Số 0 là số vô thủy,
tức là không có chi trước nó hết, nó là số chúa của chúa cả
vạn-vật. Chính trong không mà sinh ra vạn-hữu, nên nó hợp
với số nào thì làm cho số đó tăng tiến thêm lên. Nó là cái vòng
bao-bọc tượng-trưng, chủ cả cái hữu-vi sự-vật này.
Tánh-chất đặc-biệt của con số 0 : Số O là số vô-vi nó có tánhchất trung tính, nhiệm yếu, hiền-hòa, 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. "Không không ấy thiệt lý trường sinh". Phép bóitoán 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
qui-nguyên. Hai đầu tấn-hóa, qui nguyên, nó ở giữa làm mấu
chốt. Số O vốn gồm nhiều bí-mật cần phải tìm phương giải
đáp. Kể còn nhiều môn phải hiểu cho thấu-đáo.
SỐ 1 Là số đầu tiên sau số 0, tức là cái nguồn sanh hoạt trước
nhất để biến vi hữu tướng.
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Tánh-chất đặc-biệt của con số 1: Số 1 chỉ về Thái cực tức
Dương, người hay vật mang số này thì có tánh chuyên nhất và
ưa cầm quyền vi chủ. Tánh tình cứng-cỏi, ít chịu thua kém ai,
hễ muốn làm là làm cho được nhưng hay nóng-nảy, ít chịu đầu
phục nên đôi khi hơi quá mức. Số 1 chỉ cơ động nên dễ thànhcông và cũng hay thất-bại, khó điều-hòa. Hay thái-quá nhưng
thường là người có danh-giá được đời tôn-kính. Phép toán
đến số 1 là chỉ gặp điều lành nhưng không may-mắn lắm, mà
chỉ một tánh-chất gì có giá-trị dài lâu. Số 1 là số động, nó vốn
là lý Thái-cực suy ra nên nó huyền-diệu, nhiệm-mầu, hiện
biến. Nên Đạo-gia nói "Thiên đắc nhứt linh, địa đắc nhứt minh,
nhơn đắc nhứt thành". Ngôi số 1 thuộc về ngôi Phật, chủ
quyền cai-trị và giáo-hóa vạn-linh. Số 1 thuộc bản thể Hư-linh
sản xuất nên có quyền thống-trị cả càn-khôn. Bất cứ ở đâu
cũng vậy có một vi-chủ là quyền ấy toàn vẹn, còn nhiều chủ thì
sanh phân tán, nên số 1 chỉ một uy-quyền tuyệt đối. Người
mang số 1 là người có đầy-đủ đặc tính can-đảm, ý chí siêuviệt, ảnh hưởng của ngôi Thái-cực hóa-sanh.
SỐ 2 là số biến-hóa do số 1 mà ra. 1 biến thêm 1 nữa thành 2.
Tánh-chất đặc-biệt của con số 2: Số 2 là số tịnh, ấy là cơ Âm
dương thuộc về Pháp. Pháp là tương-liên nên phải nhỏ nhẹ,
mềm-mỏng. Như hình ảnh một Bà mẹ hiền-từ, ưu-ái, dịu dàng.
Số 2 chỉ vào lẽ ấy. Tóm lại số 2 chỉ cơ hòa-hiệp.
SỐ 3 là do 1 với 2 hỗn-hợp lại mà biến ra 3.Ba tức là cơ quan
hữu tướng cùng vô tướng hiện có ở càn-khôn vũ-trụ này.
Tánh-chất đặc-biệt của con số 3: Số 3 là số nửa tịnh, nửa
động. Nhưng phần động nhiều hơn. Số 3 chỉ cơ biến tướng và
vi-chủ vật-loại thuộc quyền Tăng. Số ấy có đặc-tính năng
động, biến đổi. Vạn hữu mang số 3 thì chất nóng-nảy nhưng vì
có phần tịnh nên cũng biết dung-hòa. Số 3 là cơ-sở của Tam
thể: PHẬT-PHÁP-TĂNG nên nó vừa có năng-lực huy-động mà
cũng vừa có năng-lực dung-hòa. Vật nào có số 3 là vật ấy có
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bản-thể cứng-rắn, nhiều hoạt-động, ít may-mắn, dễ thành
nhưng mau bại.
SỐ 4 là cơ-quan hữu tướng biến hình, tức là âm dương biến
sanh. Nho-gia gọi là Lưỡng nghi sanh Tứ-tượng là vậy, số 4
cũng có nghĩa là 1+3 tức là do lý Thái-cực điều hành với ba
ngôi hóa sanh vạn hữu nên hễ đến 4 là biến hóa ra rồi.
SỐ 5 là do 1 và 4 kết thành hay là 2 và 3 hiệp lại. Hai ấy là âm
dương. Ba ấy là 3 ngôi chủ-tể đầu tiên của vạn-hữu. Số 5 tức
là càn khôn đã an vị rồi, xong xuôi hết, đã sắp đặt đâu đó có
thứ lớp an bày.
SỐ 6 do lý Thái-cực hiệp với cơ quan an-vị này (1+5). Cũng có
nghĩa là lưỡng-nghi hiệp cùng tứ-tượng (2+4) nghĩa là hai lý
âm dương đun đẩy nhau để biến sanh những caí đã sanh ra.
Nó cũng có nghĩa là 3+3 tức là 3 ngôi đầu tiên hỗn-hợp nhau
để hóa thành 3 ngôi nhỏ nữa, cũng có nghĩa là 3x2 tức là tam
ngôi ở cấp bực thứ nhì do luật Âm dương biến tướng với 3
ngôi đầu tiên.
SỐ 7 là số ngưng kết do 1+2+4 tức là Thái-cực cọng Lưỡngnghi và Tứ-tượng. Thái-cực là dương, Lưỡng nghi là cơ biến
tướng, Tứ tượng là cơ sanh-hoá. 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 ngừngnghỉ, 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. 7 ấy tức là 3 ngôi cọng 4 biến hay là 1+2+1+2+1 nên Vô
cực vi-chủ.
SỐ 8 là do 1+7 mà thành, tức là lý Thái-cực đã phát động để
biến sanh, cũng như Âm Dương đã phối hợp vào nhau để biến
sanh thêm nữa. Số 8 ấy là Bát-quái có nghĩa là 4x2=8, 4 là cơ
chuyển biến, 2 là cơ âm dương, cơ chuyển biến phát động
trên cơ âm dương nên nó huyền-diệu nhiệm-mầu thay thay đổi
đổi. Tuy vậy nó cũng chưa thật toàn năng cũng như lý TháiSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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cực chưa soi thấu vào âm-quang hữu tướng hữu vi. Nó cũng
có nghĩa là 3+5=8 là tam ngôi cọng ngũ khí, cơ mộc dục vận
hành trong trạng-thái tĩnh.
SỐ 9 Phải đợi đến số 9 là số huyền-diệu nhiệm-mầu, huyềndiệu hơn hết là số đó, nó là cơ chuyển biến đến mực độ tận
thiện tận mỹ toàn năng toàn tri. Nó là 1+8 tức là cơ vận hành
trong trạng-thái tĩnh được lý Thái-cực thúc đẩy thêm cho nên
năng tri sáng-suốt. Nó cũng là 3+6, 3 và 6 đều là hai lý nhiệmmầu và đều ở trong trạng-thái động. Nó cũng có nghĩa là 3x3
hay 32 (hay ba 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 hợp về cơ qui nhứt. Phép toán-học thử đến 9 rồi
trở về 0 là vậy. Cùng cực cái động tức trở về trạng-thái tịnh
nguyên-thủy.
SỐ 10 do 9+1 tức là số hiền-hòa, lặng-lẽ, an-bình, đầm-ấm.
SỐ 12 là số đặc-biệt tức là 9+3, 9 là cơ-quan vận chuyển, 3 là
ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận-chuyển tức là cơ qui
nhứt, nắm cả các pháp trong tay, mà người nắm pháp ấy là
Chủ-tể Càn-khôn vũ-trụ. Nên Thầy có nói số 12 là số riêng của
Thầy là vậy. Nếu cọng lại là 1+2=3 tức là ba ngôi đầu tiên.
Nếu tính theo hàng là 1 và 2 tức là lý Thái-cực đứng trước luật
âm dương thì thấy rõ quyền-năng Chưởng-quản trong đó. Vì
thế nên Thầy nói chi chi cũng có luật-định, không một vật chi
ngoài quyền sở-định của tạo-hóa hết. Nhưng luật công bình có
hai phần: một Âm, một Dương biến động; dù ngay trong luậtđịnh cũng có, ở đâu cũng có cái lý mâu thuẫn trong đó, hễ có
mâu-thuẫn tương-quan là có biến sanh. Hết vòng biến đổi mới
trở về trạng-thái đầu tiên là 1, rồi từ 1 trở lại trạng-thái Hư-vô
cho 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 là lý Hư-vô phát sanh một Thái-cực. Thái-cực biến-hóa
3 ngôi, mỗi 3 ngôi lại biến-hóa nữa thành ra Cửu chuyển.
Những con số giải trước đó là tính-chất tổng quát và sau là
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phần tánh chất đặc-biệt của chúng nó về các phương diện:
ảnh-hưởng, tác dụng và biến dịch.
SỐ 50 do ở:
Trời số 25=(1+3+5+7+9)
Đất số 20=(2+4+6+8) Không có số 10
────────

Cộng chung là: 45

Tổng cộng của Âm Dương số.

Bấy giờ hiệp hai lần Tổng số này lại được một thành quả:
55+45=100. Chính là 100 trứng của Mẹ Âu-Cơ.
Nhưng rồi Cha mẹ chia đôi ra đi mỗi người về nơi khởi thủy
của mình: Cha Rồng dẫn 50 con xuống biển. Mẹ Tiên dẫn 50
con lên núi. Con số 50 này là do (100:2) tức là ngày nay Đạo
Cao-Đài dùng Trung Thiên Bát-Quái hay Bát Quái Đồ Thiên,
chính là 50 Thiên Nhãn Thầy trong toàn bộ hình Thiên Nhãn
của Đền Thánh làm biểu tượng.
"Số đại diễn là 50, bởi vì số ấy lấy ở Hà Đồ giữa cung:
Thiên số 5 đến Địa số 10 mà được số ấy, tức là cái số tột cùng
của Trời đất, đến cái kiếp thứ năm là có sự an nhàn nghỉ ngơi,
là tượng cái khí thái hoà của Âm Dương giao hoà nhau, hoà
nhau một Dương 1 và một Âm 0 (không). Vì sao Dương 1 Âm
0? Bởi Càn ☰ 3 nét liền thay bằng dấu chấm nếu kéo thẳng
xuống sẽ thành số 1, quẻ Khôn ☷ biểu tượng bằng 3 nét đứt,
thay vào đó bằng 6 dấu chấm
nếu ta nối liền các điểm này
lại sẽ là số 0 nên mới có sự yên vui sung sướng. Vì lẽ đó đến
cái mức của một cõi thì có sự nghỉ ngơi cho nên có sự đại diễn
số, lấy tượng hoà số 5 trời với 10 đất tức là số 50.
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SỐ CĂN
Số căn 數根 là Cái số phận do căn nghiệp tạo ra.
Căn là gốc rễ, do gốc rễ đó mà kiếp sống hiện tại của con
người phải thọ lãnh cái nghiệp, nếu kiếp trước làm những điều
thiện, thì tạo căn lành cho kiếp sống hiện tại, nếu kiếp này làm
những việc ác, thì tạo ác căn cho kiếp lai sinh. Như vậy căn
hay gốc rễ sẽ tạo thành cái nghiệp cho con người, nên gọi là
căn nghiệp hay căn quả. chính cái căn nghiệp hay căn quả đó
mới định ra Số phận của con người nên được gọi là Số căn.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
"Đừng hãi kinh, cầu đảo Chí Tôn."

SỐ MẠNG
数 命
E: The destiny.
F: La destinée.
Số: Vận mạng, số kiếp. Mạng hay Mệnh: cái mạng sống. Số
mạng là cái vận mạng của mỗi người được định sẵn (Vận
mệnh do Trời định trước).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tôn chỉ để vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa vị cao
thượng, để tránh khỏi số mạng luân hồi.

SỔ BỘ ĐẠO
E: The religious registers.
F: Les registres religieux.
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Sổ: tập giấy để biên chép những thứ cùng một loại. Bộ: cuốn
sổ lớn và dày để ghi được nhiều và đầy đủ. Sổ bộ đạo: sổ
sách của Đạo.
Sổ bộ là tất cả những tập giấy lớn nhỏ dùng để ghi chép
những thứ cùng loại để thống kê và lưu trữ.
Sổ bộ của Đạo gồm các thứ sau đây:
1. SỔ NHẬP MÔN: ghi chép tên tuổi và sơ yếu lý lịch những
người mới làm lễ Minh Thệ nhập môn vào đạo. Sau đó mới
biên chánh thức vào Bộ Đạo.
2. BỘ ĐẠO: cuốn sổ lớn ghi tên tuổi và sơ yếu lý lịch những
người chánh thức là tín đồ của Đạo. Bộ Đạo lập ra theo
từng Hương Đạo.
3. BỘ SANH TỬ: gồm Bộ Sanh và Bộ Tử để ghi chép những
trẻ con nhà Đạo mới sanh ra có chịu phép Tắm Thánh, và
những tín đồ đã chết.
4. BỘ HÔN PHỐI: ghi chép tên tuổi, ngày tháng những cặp vợ
chồng làm Lễ Hôn Phối tại Tòa Thánh hay Thánh Thất.
5. BỘ CHỨC SẮC: ghi chép tên tuổi và sơ yếu lý lịch của các
Chức sắc. Có bộ Chức sắc nam phái Cửu Trùng Ðài, Bộ
Chức sắc nữ phái Cửu Trùng Ðài, bên Cơ Quan Phước
Thiện và Hiệp Thiên Ðài cũng lập tương tợ như vậy.
6. SỔ TRỤC XUẤT: ghi tên tuổi những vị phạm luật đạo bị
Toà Tam giáo định án trục xuất ra khỏi đạo.
7. BỘ TỪ KHÍ: cuốn sổ lớn ghi chép tất cả vật dụng của mỗi
Thánh Thất, hay Điện Thờ.
Pháp Chánh Truyền:
Chúng nó (các Giáo Sư) cầm sổ bộ của cả tín đồ.
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SÔI KINH NẤU SỬ
Sôi kinh nấu sử: miệt mài với sự học.
Hãy nghe Đức quyền Giáo-Tông là Anh Cả của nhơn sanh nói
về Đức kiên-nhẫn: "Bực tu-hành cần phải biết kiên-tâm trì chí
hơn người ở thế mới nên cho: khó-khăn phải ráng, cực nhọc
phải cam thì mới mong giữ tròn bổn phận. Nghĩ coi, muốn làm
quan cần phải sôi kinh nấu sử, khuya sớm nhọc-nhằn từ
mười năm sắp lên mới đặng, hà huống là muốn đạt phẩm-vị
Thần Tiên thì bảo sao không phải cần lao khổ hạnh? Cho nên
Ngạn-ngữ có câu "Chí công mài sắt chầy ngày nên kim". Chư
Đạo-hữu cần phải nhắc-nhở nhau về hạnh nầy cho lắm"
(Phương châm hành Đạo)

SÔNG GIANG TÂN (Địa)
Con sông này chảy qua địa phận Giang Tân (làng Long
Thành, Tỉnh Tây Ninh) được Đức Hộ-Pháp gọi là Linh giang
như sông Gange bên Ấn Độ. Phải chăng đây cũng là Bảo
giang mà Sấm Trạng Trình có câu "Bảo giang Thiên Tử xuất".
Đức Hộ-Pháp dâng Sớ chung niên vào năm Ất Mùi (1955) có
đoạn như sau: "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 QuỳnhCư), Đức Nữ Đầu Sư (Lâm-Ngọc-Thanh) và Chánh Phối Sư
Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang). Xá-lợi đang thờ nơi BátQuái-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".
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SÔNG HƯƠNG
E: The perfumed river.
F: Le fleuve parfumé.
Hương: là mùi thơm. Sông hương là dòng sông thơm. Mùi
thơm dùng để khử các mùi ô trược hôi hám. Do đó, sông
hương được ví với con đường đạo, dùng đạo đức để khử trừ
quỉ mị.
Cũng giống như chữ: Nhà lan, tức Lan thất, là nhà có mùi
thơm của hoa lan, để chỉ nhà có đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mạch sầu nay rửa bến sông hương.

SÔNG LỆ
E: The river of tears.
F: Le fleuve de larmes.
Lệ là nước mắt. Sông lệ là sông nước mắt, chỉ những nỗi sầu
khổ của con người nơi cõi trần nhiều đến nỗi nước mắt chảy
thành sông (Giọt nước mắt (khổ đau) tuôn chảy như giòng
sông không hề dứt). Sông lệ đồng nghĩa: Biển khổ, khổ hải,
sông Ngân.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Buồm trương lái vững chờ sông lệ.

SÔNG MÊ
E: The river of passions.
F: Le fleuve des passions.
Mê: tối tăm lầm lạc. Sự mê muội lầm lạc của con người nơi cõi
trần nhiều như nước sông,.Sự đam mê không ngừng, mãi mê
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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như giòng sông nước chảy nên gọi là Sông mê. Do đó, sông
mê là chỉ cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tách bến sông mê sóng tạt thuyền.

SÔNG MÊ BỂ KHỔ
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.
Khiến nên nghiệp chướng trần duyên
Sông mê bể khổ chiếc thuyền chơi-vơi.

SÔNG MÊ BẾN TỤC
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."

SÔNG NGÂN
E: The milky way.
F: La voie lactée.
Sông Ngân còn gọi là Ngân Hà : Theo truyền thuyết, vợ chồng
Ngưu Lang và Chức Nữ mắc tội với Trời, nên bị Trời phạt, mỗi
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người phải ở một bên sông Ngân Hà, mỗi năm chỉ được gặp
nhau một lần vào đêm Thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch).
Sông Ngân là chỉ sự chia cách giữa vợ chồng.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn có câu:
Nào khi đứng giữa đàng trông ngọc,
Nào khi ngồi dưới bộc trong dâu.
Chừ sao phụ nghĩa sơ giao,
Phòng toan ném gánh tâm đầu sông Ngân.

SỐNG - CHẾT
Sống là gì? Từ xưa đến giờ chữ Nho thường có chiết tự, vì tất
cả đều cho rằng chữ Nho (Hán) là một linh tự , còn chữ Quốc
ngữ của chúng ta không phải là một linh tự sao ? Có chứ ! Vì
nếu không phải là một Linh tự thì tại sao Đức Chí
-Tôn "lấy
Quốc Ngữ làm chính tự?" Ta thử phân tích chữ "SỐNG" trước.
Bởi trong chữ SỐNG đã có chữ "SỐ" đứng trước. Tức nhiên
bất cứ người hay vât khi bắt đầu có sự sống là đã có định số
rồi. Lẽ dĩ nhiên là người có kẻ giàu sang , kẻ bần hàn không
phải tự ý mà muốn đượ c. Tuy nhiên, phía sau chữ số còn có
vần "NG" (đọc là "ngờ") nghĩa là phía sau cái "SỐ" này còn tùy
duyên, tuỳ cảnh, tùy phước đức của ông bà , tổ phụ mà chơn
linh đó giáng vào , hay là khi lớn lên biết TU cũng là một các h
cải số đó vậy . Ví như con vật : Mèo hay chó thì số phận thiên
định cho nó rồi , nhưng nó còn may rủi nữa là nếu vào trong
gia đình phúc hậu thì nó được đối đãi như con
, mà người
nghèo khó bì được sự ân cần săn sóc đó. Sự chuyển đổi ấy là
do chữ "Ngờ" phía sau vậy.
Đức Cao Thượng Phẩm có giáng cơ vào năm 1931 cho Đức
Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp giải thích về sự sống chết
và cho rằng cúng tế phải có lòng thành và phải tạo lập công
đức để hồi hướng cho Chơn linh người quá cố, Ngài nói: "Hễ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chết tại thế thì sanh tại Thiêng Liêng, chết tại Thiêng Liêng thì
sanh tại thế, vì hai đường khác nhau, nghĩa là ở vô vi thì phải
khuất hữu hình, mà ở hữu hình phải khuất vô vi.
Bần Đạo tỉ cho dễ hiểu là như mấy người giờ này tại Tây Ninh
thì không thể nào có mặt tại Sài Gòn cho đặng, mà muốn có
mặt tại Sài Gòn thì chắc không thể ở tại Tây Ninh. Vậy thì cả
nhơn sanh chỉ có biết sanh, không biết tử.
TÁM, Em nhớ Thầy đã nói cùng Em rằng: "Tri sanh bất tri tử,
mãn sanh vị chi tử".
Đức Hộ -Pháp nói : "Ngày xuân nói đến tiếng xuân, miệng nói
tiếng xuân là nói tiếng SỐNG. Vạn-vật ngày xuân nầy là sống,
là ngày phục sinh. Qua mơ ước tâm hồn của cả thảy trong một
năm già cỗi; trong lúc xuân đến, cây cối nở lá nở bông, tốt tươi
trở lại, tức nhiên là được phục sinh lại thì cả tâm hồn của
chúng ta cũng phục sinh như thế."
"Sống của con vật là phải ăn mà sống, phải mặc mà sống,
phải ở mà sống, sống một khuôn-luật sắt đá cỏ cây, côn-trùng,
điểu thú. Nhơn-loại đã nghịch lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, giết
bỏ lẫn nhau, cũng do bởi chạy theo cái sống của con đường
duy-vật. Trái lại, cái sống của tinh-thần là sống tự-chủ, tự
quyền, thí cái sống ấy không nguồn, không cội, không luật,
không hình, lkhông bờ, không cõi, sống theo gió, theo mưa,
theo trời, theo đất, sống với càn-khôn vũ-trụ, sống với nhựt,
nguyệt, tinh-hoa, theo một khuôn-luật với cái sống vô-ảnh, vô
hình của các tư-tưởng bậc thánh-hiền từ thượng-cổ.
Cái sống của con vật chỉ có hai bữa ăn mà sống, còn cái sống
của tinh-thần vốn vô độ lượng, cái sống của vật-chất ở tại
bụng, cái sống của tinh-thần tại óc, bụng với óc vẫn khác nhau
thì hai cái sống cũng khác nhau đặc biệt.
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SƠ GIAO
初交
E: The new acquaintances.
F: Premières relations.
Sơ giao là lúc mới giao tiếp với nhau, tức là lúc đầu mới quen
biết nhau.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Niềm ân ái thân hòa làm một,
"Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương."

SƠ HIẾN LỄ
初献澧
E: To offer at first time.
F: Offrir pour la première fois.
Sơ: Bắt đầu, đầu tiên, mới, ngày mùng. Hiến: dâng. Lễ: làm lễ,
nghi thức cúng tế. Sơ hiến lễ là lễ dâng phẩm vật lần đầu (lần
thứ nhứt).
Trong Tang lễ, phần nghi tiết cúng tế hàng vong thường,
không có dâng bông, mà chỉ dâng 3 tuần rượu và dâng trà.
Dâng rượu lần đầu gọi là: Sơ hiến lễ.
Dâng rượu lần kế thì gọi là: Á hiến lễ.
Dâng rượu lần chót gọi là: Chung hiến lễ.

SƠ KHAI
初開
E: The beginning.
F: Le commencement.
(Sơ 初 là mới bắt đầu. Khai 開 là mở ra). Sơ khai là buổi đầu
tiên, mới bắt đầu, có trước hơn hết mọi việc.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

113

Thầy dạy tại Ðàn Chợ Lớn (Nhà của Ngài Lê Văn Trung) ngày
13-12-1926 (âl 9-11-Bính Dần)
"Vốn Thầy tạo lập nền Chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng
phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết Ðạo 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."
Đức Hộ-Pháp dạy rõ: "Cả luật pháp khuôn viên điều mục của
ba nhà Tôn giáo từ buổi sơ khai có đủ phương diện quyền
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".
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."

SƠ SANH
初生
(Sơ là mới bắt đầu, khởi sự. Sanh là cho ra đời). Sơ sanh là
nói con trẻ mới chào đời, mới sanh ra, vừa lọt lòng mẹ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Thánh Thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong
Hội Thánh mà thôi, mà cả toàn con cái của Ngài Nam, Nữ, nếu
Qua không nói đến mấy em mới sơ sanh, nó cũng là đám
Thánh Thể của Ngài, là buổi may duyên của chúng nó ngộ
Đạo "Bá Thiên vạn kiếp nan tao ngộ". Bởi cái may duyên ấy do
nơi mấy em đào tạo nó một phần tử buổi sơ sinh tức nhiên, kể
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từ hạng sơ sinh Đức Chí-Tôn đã đến lựa từ khi mấy em đã có
trí khôn ngoan cho nhập Thánh-Thể của Ngài đứng vào hàng
Chức-Sắc Thiên-Phong gọi là Chư Thánh, mấy em mới nên
người "Tam thập nhi lập".

SƠ LƯỢC
疏 略
E: Summary.
F: Sommaire.
Sơ: Thưa, ít, không thân, sơ sót. Lược: lọc ra những nét
chánh. Sơ lược là chỉ đưa ra những nét chánh, bỏ những chi
tiết không quan trọng (qua loa, tóm gọn, không bày vẽ phiền
phức).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con nên đọc sơ lược Thánh ngôn mấy lần chót cho
chúng sanh và phải biểu ăn năn hỏi mình trước khi cầu
Thầy.

SƠ THẤT
疏 失
E: To neglect.
F: Négliger.
Sơ: Thưa, ít, không thân, sơ sót. Thất: mất. Sơ thất là không
cẩn thận để mất mát, thất bại (thiếu sót, sao lãng).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mỗi mỗi đều ghé mắt đến mà cải sửa cho kịp giờ mới
khỏi sơ thất lớn lao.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SỚ CẦU ĐẠO
疏 求 道
E: Certificate of admission to Caodaism.
F: Certificat d’admission au Caodaïsme.
Sớ: tờ giấy. Cầu: xin. Đạo: chỉ Đạo Cao Đài. Sớ Cầu Đạo là tờ
giấy mà Hội Thánh cấp cho người đã nhập môn vào Đạo Cao
Đài, nhìn nhận vị nầy là tín đồ của Đạo (Giấy chứng nhận có
nhập môn vào Đạo).
Người mới nhập môn vào Đạo Cao Đài được cấp cho một Sớ
Cầu Đạo Tạm, hạn lệ sáu tháng (Certificat provisoire de
conversion au Caodaïsme, valable pour six mois).
Sau thời gian 6 tháng, vị tín đồ đó phải học thuộc kinh kệ và
Tân luật, học tập lễ nghi cúng kiếng và bắt đầu ăn chay mỗi
tháng 6 ngày, rồi lên 10 ngày, thì được đổi giấy Sớ Cầu Đạo
Tạm bằng Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ (Certificat définitif de
conversion au Caodaïsme), chứng nhận đây là tín đồ thiệt thọ
của Đạo Cao Đài. (Conversion là cải tôn, tức là bỏ tôn giáo cũ
để theo tôn giáo mới).
Người tín đồ Cao Đài phải giữ Sớ Cầu Đạo thiệt thọ nầy suốt
đời, khi chết phải đốt để đem theo cho linh hồn.
Sớ Cầu Đạo phải được vị Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo
chứng thật, ký tên đóng dấu, Đầu Tộc Đạo chứng kiến và
Khâm Châu Đạo vi chứng.

SỚ VĂN
疏文
(Sớ: tờ giấy viết lời điều trần dâng lên vua. Văn: bài văn). Sớ
văn là bài văn viết lên giấy để tấu trình các việc hay để cầu
nguyện, dâng lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
thiêng liêng trong cửa Đại Đạo ngày nay.
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Sớ văn trong nền Đại Đạo, là bản văn do Hội Thánh soạn thảo
theo mẫu để chúng sanh nơi Đền Thánh, Báo Ân Từ, các
Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu ở các địa phương tấu trình
lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng
trong lễ cúng Đại đàn hay Tiểu đàn.
Trước kia, Sớ văn được viết bằng chữ Hán, sau này người
học Nho ngày càng giảm, chữ Hán lần lần ít người biết đến.
Từ đó, Sớ Văn mới được Hội Thánh phiên âm ra Việt Hán cho
đến ngày hôm nay. Lúc đầu nguyên văn bản sớ do Lễ viện
Tòa Thánh phân phát về các Châu, Tộc, rồi những địa phương
đó tự sao chép nhiều lần để dùng.

SỚ VĂN THƯỢNG TẤU
疏 文 上奏
E: The petition to the throne.
F: Le placet au trône..
(Sớ văn là bài văn. Thượng: lên trên. Tấu: trình bày với vua,
vua đây là vua Trời là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế). Sớ văn
thượng tấu là bài văn viết lên giấy để tấu trình các việc hay
để cầu nguyện, dâng lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các
Đấng thiêng liêng trong cửa Đại Đạo ngày nay. Trong các lễ
cúng Đại đàn hay Tiểu đàn tại Thánh Thất hay tại Điện Thờ
Phật Mẫu, sau khi dâng Tam bửu (Bông-Rượu-Trà) thì tới
phần dâng sớ.
Lễ sĩ xướng: "Sớ văn thượng tấu" vị Chức sắc chứng đàn cầm
bao sớ (trong có tờ sớ) đưa lên trán cầu nguyện, xong rồi lấy
tờ sớ ra, trao cho vị đọc sớ.
Lễ sĩ xướng: "Thành đọc sớ văn", vị có phận sự đọc sớ cất
cao giọng đọc sớ, vị Chức sắc chứng đàn hai tay cầm bao sớ
đặt lên trán, mặt bao sớ hướng lên Thiên bàn, đặt hết tinh thần
vào lời văn trong sớ. Trên bao sớ có đề hàng chữ nho:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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南無玉皇上帝玉虛宮靈霄殿 "Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế
Ngọc Hư Cung Linh Tiêu Điện".
Khi đọc đến danh hiệu của các Đấng thì hầu chuông điểm một
tiếng để mọi người cúi đầu tôn kính.
Khi đọc xong sớ, Lễ sĩ xướng: "Cung phần sớ văn", vị chứng
đàn lấy tờ sớ đặt trở lại vào bao sớ, rồi đưa lên hai ngọn đèn
chụm lại của hai Lễ sĩ quì hai bên, đốt cả sớ và bao sớ, tức là
dâng về Thiêng liêng rồi vậy.
Có nhiều loại Sớ văn: Sớ văn dâng Đức Chí Tôn, Sớ văn dâng
Đức Phật Mẫu, Sớ văn cúng Thượng nguơn, Trung nguơn, Hạ
nguơn, cúng sóc vọng thường lệ, đưa chư Thánh, rước chư
Thánh, Sớ Tân Cố, Sớ Cầu siêu, Sớ Tuần cửu....
Các Sớ văn đều giống nhau ở phần đầu, chỉ khác ở phần lòng
sớ, vì tùy trường hợp mà lòng sớ có nội dung thích ứng. Sớ
văn được viết bằng Hán Việt.
Đây là hai bài Sớ văn: một dâng lên Đức Chí Tôn tại Thánh
Thất và một dâng lên Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu,
vào các ngày Sóc Vọng thường lệ.
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Tứ thập cửu niên)
Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt.
Thời duy,
Thiên vận Giáp Dần niên,…ngoạt, …nhựt,..thời, hiện tại Việt
Nam quốc,… trấn, …châu, …tộc, …hương, cư trụ …..chi
trung.
Kim hữu đệ tử thọ Thiên ân …., công đồng chư Chức sắc,
hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại điện tiền,
thành tâm trình tấu:
HUỲNH KIM KHUYẾT nội:
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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 ĐĐTKPĐ,
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
- Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn,
- Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên Tôn,
- Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn,
- Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư Tiên, liên đài chi
hạ.
Kim vì Sóc nhựt lương thần, chư Thiên phong hiệp dữ thiện
nam tín nữ đẳng, nghiêm thiết đàng tràng, hương hoa trà quả,
thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.
Ngưỡng nguyện Đức Từ Bi quảng bố hồng ân, xá tội chúng
sanh thoát ly nghiệp chướng, qui hiệp Đại Đồng, hòa bình thế
giới, Đại Đạo hoằng khai, phổ hóa quần linh, hồi đầu hướng
thiện, nhập vi môn đệ, vĩnh sùng chánh giáo, tùng thị Pháp
điều Tam Kỳ Phổ Độ, lập công bồi đức, giải quả tiền khiên,
hậu hưởng thái bình, Nghiêu thiên Thuấn nhựt, phong điều võ
thuận, quốc thới dân khương, an cư lạc nghiệp.
Phục vọng VÔ TRUNG TỪ PHỤ, phát hạ Thiên ân, chuyển
họa vi phước, tập kiết nghinh tường, độ tận các đẳng chơn
hồn đồng đăng bỉ ngạn.
Chư đệ tử đồng thành tâm khẩn đảo, cúc cung bá bái, cẩn sớ
thượng tấu. Dĩ văn.
Đệ tử:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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* Mẫu SỚ VĂN Cúng Đại Đàn Đức Phật Mẫu vào năm MậuDần
ĐẠI ĐAO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Thất Thập Tam niên)
Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt
Thời duy
Thiên vận Mậu-Dần niên, Lục ngoạt, Thập ngũ nhựt, Ngọ thời,
hiện tại Việt Nam quốc, Tây Ninh tỉnh, Hòa Thành huyện, cư
trụ Báo Ân Từ chi trung. Kim Đệ Tử Nguyễn thị Khéo, Công
đồng chư Thiện Nam Tín Nữ đẳng, quì tại Điện tiền, thành tâm
trình tấu.
HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI:
-Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
- Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
TAM TÔNG CHƠN GIÁO:
-Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.
-Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.
- Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn
TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM:
- Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.
-Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
- Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.
- Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên Tôn.
- Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.
- Thập Phương Chư Phật, Vạn chưởng Chư Tiên Liên đài chi
hạ.
Kim vì: Vọng nhựt lương thần, chư Thiện Nam Tín Nữ đẳng,
nghiêm thiết đàn tràng, hương, đăng, hoa, trà, quả, thanh
chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.
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Ngưỡng vọng: Đức Kim Bàn Phật Mẫu dĩ đức từ bi, chuyển
họa vi phước, thoát ách tiêu tai, thế giới an ninh, cộng hòa
nhơn loại, Tổ quốc Việt Nam đạt vinh quang, sanh chúng an
cư lạc nghiệp, phục hồi Đường Ngu chi phong hóa.
Ngưỡng vọng: Đức Kim Bàn Phật Mẫu, Phát hạ hồng ân,
hoằng khai Đại Đạo, độ tận chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh
thần qui nhứt, vĩnh sùng Chánh giáo, giải thoát tiền khiên,
triêm ngưỡng Mẫu ân tứ phước.
Ngưỡng vọng: Đức Kim Bàn Phật Mẫu Cứu độ các đẳng Chơn
linh quá vãng, tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc. Chư Đệ
tử đồng thành tâm khẩn nguyện cúc cung khấu bái thượng
tấu, dĩ văn.
Đệ tử:...

SỞ BÁ VƯƠNG (Hạng Võ)
"Hào kiệt sức năng cử đảnh, ít sánh Sở Bá Vương sau cũng
dâng thủ cấp cho Ô Giang Ðình Trưởng".

SỞ CẦU - SỞ VỌNG
所求 - 所 望
E: That which one wishes.
F: Ce que l’on souhaite, demande.
Sở: Tiếng dùng chỉ vật gì của mình hay của người. Cầu: xin.
Vọng: ước muốn.
Sở cầu là cái mà mình đang tìm kiếm, cầu xin. Như ý sở cầu:
tìm cái gì thì được như ý muốn. Sở vọng là điều mà mình
thường ước muốn. (Điều mà người ta mong muốn, cái mình
tìm kiếm).
Bài Niệm Hương:
"Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SỞ CẬY
Sở cậy: nhờ vã, trông cậy vào.
Thầy dạy: "Thầy là Đấng cầm quyền thưởng phạt há lại không
quyền hành mà làm mọi việc một mình Thầy đặng sao, lại phải
sở cậy tay phàm? Chẳng qua là đạo-đức thiếu kém của các
con, nó làm cho các con bị phạt. Từ đây phải tin-tưởng một
Thầy và nghe lời Thầy dặn: giữ đạo-đức cho bền, còn ngoại
trừ sự chi nghịch với Chơn Đạo là mưu chước tà quái".
"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
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!".

SỞ DỤNG
所用
E: What one use.
F: Ce qu’on use.
Sở: Tiếng dùng chỉ vật gì của mình hay của người. Dụng:
dùng, công dụng. Sở dụng là cái công dụng quan trọng của
nó (Chỗ mà người ta cần dùng).
Pháp Chánh Truyền:
Thầy đã nói cái sở dụng thiêng liêng. Thầy cũng nên
nói cái sở dụng phàm trần của nó nữa.
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SỞ ĐỊNH
定所
E: What one determines.
F: Ce qu’on détermine.
Sở định: là định quyết cho một việc gì và giao cho người ấy
làm. Là một lịnh truyền không thể từ chối (Cái mà người ta đã
ấn định., chỉ định).
Đức Cao-Đài dạy: ngày 26 Avril 1926:
"Chiêu, ngươi chẳng kiên lịnh TA, Ai kiên? TA chờ ngươi.
Chiêu, ngươi chẳng thừa lịnh TA, ai thừa lịnh? TA đã nói
ngươi làm đầu Tam-giáo, đã bao phen TA lập Đạo sẵn cho,
ngươi chê há? TA đã sở định, ngươi dám cải:
Chuyên quyền từ đó bỏ tuồng xưa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám-hối TA cho tu ít tháng.
Tài hay, tài khéo chớ đua lừa.

SỞ HÀNH
所行
F: Acte.
Sở hành 所行: Cái việc mình làm.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "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".
Đức Hộ-Pháp nhận định "Tưởng lại, tương-lai của Đạo Cao
Đài do nơi cái sở hành và cái tư-tưởng cao-thượng của nó,
ngày nay nó có thể hứa với nhơn-sanh rằng: Chúng ta sẽ
hưởng điều hạnh-phúc ấy".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

123

SỞ TẠI
所在
E: Local.
F: Local.
Sở: Tiếng dùng chỉ vật gì của mình hay của người. Tại: nơi
đây. Sở tại là ở ngay chỗ mình đang đứng hay ở ngay chỗ
mình đang cư ngụ (Chỗ hiện ở).
Thánh Thất sở tại là Thánh Thất ở trong địa phương của
mình đang cư ngụ.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Trước khi lãnh trách nhiệm, buộc Chánh Trị Sự phải
đến Thánh Thất sở tại mà lập minh thệ.

SỞ NGUYỆN
所願
F:Désir.
Sở nguyện 所願 là Điều mà mình cầu nguyện, điều mình đang
mong ước, mong mỏi trong lòng.
Pháp Chánh Truyền dạy: "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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Kinh Cầu Siêu có câu:
"Xin Trời Phật chứng lòng sở-nguyện,
"Hộ thương-sanh u-hiển khương-ninh."

SỞ VỌNG
所望
(Sở: Ðiều của chính mình. Vọng: Mong ước). Sở vọng là điều
quan trọng của mình hằng mong ước, mơ nghĩ đến. Đây là Sở
vọng của các bậc Tiền Hiền:
Đức Hộ-Pháp thuyết đêm 14-11-Giáp Ngọ:
"Các Em Phước Thiện! Qua chỉ có một thân, một đầu, một óc,
một hình ảnh cũng như mấy Em thôi, nghĩ lụng lại khổ não của
chúng sanh các Em đã hiểu, Đức Chí Tôn đến Ngài có mục
đích chia khổ và cứu khổ cho con cái của Ngài. Qua đã giao
cho mấy Em một sứ mạng đặc biệt là hai chữ "Phước Thiện"
Qua cầu mong cho có một điều chúng ta ngó thấy trước mắt
một khổ não của Đời, mấy Em giăng tay ra nâng đỡ an ủi, binh
vực được, ấy là sở vọng của Qua để nơi mấy Em".
Ðức Quyền Giáo Tông đọc Bài Diễn Văn tại Tòa Thánh, ngày
mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934) rằng:
"Bởi biết mình, biết Thầy, biết người, biết Ðạo, mới yên trí Ðạo
tâm, giữ gìn Ðạo mạch. Tệ Huynh duy có một sở vọng là ngày
nào Ðạo đắc thành, đời đặng thái bình thì thối bước lui chơn
liền đặng thích chí du sơn ngoạn thủy; cái vui cùng tận của Tệ
Huynh ở tại nơi đó mà thôi, chớ chẳng phải tại mến đời ngồi
chịu khổ".
Bài Niệm Hương có câu:
"Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,
"Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SỢI TỪ KHÍ
Sợi từ khí: Sợi dây có sức thu hút.
Theo quyển Thiên Đạo, hai Ngài Nguyễn Trung Hậu và Phan
Trường Mạnh cho biết như sau: "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". Theo trên thì "sợi từ khí nhiều khi khó
bứt ra, nên khiến cho kẻ hấp hối phải chịu nhiều đau đớn. Cho
nên Đạo Cao Đài dùng Kinh Cầu Hồn tụng trong lúc người
bệnh sắp tắt hơi là để giúp cho sợi từ khí nhờ sức rung động
của những tiếng mầu nhiệm trong câu Kinh mà được bứt ra dễ
dàng. Người tu hành đầy đủ đạo đức thì Khí thể của họ nhẹ và
trong sạch, sợi từ khí ấy được tinh vi, nên khi thoát xác phàm,
sợi từ khí bứt ra rất dễ, nên liễu trần một cách êm ái".

SỚM THĂM TỐI VIẾNG
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.

SƠN HÀ
E: The country.
F: La patrie.
Sơn hà: núi sông, đất nước.
Lý Thường Kiệt có để lại một bài thi bất hủ sau đây:
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Nam Quốc sơn hà Nam đế cư,
Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư.
Như hà nghịch Lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

SƠN LÂM
山林
F: Forêts et montagnes, région montagneuse.
(Sơn là núi, Lâm là rừng). Chốn sơn lâm là chốn rừng núi. Chữ
Sơn Lâm ở đây ý nói là những biểu tượng chứng tỏ rằng nơi
đây có rừng lẫn có núi. Thực tế thì Tòa Thánh Tây Ninh trước
kia là khu rừng Cấm, khi người Pháp sang đô hộ Việt Nam thì
họ chiếm cứ cả đất đai, sông núi làm tư hữu. Khi Hội Thánh
Cao-Đài được lịnh Đức Lý dạy đi tìm đất cất Thánh Thất thì
tìm đến khu rừng này và mua lại của người Pháp tên Aspar.
Tòa Thánh được tọa lạc trên vùng đất 96 mẫu do Bà Lâm
Hương Thanh và Ông Nguyễn Ngọc Thơ xuất tiền ra mua.
Người có công bứng gốc phá rừng làm nên các Đền Điện và
Dinh thự nguy nga như ngày nay đều do bàn tay khởi xướng
của Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư. Theo bản đồ chỉ vẽ
của Đức Lý thì hình dáng Đền Thánh có dạng chữ SƠN 山và
có chừa ra hai khu rừng nhỏ, hai bên mặt tiền của Đền tượng
chữ LÂM 林. Khi ghép lại thành chữ SƠN LÂM. Đền Thánh
được cất theo kiểu vở trên Thiên đình chính là Tòa BạchNgọc-Kinh tại thế.
A- 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 nơi Chúa đến và ngự trong
nguơn hội này.
Sơn 山 là núi, lâm 林 là rừng; chỉ cảnh âm-u rậm rạp của thiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhiên tạo hóa: có núi, có rừng. Đây muốn nói nơi Tòa Thánh
này đủ ý nghĩa của SƠN LÂM trong tinh thần đạo pháp của
Cao-Đài có liên hệ qua lời tiên tri của Chúa Cứu thế. Lời Bà
Nữ Đầu sư Hương Hiếu kể lại rằng: Sau ngày Đền Thánh
được Khánh Thành (1955) ít lâu thì có một vị Linh Mục người
Tây Phương, có bằng Tiến sĩ Thần học, biết 6 thứ tiếng trên
thế giới, lại biết nói và viết rành tiếng Việt và Trung hoa, nhưng
Bà lại quên tên vị Linh Mục này. Khi Linh mục viếng, quan sát
bên ngoài lẫn bên trong Đền, xong rồi Ông ra ngoài, bên hông
Đền Thánh, đoạn quì xuống lạy vô Đền (Lạy và quì theo kiểu
người Công giáo). Có người Đạo thấy vậy mới đến mời ông
vào lạy bên trong Đền, trước Bửu Điện mới đúng qui cách Cao
Đài. Vị Linh Mục trả lời: "Tôi lạy đây là lạy chỗ Cha ta đến. Rồi
lát nữa tôi vào trong Đền Thánh mà lạy nơi Cha ta ngự".
Người kia nói: Xin ông nói thêm cho rõ. 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-Mã-Lạp-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 tượng cho một khu
rừng, hai chữ đứng ngang nhau thành chữ Lâm là thế. Như
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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. Vị Linh Mục nói
tiếp: Đền Thánh là cái mình Con Long Mã: Hiệp Thiên Đài có
lầu chuông và lầu trống cao vút lên là hai caí sừng của Long
Mã. Nghinh Phong Đài nơi phần trên của Cửu Trùng Đài: ở
giữa có Quả địa cầu, trên quả Địa cầu có hình Long Mã chạy
từ Đông sang Tây mang Hàm Ấn (Lạc Thư- Hà Đồ) mà con
Long Mã mang trên lưng gọi là LONG MÃ PHỤ HÀ ĐỒ. Trên
nóc Bát-Quái-Đài có một cái lầu 8 góc (Bát giác). Trên nóc Bát
Quái Đài là ba vị Phật ngự tượng cái đuôi của Long Mã. Nóc
Đền Thánh lợp bằng ngói móc (ngói vảy cá) tượng vảy của
con Long Mã. Xung quanh Đền Thánh có nhiều Thiên Nhãn
tức là "Con vật linh động xung quanh có nhiều Con Mắt". Đền
Thánh nhìn ngang sẽ thấy dáng Long mã đang quì, đầu thấp,
mông cao. Nếu nhìn từ phía trước, như thấy Long Mã đang
múa, miệng hả ra (đây là một sự hình dung, tưởng tượng, chứ
Đền Thánh vẫn là bằng xi măng và vôi cát) điều ấy ứng vào
câu của Chúa nói: 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 thầy cha ta. Đền
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh nhìn từ phía trước: Trước là Hiệp Thiên Đài có lầu
chuông, lầu trống là cặp sừng của Long Mã. Đền Thánh chỉ có
một cửa vào là miệng của Long Mã (khác với nhà thờ hay
chùa chiền thì có ba cửa vào). Trên có bao-lơn là hàm trên
của Long mã, dưới có 5 bậc thềm là hàm dưới của Long Mã
có râu. Hai chữ NHƠN NGHĨA trên đầu có hai câu Liễn là cặp
mắt của Long Mã. Đức Phật Di-Lạc ngồi trên nóc Hiệp-ThiênĐài là cái đầu con Long Mã. Vào bên trong Đền Thánh, muốn
đến Bát-Quái-Đài phải qua Hiệp Thiên Đài (nơi Hiệp-Thiên-Đài
có ngai với Thất đầu Xà của Hộ-Pháp là Bí pháp luyện Đạo
của Đạo Cao-Đài). Qua Hiệp-Thiên-Đài rồi, phải đi lên 9 cấp
của Cửu Trùng Đài là Cửu phẩm Thần Tiên mới đến Bát-QuáiĐài. Trong Bát-Quái-Đài có Quả Càn Khôn, trên Quả Càn
Khôn thờ Thiên Nhãn, tượng trưng ngôi thờ Đức Chí-Tôn,
chính là Đức Chúa Cha, hay là Đức Chúa Trời mà người Công
Giáo quan niệm. Đức Thượng đế cho biết đây là "Nhãn thị chủ
Tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần, Thần thị Thiên,
Thiên giả ngã dã". Cũng có câu Hoàng Thiên hữu Thần. Đức
Chí-Tôn là Đấng vô hình, thế nên dưới mắt nhiều nhà Tôn
giáo, tùy theo suy luận mà tạo nên nhiều biểu tượng khác
nhau để mà thờ phượng, ví như thờ Thần Mặt Trời là ngôi
Thượng đế, có nơi thờ bằng tấm vải điều cũng có ý nghĩa
Trời. Vị Linh Mục nói tiếp: Đạo Công giáo, Đức Chúa Jésus
Christ chỉ vào trái Tim của Ngài mà nói: các ngươi hãy thờ
Lương tâm của các ngươi, mà thờ Lương tâm tức là thờ Đức
tin, mà thờ Đức tin tức là thờ Đức Chúa Trời đó vậy. Đạo Cao
Đài lấy CON MẮT làm biểu tượng thờ Lương tâm. Đạo Công
Giáo lấy quả tim làm biểu tượng thờ Lương tâm chỉ là MỘT.
Như vậy Bát-Quái-Đài trong Đền Thánh là nơi Cha Ta ngự,
không còn chỗ nào khác. Vị Linh Mục ấy giải thích xong rồi
nói: Tôi sẽ thông báo cho toàn nhân loại trên Quả Địa cầu này
biết rằng: Tôi đã tìm thấy "CHỖ CHA TA ĐẾN VÀ NƠI CHA TA
NGỰ" như lời tiên tri của Đức Chúa Jésus Christ trong Thánh
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Kinh Tân Ước của Công giáo: là Đền Thánh của Đạo Cao Đài
là TÒA THÁNH TÂY NINH.
B- Đền Thánh Cao Đài dưới mắt vị Thượng Tọa Phật Giáo
Đại Hàn
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-Hong-Shu) 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,
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"
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trong khuôn hình Tam giác đứng. Thượng Tọa Phát Hồng
Châu (Pack-Hong-Shu) 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-Hong-Shu) 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 nhoi 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
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.
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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.

SƠN TINH - THỦY TINH (Truyện)
Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh: Tục truyền rằng vua Hùng Vương
thứ 18 có người con gái tên là Mỵ Nương, nhan sắc tuyệt trần.
Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi làm vợ. Hùng Vương
hẹn rằng ngày hôm sau ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho
người ấy. Ngày hôm sau Sơn Tinh đến trước lấy được Mỵ
Nương đem về núi Tản Viên (tức là núi Ba Vì ở tỉnh Sơn Tây).
Thủy Tinh đến sau, thấy Sơn Tinh lấy mất Mỵ Nương, tức giận
vô cùng, mới làm ra mưa to gió lớn, rồi dâng nước lên đánh
Sơn Tinh, Sơn Tinh ở trên núi không việc gì: hễ nước lên cao
bao nhiêu, thì Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Sơn Tinh
lại dùng sấm sét đánh xuống, Thủy Tinh phải rút nước chạy
về. Từ đó Sơn Tinh và Thủy Tinh thù nhau, mỗi năm đánh
nhau một lần, dân gian thật là cực khổ.
Truyện này là nhân vì ở Bắc Việt năm nào đến tháng 6, tháng
7 cũng có nước lũ ở trên mạn ngược chảy xuống tràn vào
trong đồng áng, ngập mất cả ruộng đất. Người ta không hiểu
là tại lẽ gì, mới tưởng tượng mà đặt ra câu chuyện Sơn Tinh
Thủy Tinh đánh nhau vậy.
Tóm lại mà xét, nước ta khởi đầu có quốc sử từ cuối thập tam
thế kỷ: đến đời vua Thánh Tông nhà Trần, mới có quan Hàn
Lâm Học Sĩ là Lê Văn Hưu, soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký,
chép từ Triệu Võ Vương đến Lý Chiêu Hoàng. Hai trăm rưỡi
năm về sau lại có ông Ngô Sĩ Liên, làm quan Lễ Bộ Tả Thị
Lang đời vua Thánh Tông nhà Lê, soạn lại bộ Đại Việt Sử Ký:
chép từ họ Hồng Bàng đến vua Lê Thái Tổ. Nghĩa là từ ông
Ngô Sĩ Liên, ở về thập ngũ thế kỷ trở đi, thì sử ta mới chép
truyện về đời thượng cổ. Xem thế thì đủ biết những truyện về
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đời ấy khó lòng mà đích xác được. Chẳng qua nhà làm sử
cũng nhặt nhạnh những truyện hoang đường tục truyền lại,
cho nên những truyện ấy toàn là truyện có thần tiên quỷ quái,
trái với lẽ tự nhiên cả.
Nhưng ta phải hiểu rằng nước nào cũng vậy, lúc ban đầu mờ
mịt, ai cũng muốn tìm cái gốc tích của mình ở chỗ thần tiên để
cho vẻ vang cái chủng loại của mình. Chắc cũng bởi lẽ ấy mà
sử ta chép rằng họ Hồng Bàng là con Tiên cháu Rồng,...
Nay ta theo sử cũ mà chép mọi truyện, người xem sử nên
phân biệt truyện nào là truyện thực, truyện nào là truyện đặt
ra, thì sự học mới có lợi vậy.

SƠN TRÂN HẢI VỊ
山 珍 海 味
F: Mets exquis tirés des montagnes et mers.
Sơn: Núi, còn đọc là SAN. Trân: quí báu. Hải: biển. Vị: Mùi,
thức ăn. Sơn trân hải vị là những thức ăn ngon và quí tìm
được nơi núi và ngoài biển.
Đồng nghĩa: Sơn hào hải vị. (Hào là thức ăn bằng thịt cá).
"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."

SƠN XUYÊN HÀ HẢI
Sơn là núi, xuyên là sông, hà là sông lớn, hải là biển. viết tắt là
Sơn-Hà.
Sơn hà là núi sông, non sông, chỉ quê hương đất nước.
Thường nói: Sơn hà Xã tắc, đồng nghĩa: Giang sơn.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đạo thành vạn đại chiếu sơn hà.
Đức Chí-Tôn dạy: "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."

SUẤT SƯ
帥師
(Suất 帥 là thống-lĩnh, còn đọc là Suý hay soái là tướng lãnh,
đứng đầu hết. Sư 師 là Thầy dạy) nhưng ông Thầy dạy Đạo
cũng là quan Đạo phải là người gương mẫu, vừa dạy đạo đức,
giáo-lý, giáo pháp của nền Tôn-giáo mà cũng vừa là mẫu mực
về lối sống Đạo nơi chính bản thân của Chức-sắc nữa. Cho
nên người xưa viết hai chữ Suất-sư 帥師 giống in nhau, chỉ
khác ở chữ Sư có nét nhứt ở phần bên phải của chữ, còn chữ
Suất thì không có, tức là bảo "Tri hành hiệp nhứt" mà nét nhứt
bên chữ Sư là cái tâm mật pháp, mật truyền của người Thầy
dạy đạo vậy.
"Những Chức-sắc Thiên-phong phải ra Suất-sư 帥師 tức là
giáo-hoá là chánh vai trò, gọi là hành đạo địa phương, nhưng
cũng có thể ra ngoại-quốc nữa. Chức sắc hiểu rõ cái nhiệm-vụ
"Suất sư" thì việc đi hành-đạo mới hoàn-toàn được".
Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bổ đi hành đạo một
năm, kế được Hội Nhơn-Sanh thì mới hành quyền ít quá rồi
phải định sao?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Chỉ kể từ ngày Suất sư khỏi
Tòa-Thánh bao lâu đặng định công-nghiệp mà thôi."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới được bổ đi cầm
quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được kể vào hàng
Chức-Sắc có hành quyền đặng công nhận không?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Kể từ ngày bổ đi hành đạo
tha-phương là đáng kể công-nghiệp. Nếu đủ tài, đủ đức, đủ
công nghiệp phi thường và đủ lệ năm năm là cho thăng vị
đặng, song để vào hàng Chức-Sắc mới Suất-sư khỏi TòaThánh mà thôi."

SUN SEN (Tôn Văn)
Tức là Tôn Văn, Tôn Trung Sơn, Tôn Sơn Chơn Nhơn.
Đức Ngài giáng Cơ tại Phạm nghiệp, ngày 11-4-Ất Hợi (dl: 135-1935). Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
SUN SEN
Chào chư vị Đại đức, Âu Dương (1) Hiền đệ và Từ Huệ. Bình
thân. Bần Đạo tưởng chẳng cần nói rõ thì Âu Dương hiền đệ
cũng đủ hiểu rằng: quê hương của chúng ta ngày nay vì tấn bộ
trong đường vật chất văn minh nên đạo đức như ra phế hủy.
Hại thay! Tinh thần Trung-huê từ trước chỉ nhờ đạo đức mới
bảo thủ giống nòi, vững gìn đại quốc. Nếu đạo đức tiêu hao thì
thế nào an quốc, vì trên 500 triệu sanh linh chỉn coi đường
danh là quí, nẻo lợi là hơn, thì trường tranh đấu thế nào không
náo nhiệt. Hễ có tranh đấu ắt có nghịch thù, hễ có nghịch thù
thì ngoại bang xúm xui mưu làm loạn, loạn thì nhược, nhược
thì vong, vong hưng Tàu đều do trị loạn, trị đặng chỉ nhờ Đạo,
Đạo thạnh mới mong mỏi nước hưởng thái bình. Hiền đệ nghĩ
đến điều ấy, rồi mới biết phận sự dành để cho Hiền đệ rất nên
yếu trọng. Ấy là tương lai ngày sau. Còn buổi nầy nương ngụ
hải ngoại kiều cư, Hiền đệ gắng qui tâm liên lạc, giúp khó trợ
nghèo, ấy là ơn sâu của Hiền đệ thi ra cho người đồng xứ.
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Khá để lòng rằng: Tàu là Việt Nam, Việt Nam là Tàu, cũng
chung huyết khí đa nghe".
(1) Âu Dương: Âu Dương Tu, thọ phong Thái Phối Sư Thái Tu Thanh.

Sun Yat Sen giáng cơ: "Khi mới khởi nghĩa vốn chung tâm,
còn ngày nay vì quyền lợi đã ra khác tánh, cuộc thống nhứt trở
nên khó nhọc trăm đường. Đế xá Mãng Thanh sống lại, Quốc
Hội Cộng Sản lập thành, chánh trị chia phân đảng phái. Tưởng
làm thất diện anh hùng, Đường dân biết đâu nương dựa. Ôi
Trung Quốc! có phải vì mi mà ta tái sanh lại nữa hay chăng?
Lụy!"

SUNG TÚC
充足
E: Abundant.
F: Abondant.
Sung: đầy đủ. Túc: đủ. Sung túc là đầy đủ, dồi dào, đồng
nghĩa: Sung mãn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con dòm nền đạo, bề ngoài coi diềm dà sung túc,
mà chẳng thấy cái mạch bịnh trong tâm.

SÙNG BÁI
崇 拜
E: To worship
F: Adorer, vénérer.
Sùng: Kính trọng, chuộng, ngưỡng mộ. Bái: lạy. Sùng bái là
tôn sùng kính lạy (Kính trọng bội phục, kính lạy).
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu chẳng nhờ lấy công ấy thì ngày nay đâu có tên
tuổi của nhiều tôn giáo mà cả nhơn sanh chia ra sùng
bái.

SÙNG THƯỢNG
崇尙
E: To esteem.
F: Estimer.
Sùng thượng 崇尙: Quí chuộng, tôn sùng.

SÙNG TÍN
崇 信
E: To believe in.
F: Croire en.
Sùng: Kính trọng, chuộng, ngưỡng mộ. Tín: tín ngưỡng, tin
tưởng. Sùng tín là tôn sùng và tín ngưỡng (Tôn sùng và tin
tưởng).

SUY GẪM
Suy gẫm: truy xét tận tường Suy nghĩ cho thấu lý và xét gẫm
cho tường tận.
Thầy dạy: "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." (TNII/ Ngày 12
tháng 6 Bính Dần, dl. 21-7-1926)
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SUY LUẬN
推 論
E: To deduce.
F: Déduire.
Suy: Suy nghĩ, suy xét, tìm ra mối. Lý: lẽ phải, lẽ thật. Luận:
bàn luận. Suy lý là từ một lẽ thật mà suy ra những điều chưa
biết. Suy luận là từ một vấn đề mà bàn rộng ra.

SUY NGHIỆM
推 理
E: To experiment.
F: Expérimenter.
Suy: Suy nghĩ, suy xét, tìm ra mối. Nghiệm: xem xét. Suy
nghiệm là suy nghĩ tìm xét lại coi đúng hay sai (Kinh nghiệm,
từng trãi, lịch duyệt, lão luyện).
Suy cổ nghiệm kim: Suy nghĩ việc đời xưa để xem xét việc
đời nay.

SUY SỤP
Suy sụp: thời hưng thịnh đã hết, thời tàn tạ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trong lòng mưu chước rất sâu,
"Mai sau suy sụp đáo đầu ra chi."

SUY VI
衰 微:
E: To decline.
F: Tomber en décadence.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Suy: Sút kém, không thạnh. Vi: hèn kém, nhỏ nhoi. Suy vi là
sút kém thấp hèn.
Đức Hộ-Pháp nói: "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".
Thất Nương giáng: 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.
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi vận thới lung lăng chẳng kể
"Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu."

SƯ
• Sư 師 là thầy dạy học. Như tôn sư trọng Đạo (Maitre,
Professeur).
• Sư là người tu theo Đạo Phật, ở chùa. Thi của Hồ Xuân
Hương "Một Sư đầu trọc ngồi khua mõ" Bonze. Sư bà, Sư
cô, sư cụ.
Sư là đoàn quân đông nhất trong hệ thống tổ chức quân đội
(Division).
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SƯ Quẻ 07. Quẻ Địa Thuỷ Sư
Quẻ 07. Quẻ Địa Thuỷ Sư 地 水 師
Tượng: Thánh Thể Đức Chí-Tôn
Quẻ này là quẻ Địa Thuỷ Sư. Khảm dưới là nội Khảm. Khôn
trên là ngoại Khôn. Khôn là Địa, Khảm là Thuỷ, nên tên quẻ
đặt là Địa Thuỷ Sư. Biệt số: 86.
SƯ có nhiều nghĩa:
1-Nhiều, đông người như Sư chúng, Sư đoàn. Trong Quân-đội
một Sư-đoàn là 20.000 người.
2-Sư là Thầy dạy học như Giáo sư, Sư trưởng; tức là người
dạy-dỗ có quyền sai khiến kẻ khác. Thế nên Thầy là người
đứng đầu cuộc Sư. Người đứng đầu một Hệ-phái là Tổ Sư.
Đức Khổng-Tử được nhân-loại tôn tặng là Bậc "Vạn thế Sư
biểu" ấy là người Thầy của muôn đời vậy.
3-Đây là một Thầy gương mẫu vừa dạy chuyên môn vừa là
tấm gương cho người học theo,nhất là học Đạo.
Vì sao, sau quẻ Tụng tiếp lấy quẻ Sư?
Theo như hai thể quẻ này, Khôn thượng là địa, Khảm hạ là
thủy; ở giữa đất có nước đọng lại, tượng là quần chúng nhóm
họp.
Lại theo về Đức quẻ, nội quái Khảm là hiểm, ngoại quái Khôn
là thuận, giữa đường hiểm mà đi bằng cách thuận, tượng là
đem quân đi đánh giặc.
Toàn quẻ có năm hào Âm, một hào Dương, thì hào Dương
làm chủ. Một Dương thống-suất năm Âm, tượng là Tướng
Thống suất toàn quân.Vậy nên đặt tên quẻ bằng Sư.
Một Chức-sắc đi hành-đạo ở Địa-phương gọi là SUẤT SƯ
帥師 Hai chữ Suất-Sư này về cách viết có dạng như nhau.
Chữ Suất có nghĩa là thống lãnh. Chữ Sư là Thầy, riêng chữ
Sư có nét Nhứt trên đầu của phần thứ hai, chữ Suất không có.
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Vậy Thầy phải có lời nói đi đôi với việc làm, gọi là "Tri hành
hiệp nhứt".
Thời Tụng là cuộc phân phe chia phái, vì chỗ bất đồng ý-kiến
nhau giữa các Chức-sắc, nên mạnh ai nấy chia ra lập HộiThánh riêng: Người đi miền Tây, người về miền Trung. Chỉ
riêng Chức-sắc ở Toà-Thánh Tây-Ninh thì các Ngài cứ theo sự
sắp đặt như Pháp-Chánh-Truyền của Đức Chí-Tôn qui định
mà mỗi người làm trách-nhiệm của mình.Các vị Tiền-bối như:
Đức Thượng-Phẩm, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh, Đức
Quyền Giáo, phải hoàn thành cơ cấu cơ-quan Hành-ChánhĐạo, dưới quyền Hội Thánh ba Đài, gọi là Hội-Thánh Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ đặt tại Toà-Thánh Tây-ninh đều theo chơntruyền. Tất cả các nghi thức cúng kính, thờ phượng, Sắc phục,
Áo-mão, Kinh nghĩa… mỗi mỗi đều nhất Luật. Các ngôi thứ
bậc đều chuẩn mực tôn ti trật tự, những vị này thay thân Đức
Chí Tôn khai Đạo Cứu Đời trong chủ-nghĩa Bác-ái, Từ-bi, thực
hành Nhân nghĩa.
Đúng nghĩa Sư là hành quân dẹp giặc, nhưng với Đạo-pháp
thì Sư này "Trừ Tà diệt mị hộ chơn truyền".
Là theo tinh-thần câu liễn này:
- Phạm giáo tuỳ ngươn cứu thế độ nhân hành chánh pháp.
- Môn quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn-truyền.
Thời Sư chính là Hội-Thánh Thánh-Thể của Đức Chí Tôn
đó vậy.
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 29 tháng 10
năm Quí Tỵ: "Thánh Thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong Hội
Thánh mà thôi, mà cả toàn con cái của Ngài Nam, Nữ, nếu
Qua không nói đến mấy em mới sơ sanh, nó cũng là đám
Thánh Thể của Ngài, là buổi may duyên của chúng nó ngộ
Đạo "Bá Thiên vạn kiếp nan tao ngộ". Bởi cái may duyên ấy do
nơi mấy em đào tạo nó một phần tử buổi sơ sinh tức nhiên, kể
từ hạng sơ sinh Đức Chí-Tôn đã đến lựa từ khi mấy em đã có
trí khôn ngoan cho nhập Thánh-Thể của Ngài đứng vào hàng
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Chức-Sắc Thiên-Phong gọi là Chư Thánh, mấy em mới nên
người "Tam thập nhi lập".
Cái phẩm vị Thiêng Liêng của mấy em nơi mặt thế, Phó Trị
Sự, Thông Sự đối với Ngôi Giáo Tông, Hộ Pháp, trong khi tuổi
của mấy em đã tri thiên mạng rồi, rất ngộ nghĩnh thay Đức Chí
Tôn lấy công bình ấy đặng lập Thánh Thể của Ngài, Ngài để
một kiểu vở, một khuôn luật Tạo đoan hay là một gia đình kia
không khác gì hết. Mấy em đã ngó thấy trong Đạo, Đức ChíTôn đã để:
-Hàng Tín-Đồ đối với Đại-Từ-Phụ.
-Phó-Trị-Sự và Thông Sự đối với Phẩm Giáo Tông và Hộ
Pháp.
-Chánh-Trị-Sự đối với Phẩm Đầu-Sư.
Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ Thánh Thể của Ngài
không có một cái gì sơ sót hết."

SƯ ĐỆ
師 弟
E: The master and pupil.
F: Maitre et élève
(Sư là thầy, đệ là em, là học trò, nằm trong chữ đệ-tử) Sư đệ
là thầy trò, nghĩa thầy trò. Cũng còn gọi là Sư đồ.

SƯ ĐOÀN
師 團
F: Division.
Là Đoàn quân thuộc quyền một Trung tướng coi. Một sư đoàn
tùy theo mỗi nước mà có thể nhiều ít chênh lệch nhau về con
số quân. Ngày nay, thường mỗi Sư-đoàn có chừng 15.000
quân.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SƯ HUYNH
師兄
(Sư là Thầy, huynh là anh) Thầy và anh. Nghĩa bóng là tiếng
gọi tên người cùng học một đạo với mình.
Nguyễn Du có câu "Dạy đem pháp bảo sang hầu sư huynh".
Riêng Đạo Cao Đài ngày nay thì tiếng danh xưng của người ở
phẩm dưới gọi cấp lãnh đạo mình là Đại huynh, Trưởng
huynh, Hiền huynh là tỏ sự kính trọng từ cao đến thấp. Tiếng
Sư huynh không thông dụng, ít phổ biến.

SƯ HƯ VÔ
師虛無
E: Master in the nothingness.
F: Maitre dans les néant.
(Sư là thầy, Hư vô là cõi không, tức nhiên là các Đấng thiêng
liêng như Đức Thượng Đế cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật)
Ấy là những bậc Thầy đến giáo Đạo cho dân tộc Việt Nam này
làm khởi điểm. Tuy không thấy hình dáng hay nghe tiếng nói:
Dù cho Thầy học cũng không thấy, Đạo cũng không rờ đụng
được, nhưng biết được là do Huyền diệu Cơ Bút làm nhịp cầu
giao cảm giữa Thần Tiên đến với cõi tục một cách linh thông
và mầu nhiệm.
Kinh Xuất Hội có câu:
"Đạo Hư vô, Sư Hư vô,
"Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh."
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SƯ HỮU
師 友
E: Master.
F: Maitre et ami; par ext. compagnon d’études, condisciple.
(Sư là thầy, hữu là bạn). Nghĩa riêng là tiếng gọi những bạn bè
cùng học một Thầy gọi nhau.

SƯ MẪU
師 母
E: Master’s wife.
F: Femme du maitre.
(Sư là thầy, mẫu là mẹ). Học trò ngày xưa thường gọi vợ của
thầy học của mình là sư mẫu. Vì thầy xem như cha rồi trong
cái đạo: Quân-Sư-Phụ (Vua, Thầy, Cha). Bởi ông thầy ngày
xưa thường dạy học trò có khi suốt cả một đời làm học trò của
mình, nên cái nghĩa "tôn sư trọng Đạo" một cách rõ rệt lắm.
Ngày nay đã mất đi một phần ý nghĩa ấy, là vì mỗi người dạy
học trò chỉ một môn nào đó thôi, nên tình thầy trò ít khi khắn
khít. Vả lại thời buổi gần đây dường như cái tình "thầy trò" có
phần lạt lẽo hơn xưa nhiều lắm. Thầy học nó còn quên, có đâu
đến vợ của Thầy thì giá trị càng nhẹ hơn nhiều. Chữ Sư mẫu
ngày nay dường như quên lãng.

SƯ PHẠM
師 範
F: Norme, règle que doit observer le maitre.
Sư phạm 師範: Khuôn phép làm thầy (Khuôn phép của thầy
dạy).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

145

SƯ PHÓ
師 傅
E: Master of king (thầy dạy).
F: Le maitre du prince héritier.
Sư: Thầy dạy học. Phó: phụ, giúp. Sư Phó là thầy dạy vua khi
vua còn nhỏ tuổi, hay là thầy dạy thái tử. Thái tử là người sẽ
nối ngôi vua (Thầy dạy học của vua hoặc của Thái-tử, quan
thầy dạy vua chúa khi còn nhỏ tuổi).
(Chữ Phó 傅 ở đây không có nghĩa là chức Phó 副 phụ tá cho
chức Chánh như Chánh Trị Sự và Phó Trị Sự).
Nơi cõi thiêng liêng, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ (Trạng Trình
Nguyễn Bỉnh Khiêm) là Sư Phó của Bạch Vân Động. Đó là vị
thầy của tất cả các vị Thánh trong Bạch Vân Động, đứng đầu
và cầm quyền điều khiển Bạch Vân Động.

SƯ PHỤ
師父
E: Master.
F: Maitre.
(Sư: thầy; Phụ: cha) Thông thường là tiếng học trò gọi thầy
trong sự tôn tặng, Sư Phụ vừa là Thầy vừa là Cha. Chỉ một
bậc đáng tôn kính. Đây là Thầy, Đức Chí Tôn- Đại-Từ-Phụ.
Trong thời mở Đạo kỳ ba này, Đức Chí Tôn không giáng Chơn
linh như những lần trước, mà chính Ngài dùng huyền diệu
Thiêng liêng để giáng cơ khai Đạo. Ngài là Đấng Thiên Đế
trong Càn khôn Vũ trụ, lại là Giáo chủ của nền Đại Đạo, mà hạ
mình xưng là Thầy và gọi chư tín đồ là môn đệ. Vì thế, mọi tín
đồ của Đạo Cao Đài đều coi Ngài như Sư Phụ và gọi bằng
Thầy.
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Kinh Xuất Hội có câu:
"Các con cúi đầu trình Sư Phụ,
"Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ."

SƯ TĂNG
師 僧
F: Bonze.
Sư tăng 師僧: Thầy tu theo đạo Phật.

SƯ TỬ (Động)
F: Lion.
Sư tử: Loại mãnh thú rất dữ ở rừng của những xứ nóng. Ở
Việt Nam không có sư tử. Sư tử cái (Lionne), sư-tử con
(Lionceau).
Sư tử Hà-đông là chỉ người đàn bà hung dữ hay ghen chồng
(Hà Đông là một Tỉnh ở Bắc Việt).

SỨ MẠNG
使命
F:Mission.
Sứ mạng 使命: Mệnh lệnh mà sứ giả vâng lịnh.
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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chúa Jésus ngự đến ban phép lạ xưa kia ở Lourdes và các
nơi khác".
Riêng Đức Hộ-Pháp thì rằng: "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".
Là anh em chúng ta, người Đạo Cao Đài mỗi một người đều
có lãnh sứ mạng thiêng liêng: dầu nhỏ, dầu lớn cũng là sứ
mạng, Vậy trên cũng sứ mạng, dưới cũng sứ mạng, vậy tất cả
đều có sứ mạng. Biết chung nhau mà thực thi sứ mạng, thì
ngày kia chúng ta sẽ thành công, thành công để mà giữ được
cái nề nếp của Đạo Trời ban cho chúng ta trước hết. Dầu cho
mình không tài đi nữa, mình cũng có Đạo, mình cứ nhắm theo
Đạo mà đi. Điều đó tưởng anh em cũng đều hiểu biết hết. Chỗ
cốt yếu là đối với sứ mạng thiêng liêng, chúng ta đừng có
khinh thường. Cái sứ mạng ấy, phải lấy hết chơn tâm ra mà
hành đạo, mỗi người, muôn người như một đều chú ý vô một
chuyện đó thì làm gì mà chẳng nên. Cho nên tôi nói rằng
muôn người như một, đoàn kết nhau cho thành đoàn thể thì
việc khó đến đâu chúng ta cũng đủ sức vượt qua.

SỬ CƯƠNG ĐẠI ĐẠO
E: The general history of Caodai.
F: L’histoire générale du Caodaïsme.
Sử: Lịch sử. Cương: những nét chính, đại cương. Sử cương
là đại cương về lịch sử, tức là chỉ trình bày những nét chánh
của lịch sử. Sử cương Đại Đạo: Đại cương về lịch sử Đạo
Cao-Đài.
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SỬ LIỆU
史 料
E: Historical documents
F: Documents historiques.
Sử liệu 史料: Tài liệu để nghiên cứu lịch sử.

SỬ THI
史 詩
E: Epic poem.
F: Poème épique.
Sử: Lịch sử. Thi: thơ ca. Sử thi là thơ ca về lịch sử, tức là
những bản anh hùng ca nói về lịch sử của một dân tộc (Lịch
sử viết bằng lối thi văn hùng tráng, Anh hùng ca).

SỬ XANH
E: History book.
F: Livre d’histoire.
Sử xanh là tiếng Nôm, do chữ "Thanh sử" 青史 dịch ra. Ngày
xưa chưa có kỹ nghệ làm giấy như bây giờ cho nên muốn ghi
những việc quan trọng xảy ra thì phải chép hay khắc trên thẻ
tre xanh. Tiếng gọi này được lưu truyền đến ngày nay dùng để
gọi về lịch sử hay sách sử.
Nguyễn Du có câu:
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SỰ CAO TRỌNG
Sự cao trọng 事高重: Việc cao quý và trọng đại.
Trích trang 23 trong Kinh Tân Ước, có lời rằng: "Sự cao trọng
thật: Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi thì
há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất
sao? Quả thật Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi kiếm lại
được thì lấy làm vui mừng vì con đó hơn 99 con không lạc.
Cũng thế ấy: Cha các ngươi ở trên Trời không muốn cho một
đứa nào trong những đứa trẻ nầy phải hư mất".

SỰ CẦU NGUYỆN
事求願
F: Prière.
(Sự là việc làm, cầu là xin, nguyện là hứa). Sự cầu nguyện là
thể hiện một đức tin, phát xuất từ trong lòng của mỗi người.
Khi người ta không tự mình giải quyết được một điều trắc ẩn
nào đó thì cầu nguyện với huyền linh hộ trì hay gia hộ.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Báo Ân Từ, đêm 24 tháng chạp Bính
Tuất (1947): "Sự cầu nguyện có cảm ứng với Chánh Trị
Thiêng Liêng tức là các Ðấng Vô Hình đều rõ biết mọi sự hành
tàng nơi cõi thế, triết lý về hình thể của con người, thọ tinh cha
huyết mẹ sản xuất ra, thì có sự cảm giác thiêng liêng đối cùng
nhau rất mật thiết, cho nên một người con lúc đi làm ăn xa
nhà, khi cha mẹ có bịnh hoạn hay xảy ra điều gì tai biến, thì
thân thể của người con sẽ có điềm máy động; giựt thịt, máy
mắt, hoặc là ứng mộng thấy rụng răng và các điều khác.. đó là
về phần Tinh - Khí hình thức của con người, còn về phần linh
tánh thì do nơi Ðức Chí Tôn ban cho nhứt điểm lương tâm, nó
có cảm giác cùng Chí Linh, cho nên khi ta hữu sự thì thành
tâm cầu nguyện. Nền Ðạo là một điều cảm ứng rất mầu nhiệm
vô cùng, có câu: "Nhơn tâm sanh nhứt niệm, Thiên địa tất giai
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tri". 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."
Hộ-Pháp Cầu-nguyện với Đức Chí-Tôn cũng như hồi trước
Tam-Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn-Độ.
Đêm 22 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (21-03-1949): "Bần Đạo có
những điều trọng-yếu căn dặn: Từ ngày Bần-Đạo giảng cái Bípháp 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. Bần-Đạo chỉ có Cầu-nguyện với Đức Chí-Tôn
cũng như hồi trước Tam-Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn-Độ. Ngài là
người Tàu mà Kinh viết tiếng Phạn, muốn dịch ra rất khó lắm,
lấy cả Kinh-Luật trong tiếng Phạn đem ra rất khó cho Ngài lắm,
cho nên Ngài đại nguyện: Ngài làm thế nào Ngài rán sức, Ngài
âm tiếng Phạn ấy ra chữ Nho. Ngài chắc ý Ngài âm tiếng Phạn
ấy chưa đúng, Ngài có hứa chừng nào mà tôi qui liễu, nếu
trong Kinh-luật Đạo giáo mà tôi không minh-tả ra đặng thì khi
chết cho cái lưỡi tôi đen, nếu tôi tả trọn vẹn thì cho cái lưỡi tôi
đỏ. May phước Bắc-Tông được hưởng một ân-huệ của nhà
Phật đã ban ân riêng cho Đức Tam-Tạng, khi Ngài chết người
ta vạch lưỡi của Ngài ra coi thì lưỡi của Ngài đỏ, vì cớ mà
Chơn-giáo của nhà Phật là Bắc-Tông có thể nhờ Đức TamTạng đã minh tả ra trọn vẹn. Ngày nay Bần-Đạo mỗi phen lên
giảng về Bí pháp thì cầu-nguyện với Đức Chí-Tôn cho sángsuốt, mà biết vẫn còn thiếu kém không thể gì tả bằng con mắt
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Thần của mình đã ngó thấy đặng trọn một bài. Nếu thoảng
như Đức Chí-Tôn ban ân riêng trong nền Thánh-Giáo của
Ngài có cả Thánh-Thể của Ngài đoạt Pháp đặng, thấy đặng,
có lẽ cũng chỉnh thêm, giùm giúp tay với Bần-Đạo mới toànthiện toàn-mỹ đặng".
Một Đàn Cơ Thầy dành riêng cho người Pháp như vầy: "Thầy
cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của Thầy, thì trên quả
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 cần cầu
nguyện Thầy với danh hiệu "CAO-ÐÀI" thì sẽ có sự cảm ứng
chấp-thuận. 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."
Ngoài ra, với tất thảy "Chúng ta nên để tâm cầu nguyện đặng
tỏ rằng người sống không bao giờ quên kẻ chết và kẻ chết
cùng người sống vẫn có một quan niệm chung thờ một chủ
nghĩa; duy có khác là cái chết và cái sống. Ngoài ra không ai
phân biệt được, mà nếu không phân biệt được thì nhơn loại có
một mà thôi. Tinh thần vẫn một, sự phân biệt đó là tại tâm lý
phàm phân chia, chớ tinh thần không phân màu sắc dân tộc
nào hết, chỉ có một quê hương chung là cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống, có một Ðấng Chúa Tể là Trời."
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SỰ CHẾT
F: La mort.
Chết là chấm dứt một giai đoạn sống. Chết là hết, nhưng hết
một kiếp sống này thôi. Bởi trong chữ CHẾT thì phần cuối là
chữ HẾT rõ ràng như vậy, nhưng chỉ hết phần thể xác, chứ
linh hồn vẫn còn. Kinh Cao Đài xác nhận:
"Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
"Xác đất sanh đến lịnh phục hồi."
Tuy nói hết đây là thân cát bụi trở về cát bụi, nhưng nó được
phân hóa ra thành mảy-mún để làm phân bón cho cây, cho đất
cũng chưa gọi là hết một cách hoàn toàn đâu. Còn hồn phải về
Trời nếu người có tu hành. Nhất định như vậy.
Thầy dạy: ngày 13-6-Bính Dần (Jeudi 22 Juillet 1926): "Sự
chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết Đạo
nên tưởng lầm. Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy
phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết
thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt,
thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy
không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết. Tà
mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng
mà sanh bông trổ trái? Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống
tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi
sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà 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 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
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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 Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại
sanh nhằm đời nhà Hớn. 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 Thầy,
thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không
có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy".

SỰ GIẢI THOÁT
事解脫
F:Délivrance, émancipation.
Ngài Hiến Đạo giải nghĩa sự giải thoát: "Sống không ham mà
chết cũng không sợ, tiên thị là được giải thoát khỏi cửa Địa
Ngục, đến Niết-Bàn là thành Phật, mà thành Phật ở kiếp nầy,
ở cõi nầy, chớ không phải kiếp sau và ở cõi khác vậy. Các vị
tu học phải nghiền ngẫm suy nghĩ cho nhiều để tìm cho ra cái
chân giải thoát thì cái công học Đạo mới được thuần thục, có
kết quả tốt đẹp. Qúi vị sẽ được mãn nguyện, "lạc dĩ vong ưu"
là hiểu được Đạo lý, rồi trong lòng nầy tỏ ra vui sướng vô
cùng, vì đó mà quên hết những việc buồn rầu, những cảnh
ngộ bên ngoài làm gì cho mình mất vui được?"

SỰ NGHIỆP
事业
F: Entreprise, profession.
Sự: Việc. Nghiệp: việc lớn. Sự nghiệp là toàn thể việc làm của
một cá nhân hay của một đoàn thể, có ích lợi lớn và lâu dài
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▐ Q.3 VẦN S

154

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

cho đời (Việc của người làm mà có ích cho xã hội hoặc cá
nhân).
Đức Hộ-Pháp nói về Đức Chúa Cứu Thế: "Ngài hằng dạy rằng
"Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con người, phải Thọ
khổ mới rõ cơ thoát tục". Ấy đời đương giả dối mà Ngài đem
chân thật đặng khử trừ, chẳng khác nào vào chốn náo nhiệt
dữ dằn mà Ngài đờn tiếng đờn thanh tao hòa nhã".

SỰ THẾ
事 世
E: The affairs of life.
F: Les affaires de la vie.
Sự: Việc. Thế: đời. Sự thế là việc đời (Việc sinh sống của đời).
Kinh Khai Cửu Ðại Tường Tiểu Tường:
"Dứt tan sự thế nợ trần từ đây."

SỰ THƯƠNG YÊU
F: Amour.
Đức Chí-Tôn dạy: "Thầy thường nói với các con rằng: Thầy là
Cha của sự Thương-yêu, do bởi Thương yêu Thầy mới tạo
thành thế-giới và sanh dưỡng các con. Vậy thì các con sản
xuất nơi sự Thương-yêu. Đã sản-xuất nơi sự Thương-yêu, các
con tức là cơ thể của sự Thương-yêu. Ấy vậy, sự Thương-yêu
là giềng bảo-sanh của Càn khôn thế-giới. Bởi Thương-yêu mà
vạn loại Hoà-bình, Càn Khôn an-tịnh mới không thù-nghịch
nhau, không thù nghịch nhau mới không tàn hại nhau. Không
tàn hại nhau mới giữ bền cơ sanh-hóa. Còn kẻ thù-nghịch cơ
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sanh hóa là ai? Là Quỉ Vương đó! Quỉ Vương vốn diệt-hóa
cũng như có sống của Thầy ắt phải có chết của Quỉ-vương.
Quỉ-Vương lấy cơ thể nào mà tàn hại các con? Ấy là sự ghét.
Vì ghét nhau vạn loại mới nghịch lẫn nhau, nghịch lẫn nhau
mới tàn hại lẫn nhau, mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thế. Vậy
Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức Thương-yêu
nhau cũng chẳng đặng ghét nhau".
"Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết Thương yêu nhau
trong Thánh đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khóa mở
Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế giới và Bạch Ngọc-Kinh.
Kẻ nào ghét sự thương yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân
hồi."
Có câu này nữa "Mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các
con Thương yêu, gắng công độ rỗi".

SỬA CẢI (Sửa Đổi)
E: To modify.
F: Modifier.
Cải: sửa đổi. Sửa cải là sửa đổi thêm bớt cho vừa ý.
Chú giải Pháp Chánh Truyền:
Giáo Hữu đặng phép hành lễ y như thức lệ Giáo Sư sở
định, không đặng phép sửa cải, nhứt nhứt phải đợi lịnh
Giáo Sư.

SỬA CẢI CHƠN TRUYỀN
Ngày nay tuy Đức Chí-Tôn không giáng phàm như các Kỳ Phổ
Độ trước nhưng vẫn có Người thay thân cho Ngài là Hộ Pháp
Ngự Mã Thiên Quân, Chưởng Quản cả Hội-Thánh hai Đài là
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng. Ngoài ra còn có Thập Nhị Thời
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Quân, tức là Thập Nhị Thánh Tông đồ xưa của CHÚA. Thế mà
có người vẫn làm sái đi để rồi cuối cùng cũng phải buông lời
ân hận và thú nhận về việc sửa cải chơn truyền:
Đây là lời của Ngài Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng trước khi đi đầu
thai có gặp Mẹ một lần để nói lên lỗi lầm của mình rằng:
"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 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. 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
Thượng-Phẩm 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 ThánhThể Chí-Tôn mà con đã gây ra…."

SỬA ĐƯƠNG
E: To correct.
F: Corriger.
Sửa đương là ra sức sửa chữa.
Chú giải Pháp Chánh Truyền:
Đặng phép sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ chư
tín đồ trong địa phận trấn nhậm.
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SỬA LÒNG
E: To correct oneself.
F: Se corriger.
Sửa lòng: chữ Hán là Tu Tâm, nghĩa là sửa đổi cái Tâm cho
chơn chánh tốt đẹp, trong sạch (trong thì được thanh nhẹ,
sạch thì không ô trược). Tâm trong sạch thì làn sóng tư tưởng
mới thanh nhẹ, vượt lên khỏi lớp không khí, đến với các Ðấng
thiêng liêng. Như vậy, người tu cần phải sửa đổi cái Tâm cho
trong sạch để tụng kinh và cầu nguyện thì mới được sự cảm
ứng của các Ðấng thiêng liêng. Vì có sửa lòng mới trau giồi
đức hạnh, tập cho được những tính tốt như: đức thương yêu,
Bác ái, vị tha, quên mình vì người, lo cho chúng sanh như lo
cho mình; không ham danh, lợi, quyền, là những thứ trói buộc
con người. Phải hành trang tất cả những gì cao đẹp để xứng
đáng là học trò Tiên.
"Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh" Muốn tụng
những bài kinh của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, trước nhứt
con người nên tu sửa hằng ngày cái tâm cho chơn chánh, và
lòng trong sạch, dứt hết mọi dục vọng, có vậy tư tưởng mới
nhẹ nhàng hòa đồng với Thiên lý: "Nhân dục tận tĩnh, Thiên lý
lưu hành" 人欲盡淨, 天理 流行.
Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy như sau: "Phải thường hỏi lấy
mình, khi đem mình lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy
xong chưa, mà lương tâm có điều chi cắn rứt chăng? Nếu
phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa đặng yên tĩnh thì phải
biết cải quá, rán sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con lo chi
chẳng bì chí Thánh".
Kinh Tứ Thời Nhựt tụng, có dạy pháp tu như vầy:
"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."
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SỬA MÌNH
F: Se perfectionner, se corriger.
(Sửa là làm cho đúng đắn, cho hay đẹp hơn lên, mình là chính
bản thân của mỗi người) Tự hối cải là biết sửa mình. Làm
người phải biết trau sửa tánh tình, từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ,
tư tưởng mỗi ngày một cao đẹp hơn lên. Đó là khởi đầu của
sự Tu thân vậy.
Thầy dạy: "Trước khi vào lạy Thầy buổi tối phải tự hỏi mình coi
phận sự ngày ấy xong chưa? Nếu phận-sự chưa rồi, lương
tâm chưa an tịnh thì phải biết cải quá, rán sức chuộc lấy tội lỗi
của mình đã làm thì các con lo chi không bì bực chí Thánh.
Thầy mong cho mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy. Đặng
vậy thì may-mắn cho Đạo và các con cũng sẽ đặng thung
dung nêu gương cho kẻ khác".

SỬA ĐỔI CHƠN TRUYỀN
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."

SỬA NGAY LÀM VẠY
Kinh Sám Hối có câu:
"Hễ nghe khua động đồng tiền,
"Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN S▐

159

SỬA TÁNH
Sửa tánh: Bỏ tính ác theo tánh thiện.
Hỏi: Chức-Sắc bị án sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận rồi có
được thăng không, vì 5 năm trước hồ-sơ trong-trắng, nên
nhơn-sanh công-nhận?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hễ kể bỏ công-nghiệp cũ
được trắng án thì kể từ ngày đặng trắng-án hành-đạo lại đặng
bao lâu mới kể từ ngày đó mà thôi. Đủ công-nghiệp, đủ tài-đức
nhưng phải xem coi có sửa tánh và hãm mình vào trong các
tội-lỗi mình làm, có sửa cải quả quyết chăng, nếu đủ lẽ như
vậy. Đủ 5 năm công-nghiệp kể từ ngày đặng trắng-án. Đủ
hạnh-đức tài-tình và làm công nghiệp phi-thường sửa cải tội
án đã bị đem ra Pháp-Chánh trừng trị. Ba điều ấy, Hội-Thánh
xem xét lẽ thì có thể cho thăng vị. Song dâng lên quyền Chí
Tôn định."

SỬA TÁNH TU THÂN
Đức Hộ-Pháp nói: "Phương tu của Anh em bổn Đạo mình, nếu
tùy theo Tôn-chỉ của Tam-giáo, thì phải làm thế nào cho gồm
cả tinh thần của ba Đạo: Nho- Đạo- Thích mới phải; nhưng xét
sự khó-khăn chẳng thế nào làm ba Đạo một lượt cho đặng
hoàn-toàn. Vậy chúng ta cứ lần lượt luyện Tinh-thần rồi tập
buộc mình hằng ngày sửa tánh tu thân, từ từ lần bước đến
cho tận nẻo Đạo của Thầy đã khai ra quảng-đại, đẹp-đẽ,
quang minh, trước mắt chúng ta đó".

SỬA TÁNH TỪ HÒA
Kinh Sám Hối có câu:
"Thi ân hậu bạc ngàn khó sánh,
"Rán tập thành sửa tánh từ hòa."
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SỬA TRAU BA MỐI
Ba mối đây là ba giềng (mối) tức Tam Cang và năm hằng gọi
là Ngũ Thường. Làm người trai đứng trong trời đất là phải
gánh cái gánh gia đình đã nặng trịu rồi tức là bổn phận làm
con (phụ tử). Lớn lên có gia thất thì trách nhiệm ấy tăng lên
gấp bội (phu thê). Ngoài ra còn nợ nước non, đối với giang
san tổ quốc nữa (Quân thần). Tóm lại ba giềng mối là: Quân
thần cang, Phụ tử cang, Phu thê cang. Phải giữ đúng đạo làm
người là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. (Xem Tam Cang Ngũ
thường)
Kinh Sám Hối có câu:
"Trai trung hiếu sửa trau ba mối,
"Đừng buông lung lầm-lỗi năm hằng."

SỬA TRỊ
E: To administer.
F: Administrer.
Sửa trị là sửa lại cho đúng và trừng trị kẻ phạm tội (trị an,làm
cho yên ổn).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chư Đạo hữu mựa chớ luận bàn, để phải quấy Lão
cũng ra tay sửa trị được vậy. (Lão: Đức Lý Giáo Tông)

SỬA TRẤP (Túi) NÂNG KHĂN
Do thành ngữ Hán văn: Thị phụng cân trất: dịch ra là: Sửa áo
nâng khăn, hay Nâng khăn sửa túi, là để chỉ công việc của
người vợ săn sóc chồng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thi văn dạy Đạo:
An bề sửa trấp với nâng khăn,
Đã dín nghĩa nhau cũng tiếng rằng.
Lo lắng chung cùng lo lập nghiệp,
Lo chàng dù lộng thiếp đai cân.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
"Theo tùng phu sửa áo nâng khăn."

SỪNG ĐỘI LÔNG MANG
Sừng là chỉ con vật như: trâu, bò trên đầu có sừng. Lông là chỉ
muông cầm, điểu thú mang bộ lông vĩnh viễn trọn kiếp sanh
của nó. Nếu người mà trong kiếp này làm nhiều tội lỗi sẽ bị
thoái chuyển, tức là trở xuống làm thú mà trả quả.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lương-tâm biết hổ ngươi chừa lỗi,
"Mới biệt phân sừng đội lông mang."

SỪNG SỮNG
E: To be standing motionless.
F: Se tenir debout et immobile.
Sừng sựng hay Sừng sững là chỉ một vật to lớn đứng trơ ra
không nhúc nhích, vững chắc như chôn chặt một chỗ (Oai
nghi, dõng dạc).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tòa Thánh là cội nguồn, ngày nào được sừng sựng
đứng vững, nêu trên miền Tây vức nầy, ấy là ngày họ
cầu thỉnh các Đạo hữu đó.
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SƯU KHẢO
搜 考
E: To search and to study.
F: Rechercher et étudier.
Sưu: sưu tầm, tìm kiếm. Khảo: khảo cứu, tìm tòi nghiên cứu.
Sưu khảo là sưu tầm và khảo cứu (Tìm tòi và tra cứu).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ sau nhiều cuộc khảo cứu và sưu tầm về Thần Linh
Học,....

SƯU TẬP
蒐 輯
E: To assemble.
F: Rassembler.
Sưu; tìm kiếm, Tập; gom góp lại. Sưu tập là gom góp tất cả
lại, sắp xếp cho có hệ thống, làm thành một tập sách để lưu lại
và truyền bá (Nhóm góp lại mà biên ra).
Thánh Ngôn Sưu Tập là tìm kiếm và gom góp lại tất cả các
bài Thánh Ngôn (ngoài Thánh Ngôn Hiệp Tuyển), sắp xếp lại
theo thứ tự ngày giáng cơ, làm thành sách để lưu truyền.
Thánh Ngôn Sưu Tập sẽ là phần nối tiếp và bổ sung cho hai
quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển mà Hội Thánh đã xuất bản.

HẾT VẦN S

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ĐÀI
ĐẠI ĐẠO
TẦM


T

NGUYÊN
TỪ
ĐIỂN



Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY

2

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Danh mục vần T
TA
• Ta
• Ta Bà
• Ta Bà Ha
• Ta Bà Thế Giới

• Ta Hồ Tận Chúng Sanh
• Ta Oán
• Ta Thán
• Ta Thán Từ

TÁ
• Tá Mẫu Đầu Thai
• Tá Phàm
• Tá Thế
• Tá Trợ
• Tá Túc

• Tá
• Tá Danh
• Tá Điền
• Tá Giả Tầm Chơn
• Tá Hoa Hiến Phật
• Tá Lý
TÀ
• Tà
• Tà Bất Thắng Chánh
• Tà Bổn Thân
• Tà Chánh
• Tà Dâm
• Tà Dương
• Tà Đạo
• Tà Gian
• Tà Huy
• Tà Khí
• Tà Khuất
• Tà Ma

• Tà Mị
• Tà Nguyệt
• Tà Pháp
• Tà Quái
• Tà Quyền
• Tà Tâm
• Tà Tây
• Tà Thần
• Tà Thần Tinh Quái
• Tà Thuật
• Tà Thuyết
• Tà Vạy

TẢ
• Tả

• Tả Chiêu Hữu Mục
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tả Đạo
• Tả Ðạo Bàng Môn
• Tả Phái
• Tả Phan Quân
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• Tả Phan Quân Trang Văn
Giáo
• Tả Quân Lê Văn Duyệt
• Tả Tư Hữu Tưởng
• Tả Xung Hữu Đột

TẠ
• Tạ
• Tạ Bệnh
• Tạ Khách
• Tạ Lễ

• Tạ Thế
• Tạ Tội
• Tạ Thu Thâu
• Tạ Từ

TÁC
• Tác
• Tác Dụng
• Tác Động
• Tác Hiệp
• Tác Nghiệt
• Tác Phong

• Tác Quyền Sở Hữu
• Tác Tệ
• Tác Thành
• Tác Trái
• Tác Uy Tác Phúc

TẠC
• Tạc
• Tạc Dạ
• Tạc Thù
• Tạc Tỉnh Nhi Ẩm

• Tạc Triêu
• Tạc Tử Kim Sanh
• Tạc Tượng

TAI
• Tai
• Tai Ách
• Tai Biến
• Tai Họa
• Tai Mắt

• Tai Nguy
• Tai Vách Mạch Rừng
• Tai Ương
• Tai Ương Hoạn Họa
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TÁI
• Tái
• Tái Bản
• Tái Cầu
• Tái Kiếp
• Tái Lập
• Tái Luyến
• Tái Ngộ

• Tái Nhiệm
• Tái Phạm
• Tái Phục
• Tái Sanh
• Tái Thế
• Tái Thệ
• Tái Thủ Quyền Hành

TÀI
• Tài
• Tài Bất Khả Ỷ
• Tài Bồi
• Tài Cán
• Tài Chánh
• Tài Đa Lụy Thân
• Tài Đức

• Tài Giả Tai Dã
• Tài Hoa
• Tài Hùng Biện
• Tài Liệu
• Tài Sắc
• Tài Tình

TẠI
• Tại Gia

• Tại Vị

TAM
• Tam Bành Lục Tặc
• Tam Bảo
• Tam Bất Tà Dâm
• Tam Bửu
• Tam Cang
• Tam Cang Lãnh
• Tam Cang - Ngũ Thường
• Tam Cấp
• Tam Châu Bát Bộ
• Tam Chuyển

• Tam Cung - Tam Động
• Tam Dân
• Tam Dân Chủ Nghĩa
• Tam Đa
• Tam Đại
• Tam Đầu Chế Cửu Trùng
Đài
• Tam Đầu Chế Hiệp Thiên
Đài
• Tam Đồ Khổ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tam Độc
• Tam Đức
• Tam Giáo
• Tam Giáo Thất Chơn
Truyền
• Tam Giáo Đồng Nguyên
• Tam Giáo Qui Nguyên
• Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt
• Tam Giáo (Tòa)
• Tam Hội Lập Quyền
• Tam Hồn
• Tam Kỳ
• Tam Kỳ Phổ Độ
• Tam Kỳ Nguyên Nguyên
Bản Bản
• Tam Kỳ Xá Ân
• Tam Lập
• Tam Muội Hỏa
• Tam Nương Diêu Trì Cung
• Tam Ngôi Nhứt Thể
• Tam Nguơn
• Tam Quan
• Tam Quang
• Tam Qui
• Tam Qui Thường Bộ Pháp
Giới
• Tam Sanh
• Tam Sắc Đạo
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• Tam Tai
• Tam Tài
• Tam Tạng Kinh
• Tam Thanh
• Tam Thánh Ký Hòa Ước
• Tam Thập Lục Ðộng
• Tam Thập Lục Thánh
• Tam Thập Lục Thiên
• Tam Thế Phât
• Tam Thế Tứ Sanh
• Tam Thể Xác Thân
• Tam Thiên
• Tam Thiên Đồ Đệ
• Tam Thiên Thế Giới
• Tam Thiên Đại Thiên Thế
Giái
• Tam Thiên Thế Giới Hộ
Pháp Giáng Lâm
• Tam Thiên Vị
• Tam Thừa
• Tam Tiên
• Tam Tộc
• Tam Tông Chơn Giáo
• Tam Trấn Oai Nghiêm
• Tam Tụ Lục Hòa
• Tam Tùng - Tứ Đức
• Tam Vị Nhứt Thể
• Tam Vị Nữ Đầu Sư
• Tam Vị Thần

TÁM
• Tám Phẩm Cấp Chơn Hồn
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TAN
• Tan Tành
TÁN
• Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu
TÀN
• Tàn (Tàn Lộng)
• Tàn Bạo

• Tàn Y

TANG
• Tang Chủ
• Tang Du
• Tang Điền Nhựt Đảo Biến
Nên Thương Hải Huê Triều
• Tang Gia
• Tang Hôn
• Tang Lễ

• Tang Lễ Chức Sắc Thiên
Phong
• Tang Phục
• Tang Sự
• Tang Thương
• Tang Trí Kỳ Ai

TÀNG
• Tàng Ẩn

• Tàng Kinh Khố

TÁNH
• Tánh Đức
• Tánh Chất
• Tánh Hạnh
• Tánh Hiệp Vô Vi
• Tánh Linh
• Tánh Mạng
• Tánh Mạng Song Tu

• Tánh Phàm - Tánh Tục
• Tánh Thần
• Tánh Thiện
• Tánh Thú
• Tánh Tình
• Tánh Tự Tâm Sanh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TAO
• Tao Ngộ
TÀO
• Tào Khương

• Tào Quốc Cựu

TẠO
• Tạo Chúc Cầu Minh, Đọc
Kinh Cầu Lý
• Tạo Đoan
• Tạo Đời Cải Dữ Ra Hiền
• Tạo Hóa
• Tạo Hóa Thiên

• Tạo Nhân Kết Nghĩa
• Tạo Thế
• Tạo Thiên Lập Địa
• Tạo Thời Cải Thế
• Tạo Vật

TẢO
• Tảo Khai

• Tảo Tần

TẠP
• Tạp Niệm
TÀY
• Tày Non Tợ Biển
TẮC
• Tắc (Phạm Công Tắc)
TẮM
• Tắm Thánh
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TĂNG
• Tăng Đồ
• Tăng Viên Phước Thọ

• Tăng Xán

TẤC
• Tấc Cỏ
• Tấc Đất Ngọn Rau

• Tấc Lòng

TÂM
• Tâm (1)
• Tâm (2)
• Tâm (3)
• Tâm Ấn
• Tâm Chí
• Tâm Ðạo
• Tâm Đắc
• Tâm Đăng
• Tâm Điền
• Tâm Định Thần Ứng
• Tâm Đức
• Tâm Hồn
• Tâm Huyết
• Tâm Hương
• Tâm Không
• Tâm Kinh
• Tâm Linh
• Tâm Lý

• Tâm Lý Huỡn Huợt
• Tâm Lý Thấp Thỏi
• Tâm Nguyện
• Tâm Niệm
• Tâm Phàm
• Tâm Phàm Tánh Tục
• Tâm Pháp Bí Truyền
• Tâm Sự
• Tâm Tang
• Tâm Tánh
• Tâm Thánh
• Tâm Thành
• Tâm Thần
• Tâm Trí
• Tâm Trung Chánh Đáng
• Tâm Truyền
• Tâm Truyền - Bí Truyền
• Tâm Viên Ý Mã

TẤM
• Tấm Thân Trần Cấu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẦM
• Tầm Ngôi Thiên

• Tầm Nguyên Từ Điển

TÂN
• Tân Cố
• Tân Dân
• Tân Dân Thị
• Tân Giáo
• Tân Hợi Cách Mệnh
• Tân Khổ
• Tân Kinh
• Tân Luật
• Tân Luật Sự

• Tân Luật Thích Giáo
• Tân Pháp
• Tân Phong
• Tân Sấm Truyền
• Tân Thế Giới
• Tân Toan
• Tân Tôn Giáo
• Tân Xuân Nguyên Đán

TẤN
• Tấn Quẻ Hoả Địa Tấn
• Tấn Hóa

• Tấn Phong

TẦN
• Tần Nhơn
• Tần Quốc

• Tần Thủy Hoàng Đế

TẪN
• Tẫn Liệm
TẬN
• Tận Diệt
• Tận Đoạ Tam Đồ Bất Năng
Thoát Tục
• Tận Độ
• Tận Độ Chúng Sanh

• Tận Độ Vạn Linh
• Tận Nhơn Lực Tri Thiên
Mạng
• Tận Số
• Tận Tâm

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Tận Thế
• Tận Thiện Tận Mỹ

• Tận Tụy
• Tận Tuyệt

TẦNG
• Tầng Trời
TẬP
• Tập Luyện Tâm Tánh

• Tập Quán

TẤT
• Tất Đạt Đa Cồ Đàm
• Tất Kiến

• Tất Niên
• Tất Yếu

TẬT
• Tật Nguyền
TẤU
• Tấu Nhạc
TÂY
• Tây Hồ
• Tây Lang
• Tây Ninh
• Tây Phương
• Tây Phương Cực Lạc
• Tây Phương Giáo Chủ
Jésus Christ
• Tây Phương Giáo Chủ
Thích Ca Mâu Ni

• Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn
• Tây Qui
• Tây Sơn Nguyễn Nhạc
• Tây Tà
• Tây Tông Vô Cực Cung
• Tây Thi - Phạm Lãi
• Tây Vức
• Tây Vương Mẫu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẨY
• Tẩy Trược

• Tẩy Trần
TẾ
• Tế Bạt
• Tế Bần
• Tế Chẩn
• Tế Chủ
• Tế Chúng
• Tế Đàn
• Tế Điện
• Tế Độ

• Tế Khổn Phò Nguy
• Tế Lễ
• Tế Nhị
• Tế Phẩm
• Tế Trợ
• Tế Tự
• Tế Vật

TỀ
• Tề Gia Nội Trợ

• Tề Thiên Đại Thánh

TỆ
• Tệ Đệ
• Tệ Huynh
• Tệ Muội

• Tệ Tăng
• Tệ Tỷ
• Tệ Xá

TỈ
• Tỉ Khâu

• Tỉ Khâu Ni

TÍCH
• Tích Cốc Phòng Cơ Dưỡng
Nhi Đãi Lão
• Tích Cực
• Tích Đức
• Tích Đức Lưu Phương

• Tích Kim Dĩ Vi Tử Tôn
• Tích Phước
• Tích Thiểu Thành Đa
• Tích Trượng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TỊCH
• Tịch
• Tịch Diệt
• Tịch Dương
• Tịch Đạo
• Tịch Đạo Thanh Hương

• Tịch Đạo Đạo Tâm
• Tịch Đạo Thanh Đạo
• Tịch Đạo Hương Tâm
• Tịch San
• Tịch Tịnh

TIỆC
• Tiệc Hồng
TIÊN
• Tiên
• Tiên Bang - Tiên Cảnh
• Tiên Bút
• Tiên Cảnh
• Tiên Cơ - Tà Cơ
• Tiên Cung Phật Xứ
• Tiên Dược
• Tiên Đạo
• Tiên Gia
• Tiên Giáo
• Tiên Hiền
• Tiên Hoa
• Tiên Linh
• Tiên - Nho - Thích
• Tiên Nhơn
• Tiên Nữ
• Tiên Phật

• Tiên Phong - Tiên Phong
Phật Cốt
• Tiên Phong Phật Sắc
• Tiên Sinh
• Tiên Sư
• Tiên Thiên
• Tiên Thiên Chánh Nhứt
Thái Thượng Ðạo Quân
Chưởng Giáo Thiên Tôn
• Tiên Thiên Khí Hóa
• Tiên Thiên - Hậu Thiên
• Tiên Trà
• Tiên Tri
• Tiên Tục
• Tiên Tử
• Tiên Tửu
• Tiên Vị
• Tiên Xa

TIẾN
• Tiến

• Tiến Cử
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tiến Dẫn
• Tiến Hóa Luật

Q.3 VẦN T▐

• Tiến Triển
• Tiến Tửu

TIỀN
• Tiền
• Tiền Bối
• Tiền Căn
• Tiền Công
• Tiền Duyên
• Tiền Định
• Tiền Đồ
• Tiền Khiên

• Tiền Kiếp - Hậu Kiếp
• Tiền Nhơn
• Tiền Sử
• Tiền Tấn Hậu Kế
• Tiền Thân
• Tiền Trình
• Tiền Vãng - Hậu Vãng

TIỄN
• Tiễn Biệt Tình Lang

• Tiễn Thăng

TIẾNG
• Tiếng An Nam Thầy Cho Là
Chánh Tự

• Tiếng Nói Lương Tâm

TIẾP
• Tiếp (Giáo Hữu Thượng
Tiếp Thanh)
• Tiếp Dẫn
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn (1)
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn (2)
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel
Gobron
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Huỳnh
Hữu Lợi
• Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Khưu
Kim Ngọc

• Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Nguyễn Văn Kiết
• Tiếp Ðạo
• Tiếp Ðạo Chơn Quân Cao
Ðức Trọng
• Tiếp Giá
• Tiếp Lễ Nhạc Quân
• Tiếp Nghinh
• Tiếp Pháp
• Tiếp Pháp Chơn Quân
Trương Văn Tràng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Tiếp Thế
• Tiếp Thế Chơn Quân Lê
Thế Vĩnh

• Tiếp Y Quân

TIẾT
• Tiết Đông Thiên
• Tiết Hạnh
• Tiết Lậu

• Tiết Phụ
• Tiết Trinh

TIÊU
• Tiêu
• Tiêu Cực
• Tiêu Diêu
• Tiêu Diêu Đạo Sĩ
• Tiêu Diệt
• Tiêu Diệt Linh Hồn

• Tiêu Hủy
• Tiêu Hủy Án Tử Hình
• Tiêu Tan
• Tiêu Tàn
• Tiêu Thiều
• Tiêu Trừ

TIỀU
• Tiều Tụy
TIỂU
• Tiểu Bất Nhẫn, Tắc Loạn
Đại Mưu
• Tiểu Cấp Hiệp Thiên Đài
• Tiểu Đàn
• Tiểu Đệ
• Tiểu Hồi - Đại Hồi
• Tiểu Hồn
• Tiểu Lễ - Đại Lễ
• Tiểu Linh Quang
• Tiểu Ngã - Đại Ngã
• Tiểu Ngọc Cơ

• Tiểu Nguyệt
• Tiểu Quốc
• Tiểu Súc Quẻ Phong Thiên
Tiểu Súc
• Tiểu Tâm
• Tiểu Thánh Thất
• Tiểu Thiên Địa
• Tiểu Thừa
• Tiểu Thừa - Đại Thừa
• Tiểu Tường

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIẾT
• Tiết Lậu Thiên Cơ
TÌM
• Tìm Pháp
TIN
• Tin Cậy

• Tin Mai

TÍN
• Tín Ngưỡng
• Tín Ngưỡng Thập Tàng
• Tín Nhiệm
• Tín Nữ
• Tín Thành

• Tín
• Tín Điều
• Tín Đồ
• Tín Ngã
• Tín Nghĩa
TINH
• Tinh Anh
• Tinh Ba
• Tinh Cầu
• Tinh Hoa
• Tinh - Khí - Thần
• Tinh-Khí-Thần An
• Tinh-Khí-Thần Hiệp Nhứt
• Tinh Khiết
• Tinh Ma Quỉ Quái

• Tinh Quân
• Tinh Tấn
• Tinh Tú
• Tinh Thần
• Tinh Thần Người Bảo Thể
• Tinh Thần Nhơn Loại
• Tinh Thông
• Tinh Vi

TÍNH
• Tính

• Tính Hiếu Kỳ
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TÌNH
• Tình
• Tình Ái
• Tình Cờ
• Tình Biển
• Tình Chung
• Tình Cốt Nhục

• Tình Duyên
• Tình Nguyện
• Tình Nồng
• Tình Thâm
• Tình Thương Vạn Vật

TỈNH
• Tỉnh
• Tỉnh Ngộ

• Tỉnh Thế
• Tỉnh Thức

TĨNH
• Tĩnh Dưỡng
• Tĩnh Lự

• Tĩnh Tâm
• Tĩnh Tọa

TỊNH
• Tịnh Dục
• Tịnh Đàn
• Tịnh Độ
• Tịnh Luyện
• Tịnh Nhục

• Tịnh Niệm
• Tịnh Tâm
• Tịnh Tâm Xá
• Tịnh Tâm Điện
• Tịnh Thất

TÒA
• Tòa Ðạo
• Tòa Hòa Giải
• Tòa Nội Chánh Cửu Trùng
Đài
• Tòa Nghiệt Cảnh
• Tòa Phán Xét

• Tòa Sen
• Tòa Tam Giáo
• Tòa Tam Giáo Của Đức Chí
Tôn
• Tòa Tam Giáo Cửu Trùng
Đài

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tòa Thánh Chất
• Tòa Thánh Nhị Giang
• Tòa Thánh Tây Ninh

Q.3 VẦN T▐
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• Tòa Thánh Tiền Giang
• Tòa Thiên Nhiên

TỌA
• Tọa Thiền

• Tọa Vị

TOẠI
• Toại Kỳ Sở Nguyện

• Toại Nhân - Hữu Sào

TOÀN
• Toàn Năng

• Toàn Cầu
• Toàn Mỹ
TÔ
• Tô Ðông Pha

• Tô Huệ Điệu Hồi Văn

TỐ
• Tố Bần Hàn

• Tố Cáo Cho Mướn Thuyền
Bát Nhã

TỔ
• Tổ Chức
• Tổ Đình
• Tổ Mẫu
• Tổ Nghiệp
• Tổ Phụ
• Tổ Phụ Đã Qui Liễu

• Tổ Quán
• Tổ Sư
• Tổ Sư Thái Thượng Đức
Ông
• Tổ Tông

TỐC
• Tốc Ký
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TỘC
• Tộc Đạo
TÔI
• Tôi Giặc
• Tôi Tớ

• Tôi Trung

TỐI
• Tối Cổ
• Tối Đại

• Tối Linh
• Tối Thượng

TỘI
• Tội
• Tội Ác Bất Nhơn
• Tội Báo
• Tội Căn
• Tội Chướng
• Tội Đánh Lộn
• Tội Huynh Đệ Giết Nhau

• Tội Khiên
• Tội Lỗi
• Tội Nhơn
• Tội Phước
• Tội Tiền Khiên
• Tội Tình
• Tội Tổ Tông

TÔN
• Tôn (1)
• Tôn (2)
• Tôn Chỉ
• Tôn Chỉ Thống Nhứt
• Tôn Dật Tiên
• Tôn Giáo
• Tôn Giáo Đại Đồng
• Tôn Giáo Toàn Cầu
• Tôn Nghiêm

• Tôn Sơn Chơn Nhơn
• Tôn Sùng
• Tôn Sư
• Tôn Tẩn
• Tôn Ti Phẩm Trật
• Tôn Trọng
• Tôn Trung Sơn
• Tôn Võ Tử

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỒN
• Tồn Tại
• Tồn Vong Ưu Liệt

• Tồn Tâm
• Tồn Tâm Dưỡng Tánh

TỔN
• Tổn Quẻ Sơn Trạch Tổn
• Tổn Đức

• Tổn Thọ

TÔNG
• Tông Đạo
• Tông Đạo Tần Nhơn
• Tông Đồ

• Tông Đường
• Tông Tổ

TỐNG
• Tống Chung
• Tống Phủ Từ

• Tống Táng

TỔNG
• Tổng Quản
• Tổng Thanh Tra Nguyễn
Văn Thành

• Tổng Trạo
• Tổng Giám - Phó Tổng
Giám

TỐT
• Tốt Nghiệp
TƠ
• Tơ Duyên
• Tơ Đồng

• Tơ Tóc

TỜ
• Tờ Khai Đạo
• Tờ Kiết Chứng

• Tờ Phúc Trình
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TU
• Tu
• Tu Chỉnh
• Tu Chơn
• Tu Đức
• Tu Hành
• Tu Kỷ Dĩ An Bá Tánh
• Tu Luyện
• Tu Là Cội Phúc
• Tu Mi
• Tu Mi Trung Ái
• Tu Niệm

• Tu Sĩ
• Tu Tạo
• Tu Tánh
• Tu Tâm
• Tu Tâm Sửa Tánh
• Tu Thân
• Tu Thiền
• Tu Tỉnh
• Tu Trì
• Tu Vật

TÙ
• Tù

• Tù Phong Đô

TỦ
• Tủ Hành Hương
TUA
• Tua
TUÂN
• Tuân Hành

• Tuân Y

TUẤN
• Tuấn Kiệt
TUẦN
• Tuần Cửu
• Tuần Hoàn

• Tuần Khắp Xét Tra

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÚC
• Túc Thực Túc Y
TỤC
• Tục Danh
• Tục Kiếp
• Tục Lụy

• Tục Lự
• Tục Trần
• Tục Vẽ Mình

TÚI
• Túi Mình Có Ngọc Báu Mà Ngửa Tay Đi Xin Người Từng Hạt
Gạo
TUNG
• Tung Hoành
TÙNG
• Tùng Bá
• Tùng Giáo
• Tùng Lâm
• Tùng Khổ - Thoát Khổ
• Tùng Lịnh

• Tùng Pháp
• Tùng Phu
• Tùng Quyền
• Tùng Thiên Lý
• Tùng Thư

TỤNG
• Tụng Quẻ Thiên Thuỷ Tụng
• Tụng Nhơn Quả

• Tụng Niệm

TUỔI
• Tuổi Hạc

• Tuổi Vàng

TÚY
• Túy Sơn Vân Mộng
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TỤY
• Tuỵ Quẻ Trạch Địa Tuỵ
TUYÊN
• Tuyên Bố
• Tuyên Dương Công Nghiệp

• Tuyên Ngôn
• Tuyên Thệ

TUYỀN
• Tuyền Đài
TUYỂN
• Tuyển Tài - Tuyển Đức

• Tuyển Chọn
• Tuyển Phong
TUYẾT
• Tuyết Tân Thành
TUYỆT
• Tuyệt
• Tuyệt Bút
• Tuyệt Cốc (1)
• Tuyệt Cốc (2)

• Tuyệt Giống Dứt Nòi
• Tuyệt Luân
• Tuyệt Mạng
• Tuyệt Sinh

TƯ
• Tư
• Tư Bổn
• Tư Cách
• Tư Cách Pháp Nhân Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
• Tư Chất
• Tư Duy

• Tư Đường
• Tư Mắt
• Tư Mật
• Tư Pháp
• Tư Phương
• Tư Vị

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỨ
• Tứ
• Tứ Ân
• Tứ Bảo Văn Phòng
• Tứ Bất Tử
• Tứ Bất Tửu Nhục
• Tứ Dân - Tứ Thú
• Tứ Diệu Đế
• Tứ Ðại Bộ Châu
• Tứ Đại Điều Qui
• Tứ Đức
• Tứ Giáo Thánh Nhân
• Tứ Hải Giai Huynh Đệ
• Tứ Hồn
• Tứ Khổ

• Tứ Linh
• Tứ Nương Diêu Trì Cung
• Tứ Phối
• Tứ Quí
• Tứ Sinh
• Tứ Táng
• Tứ Thánh
• Tứ Thời
• Tứ Thời Nhựt Tụng
• Tứ Thư
• Tứ Tượng
• Tứ Vị Tiên Vương
• Tứ Vụ

TỪ
• Từ
• Từ Ân
• Từ Bi
• Từ Bi - Bác Ái
• Từ Cung Thái Hậu Ngộ Đạo
• Từ Chức
• Từ Dũ
• Từ Điển
• Từ Đường
• Từ Hàn
• Từ Hàng
• Từ Hàng Ðạo Nhơn
• Từ Hàng Ðạo Nhân
• Từ Huệ
• Từ Huyên

• Từ Khí
• Từ Khước
• Từ Lâm Tự - Thiền Lâm Tự
• Từ Mẫu
• Từ Phụ
• Từ Tạo Thiên Lập Địa
• Từ Tâm
• Từ Thiện
• Từ Thứ
• Từ Thức
• Từ Thử Nước Nam Chẳng
Đạo Nhà
• Từ Từ Nhi Tấn
• Từ Từ Nhi Tiến
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TỰ
• Tự
• Tự Cao
• Tự Chủ
• Tự Diệt
• Tự Do Tư Tưởng
• Tự Đắc - Tự Tôn
• Tự Đức
• Tự Độ - Độ Tha
• Tự Giác
• Tự Giáo
• Tự Hối
• Tự Lập
• Tự Nhiên

• Tự Phụ
• Tự Tại
• Tự Tánh
• Tự Tín - Tha Tín
• Tự Tỉnh
• Tự Toại
• Tự Thiên Tử Dĩ Chí Ư Thứ
Dân, Nhứt Thị Giai Dĩ Tu
Thân Vi Bổn
• Tự Thử
• Tự Trọng
• Tự Vẫn

TỬ
• Tử
• Tử Bất Giáo Phụ Chi Quá
• Tử Biệt Sanh Ly
• Tử Hậu
• Tử Hình
• Tử Khí Đông Lai

• Tử Sanh
• Tử Tôn
• Tử Tức
• Tử Vì Đạo
• Tử Vong

TƯỚC
• Tước Hàm Trần Thế
• Tước Quyền Thiên Quân

• Tước Trọng
• Tước Vị

TƯƠNG
• Tương
• Tương (Chưởng Pháp
Thượng Tương Thanh)
• Tương (Chánh Phối Sư)

• Tương Ái
• Tương Dưa
• Tương Đắc
• Tương Điều Hòa
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• Tương Đối
• Tương Đối Thuyết
• Tương Giang
• Tương Hòa
• Tương Kế Tựu Kế
• Tương Khắc - Tương Hòa
• Tương Liên Mật Thiết
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• Tương Sanh
• Tương Sanh - Tương Khắc
• Tương Phản
• Tương Tàn - Tương Sát
• Tương Tế
• Tương Tư
• Tương Thân Tương Ái

TƯỚNG
• Tướng Diện
• Tướng Lễ

• Tướng Soái Lớn
• Tướng Soái Thời Quân

TƯỜNG
• Tường
• Tường (Lễ Sanh)

• Tường Quang
• Tường Vân

TƯỢNG
• Tượng Di Lạc
• Tượng Phật Tổ
• Tượng Thầy

• Tượng Trưng
• Tưởng Tín
• Tưởng Trời Tin Phật

TỬU
• Tửu Nhập Tâm Di
• Tửu Quỳnh

25

• Tửu - Sắc - Khí - Tài

TỰU
• Tựu Vị
TÝ
• Tý - Ngọ - Mẹo - Dậu
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TỲ
• Tỳ Bà
• Tỳ Kheo

• Tỳ Vị

TỶ
• Tỷ Quẻ Thuỷ Địa Tỷ
• Tỷ (Giáo Hữu Thượng Tỷ
Thanh)

• Tỷ Muội

TỸ
• Tỹ Tổ
TỴ
• Tỵ Trần
Phụ Lục: TỜ KHAI ĐẠO KHAI ĐẠO VỚI CHÁNH PHỦ DANH
SÁCH 247 NGƯỜI KÝ TÊN.
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TA
F: Moi.
TA là tiếng tự xưng mình, nói về chính bản thân mình.
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. 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".
Thi văn dạy Đạo:
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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TA BÀ
娑婆
Ta-Bà: Còn gọi là Sa-Bà 娑婆, tiếng Phạn Saha, Hán dịch là
Kham nhẫn 堪忍. Đây chính là một cõi Tam thiên Đại thiên thế
giới, thuộc phạm vi hóa độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở
dĩ dịch là Kham nhẫn, hàm ý: chúng sanh trong cõi Sa-Bà cam
lòng chịu đựng những nỗi khổ sở do ngũ trược gây ra, chẳng
biết kiêng sợ. Dù các Tôn giáo đem giáo pháp đến chỉ dạy,
vẫn ít kẻ chịu tu hành để thoát ly khổ cảnh, cam tâm vùi đắm
mãi trong trói buộc, nên gọi là Kham nhẫn. Cõi chúng ta đang
sinh sống thuộc về Thế giới Ta Bà.
Kinh Khi Về có câu:
"Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
"Bước Ta-bà giục thức huệ quang."

TA BÀ HA
娑婆訶
Tiếng Phạn: SWÂHA được phiên âm là Ta-Bà-Ha hay Sa-BàHa, có ý nghĩa bí mật trong các câu Thần chú, có thể tạm giải
ra là: Thành tựu, kiết tường, tiêu tai tăng phước, viên tịch, vô
trụ, kính giác chư Phật, chứng minh công đức. Cuối các câu
Thần chú đều có ba chữ: "Ta-Bà-Ha".
Bài Kệ chuông cũng có câu:
Án Dà Ra Đế Dạ Ta-Bà-Ha.

TA BÀ THẾ GIỚI
娑婆世界
(Ta Bà là do phiên âm từ tiếng Phạn: SAHA, nên cũng có âm
là Sa-Bà, nghĩa là nhẫn nhục, kham nhẫn; Thế giới là một cõi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một địa cầu). Khi nói "Ta Bà thế giới" là cõi có nhiều sự gian
ác và ô-trược mà chúng sanh trong cõi đó phải nhẫn nhục cam
chịu. Đối với người tu hành phải nhẫn nhịn mọi sự thì mới có
thể thành đạo được. Trong cõi Ta-Bà thế-giới nầy: có người,
có ngạ quỉ, có chư Thần, sống lẫn lộn với nhau nên rất khó tu
học, nhưng ai tu học được thì rất mau tiến hóa hơn ở các cõi
khác. Cõi trần của nhơn loại đang sống đây là một trong các
cõi Ta-Bà thế-giới. Đức Phật nói: Ở cõi Ta-Bà nầy mà làm lành
một ngày một đêm thì hơn làm lành một trăm năm ở cõi Cực
lạc Thế giới của Đức Phật A-Di-Đà, vì cõi Cực lạc Thế giới là
vô vi tự nhiên, chứa đủ mọi sự lành, không có một chút dữ nào
dù nhỏ như mảy lông hay sợi tóc. Địa cầu nơi con người sống
chỉ là một chỗ rất nhỏ bé trong thế giới Ta Bà. Đức Phât Thích
Ca lãnh giáo hóa chúng sanh nơi cõi Ta-Bà, nên Kinh thường
gọi "Sa Bà Thế giới bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật".
Trong vũ trụ có hằng hà sa số thế giới, Kinh Phật gọi Tam
thiên Đại thiên Thế giới 三千大千世界 là nói gồm cả Đại Thiên
Thế giới, Trung Thiên Thế giới và Tiểu Thiên Thế giới.
Kinh Di-Lạc có câu:
"Năng du Ta-Bà thế-giới độ tận vạn linh đắc qui Phật
vị."
能遊娑婆世界度盡萬靈得歸佛位

TA HỒ TẬN CHÚNG SANH
Câu này là lời than của Đức Phật Thích Ca, có nghĩa rằng:
Than ôi! Đến ngày cùng tận của chúng sanh rồi!.
Đức Lý dạy: "Bần Đạo đã nói, Đạo phải diệt tận trong một lúc,
nên trước đã giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo. Nay cái màn
Việt gian ấy đã lộ ra rõ ràng. Ôi! Đạo chết trước tất là Quỉ
Vương xâm nhập. Cầm cả quyền hành Tổ đình, hồn Đạo
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phưởng phất ngoài muôn dặm, duy còn xác Đạo ngẩn ngơ,
như nhà trống bỏ lũ hoang vào, mặc dầu tung hoành phá nát.
Hiệp Thiên Đài khoanh tay chờ coi thành bại há? - Không nên
vậy, mà cũng không làm cho trái với Tôn chỉ của Đạo, mở con
đường mới đây là đề phòng, tập thành đàng đạo-đức vào cai
quản dìu dắt mối Đạo, người có phẩm cách trong bọn cũ và
cải sửa bước đường của chúng nó lại, lánh xa lốt kiêu căng,
lấy thế cậy quyền mà mua lòng kẻ yếu tánh. Chư Đạo-hữu
nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên họ, trục xuất khỏi quyền hành
chánh và đồng tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn rộng, xin
phép hội với Lôi Âm Tự, trục xuất Quỉ Vương ra khỏi Tổ đình,
đợi cho chư Đạo Hữu làm hết phận sự, đến chừng nào chư
Đạo hữu không sức kềm chế vững với lũ tà tâm, chừng chúng
nó tự quyết không sửa cải, tự đem mình hiến cho tà quái, thì
đó là đường cùng của Đạo, đó là ngày những nguyên nhân
hữu công bỏ xác Đạo lại trọn trong cả 36 động Quỉ Vương, lại
cũng là ngày cửa Phong đô mở lớn đặng chờ rước kẻ vô đạo.
Ta hồ tận chúng sanh! Tại ai? Tại ai? Chư Đạo Hữu cũng
khó cải số được. Lời của Bần Đạo dặn nói đây là cho chư Đạo
Hữu gắng tâm mà day trở một lần chót nữa, nếu đặng thành
thì đó là một công quả thêm cao, còn chẳng được thì đó là
Thiên số vậy. Bần Đạo vì lòng Bác ái của chư Đạo Hữu và
thương mấy triệu sanh linh nên ráng sức tâu rỗi cho Thiên Thơ
đình đãi lại mà chờ công trình của chư Đạo Hữu, chớ nên vì
khó mà ngán bước đường mà tội nghiệp cho TƯƠNG và
TRANG (1), ráng níu kéo giùm chúng nó nghe! 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
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với hai đứa đó (2) rồi sau sẽ có phương khác, chớ lo nhọc đến
ai nữa".
Câu: "Ta hồ tận chúng sanh" là do lời thuật lại của Thanh Tâm
Tài Nữ giáng Cơ ngày 23-4-1928 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
"Ðạo mở rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà người thiệt
vì Ðạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền
Ðạo, Ðức 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: Lộ vô nhơn hành, anh M...
N...? Ðường có người đi nhiều, mà không ai là người phải,
đường đi dập dìu thiên hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả
dối, hạnh hung bạo, mật chứa đầy tà khí, thế nào gọi là người.
Còn điền vô nhơn canh là sao? Anh N... Ð...? -"Ruộng đây, là
tỷ với tâm, tâm không ai giồi trau. Ðạo nơi tâm, thì tâm ví như
điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột lúa gieo
vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang;
bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm
như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy
có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng
nhờ, mà không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn linh. Hai câu
sau là kết cuộc".
_______________________________
Chú thích: (1) (2) TƯƠNG là Nguyễn Ngọc Tương thọ Thiên phong
phẩm Phối Sư phái Thượng (Thượng Tương Thanh) ngày 17-5-Bính
Dần.
TRANG, là ông Lê Bá Trang thọ Thiên phong phẩm Phối Sư phái
Ngọc (Ngọc Trang Thanh) ngày 03-07-Bính Dần. Qua năm 1934, nhị
vị rời Tòa Thánh Tây Ninh lập Ban Chỉnh Đạo (Chi phái Bến Tre). Lời
trên là một sự cảnh giác.
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TA OÁN
嗟怨
Thán siết oán trách.

TA THÁN
嗟歎
E: To complain.
F: Se plaindre.
Ta thán là kêu than khổ sở, đồng nghĩa: Ta oán. (Ta: than thở.
Thán: than!).
Đức Hộ-Pháp nói: "Nước Việt-Nam là Thánh địa của Đức Chí
Tôn mà tránh không khỏi cái nạn ta thán, hồi hộp, sợ sệt."

TA THÁN TỪ (Văn)
嗟歎詞

TÁ
• TÁ 借 Mượn.. Như: Tá danh, Tá phàm, Tá mẫu đầu thai.
• TÁ 佐 Giúp, phụ giúp. Ví như: Tá lý, Trợ tá, Tá cơ.

TÁ DANH
借名
E: Assumed name.
F: Pseudonyme
Tá danh là mượn một tên khác chứ không xưng tên thiệt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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 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!" (Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển. I. 22)
Dịch 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.
Chính Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng-Đế tá danh là "CaoĐài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" dùng Thần Cơ diệu bút
lập nên mối Đạo nhà cho dân-tộc Việt-Nam làm khởi điểm, lấy
danh là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tiếng Pháp gọi là "Troisième
Amnestie de Dieu en Orient" tức là cơ Đại-Ân-xá lần ba.
Thường gọi là nền Tân-Tôn-giáo Cao-Đài, mục đích là dung
hòa triết lý Tam giáo: Nho- Thích- Đạo.
Đức Chí Tôn giáng cơ tại Minh Thiện Đàn (Phú Mỹ) ngày 18-6Tân Mùi (1931). Ngài ban cho bài thi theo lối khoán thủ:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÁ DANH CAO ĐÀI
NGỌC bích non Côn nếu muốn tầm,
HOÀNG thành mong đến phải bền tâm.
THƯỢNG hành hạ liệu toàn cầu phục,
ĐẾ tạo Tam nguơn một Lão cầm.
TÁ thế cứu dân trong nước lửa,
DANH truyền độ chúng khỏi hang thâm.
CAO huyền diệu lý dìu con dại,
ĐÀI thượng xét xem thế chẳng lầm.
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Đạo sử ghi rõ: Vào năm Bính Dần (1926) Đức THƯỢNG ĐẾ
khai mở Đại Đạo kỳ ba, dạy thờ Trời và thờ các vị Giáo chủ
Tam Giáo, Ngũ Chi, gọi là Qui Nguyên Phục nhứt".
Cũng ngay thời tiền khai Đại Đạo, Thất Nương Diêu Trì Cung
vâng lịnh Ngọc Hư đến với ba ông Cư, Tắc, Sang xướng họa
văn thơ để tạo nên duyên thơ nối liền Tiên tục, hầu mở đường
xuất Thánh. Thất Nương cũng tá danh là Đoàn Ngọc Quế
(mượn tên của một trong số bạn của ba Ngài có mặt hôm ấy).
Thật ra Tiên Nương là VƯƠNG THỊ LỄ.
Vì sao không xưng chính danh?
- Đối với Đức CHÍ-TÔN, Ngài muốn tạo sự gần gũi, để các bậc
tiền khai Đại Đạo được lân la, thân mật, khi thì cầu xin giải
nghĩa thi văn, khi thì xin thuốc, giải bịnh, lần lần rồi Ngài mới
xưng chính danh, rồi trao cho mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Lúc này các Ngài cũng qua nhiều cuộc thử thách quí giá.
- Đối với Thất Nương Diêu Trì Cung khi duyên thơ đã bén tình
Tiên tục, thì Tiên Nương mới xin kết tình huynh muội:
- Ông Cao Quỳnh Cư (sau đắc phong Thượng Phẩm) là Đại
Ca.
- Ông Phạm Công Tắc (sau đắc phong Hộ Pháp) là Nhị Ca.
- Ông Cao Hoài Sang (sau đắc phong Thượng Sanh) là Tam
Ca.
Ba Ngài là Nam, luận về Dịch học là Quẻ CÀN ☰ vì tượng là
hào Dương, vạch liền. Tiên Nương là Nữ, là Âm, tượng vạch
đứt, nếu đặt xuyên qua Quẻ CÀN thành ra chữ VƯƠNG 王
cũng là họ và tên của Thất Nương Vương Thị Lễ. Thật ra
Tiên Nương đến trước nhứt là để báo cho nhân loại biết rằng
Đức Thượng Đế sẽ ban cho Việt Nam một nền VƯƠNG ĐẠO
lấy LỄ làm đầu, bằng một ẩn dụ khéo léo mà sâu sắc vô cùng.
Hơn nữa nền Đạo này chính Đấng Thượng-Đế là GIÁO CHỦ
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vô vi, thành ra trên chữ VƯƠNG 王 có thêm một nét chủ nữa
hóa ra chữ CHỦ 主 với nhiều ý nghĩa cao siêu, mầu nhiệm.
Sau, Đức Chí-Tôn dạy cách thức thờ Trời: lập Thiên bàn hình
chữ CHỦ cũng không ngoài các tiên triệu như nói trên. (Xem
chữ Chủ)

TÁ ĐIỀN
借田
Người thuê ruộng đất của địa chủ mà trồng cấy.

TÁ GIẢ TẦM CHƠN
借假尋真
Có nghĩa là nương theo cái giả, mượn nó làm phương tiện để
đạt đến điều chơn thật.

TÁ HOA HIẾN PHẬT
借花獻佛
Tá hoa hiến Phật là mượn hoa của người khác dâng lên cúng
Phật. Ý nói: Dùng của người nầy để lấy lòng người khác. (Tá:
Mượn. Hoa: bông. Hiến Phật: dâng lên để cúng Phật). Một
hình thức giả dối, chứ không thật lòng mình.

TÁ LÝ (Phẩm)
佐理
E: Adjuvant.
F: Adjuvant.
(Tá: Giúp, phụ giúp. Lý: sắp đặt sửa sang công việc). Phẩm Tá
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lý là người giúp đỡ sửa sang công việc thuộc ngành Kiến trúc.
Tá Lý là một phẩm Chức việc trong Cơ Quan Công Thợ nơi
Tòa Thánh do Đức Hộ Pháp lập ra, có nhiệm vụ cai quản một
Sở có nhiều công thợ, chịu dưới quyền của Phó Tổng Giám và
Tổng Giám. Ví dụ như Tá Lý Sở Đắp Vẽ là vị làm đầu Sở Đắp
Vẽ và cai quản các công thợ về đắp vẽ.
Theo Thánh Lịnh Số: 231/TL Văn phòng Hộ Pháp Đường.
- 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.
nghĩa là Tá lý đối phẩm Chánh Trị Sự bên Cửu-Trùng-Đài và
Hành Thiện bên Cơ-Quan Phước-Thiện. Tá Lý không có Đạo
phục riêng. Tá Lý phải có đủ 5 năm công nghiệp mới được
thăng lên Phó Tổng Giám.
- Tá Lý coi về một Sở.
- Tá Lý đối hàm Chánh Trị Sự hay Hành Thiện.

TÁ MẪU ĐẦU THAI
借母頭胎
Có nghĩa là phải mượn xác phàm, nhập vào người Mẹ mà đầu
thai làm người, tức nhiên phải mang xác thân làm người.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp nói: "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 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 Tôngiáo 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.

TÁ PHÀM
借凡
E: The incarnation.
F: L' incarnation.
Tá phàm là mượn xác thân phàm để làm một người phàm nơi
cõi trần mà thi hành phận sự. (Tá: Mượn. Phàm: tầm thường,
chỉ người phàm, ở vào cõi trần). Muốn tá phàm như vậy thì
chơn linh phải đầu kiếp xuống cõi trần làm người phàm.
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Thánh Ngôn: "Thầy lập nền Ðạo nầy ra, do nơi Thiên thơ, lại
cũng có lòng Từ bi, để vớt cả mấy chục triệu nguyên nhân lớn
lao trở hồi cựu vị. 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."

TÁ THẾ
借世
Tá thế là mượn cõi đời để làm việc giúp ích nhơn sanh. (Tá:
Mượn. Thế: đời, cõi đời, cõi trần).
Đức Chí-Tôn giáng Cơ dạy Đạo:
Cao-Đài tá thế đến phàm gian,
Bạch-Ngọc Huỳnh-Kim cũng chẳng màng.
Chìu luỵ đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ luỵ phải cười khan.

TÁ TRỢ
佐助
E: To help.
F: Aider.
Tá: Giúp, phụ giúp. Trợ: giúp đỡ. Tá trợ là giúp đỡ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÁ TÚC
借宿
E: To live in a place temporarily.
F: Habiter provisoirement.
(Tá: Mượn. Túc: đêm, nghỉ đêm ở một nơi nào). Tá túc là
mượn nơi nghỉ lại một đêm, ý nói: xin ngủ nhờ một đêm, nghĩa
thường dùng là xin ở tạm nơi nhà của người quen trong một
thời gian ngắn.

TÀ
• TÀ 邪 Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Td:
Tà dâm, Tà đạo, Tà quái.
• TÀ 斜 Nghiêng, xế qua đầu. Td: Tà dương, Tà huy.

TÀ BẤT THẮNG CHÁNH
邪不勝正
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Bất:
không. Thắng: hơn. Chánh: ngay thẳng). Tà bất thắng chánh
là tà gian không thế nào thắng được sự chơn chánh. Xưa nay
trong đời Tà chánh luôn lẫn lộn vào nhau, chính họ là nhân tố
làm cho gia đình đến xã hội lắm đảo điên, nhưng với người tu
thì chính họ là tên Giám khảo khó tánh để khảo duợt và nâng
cấp cho người tu ngày được thăng tiến.

TÀ BỔN THÂN
邪本身
(Tà là trái với chánh, tức là những tư tưởng sái quấy, mục đích
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làm hại người đều gọi là TÀ, Bổn thân hay bản thân là chính
con người mình). Vậy khi lòng mình có nảy sinh ý nghĩ sái
quấy, tà vạy mà đôi khi tự mình không biết.
Đức Lý, Ngài nói tiếp: "Việc Cơ bút Hiền-Hữu tuy chưa rõ thấu
Huyền diệu cho trọn mặc dầu, chớ kỳ trung cũng đã hiểu biết
chút đỉnh, chẳng phải ai cầm Cơ mà đều đặng huyền diệu hết.
Lão giải nghĩa: Có ba phẩm Đồng-tử phò loan:
- Một là : Giáng tâm.
- Hai là: Mê.
- Ba là: Giáng thủ.
Tây phương gọi là Intuitif, Semi Intuitif et Automatique. Thầy
đã cho Hiền-Hữu chấp Cơ một đôi khi quả có huyền diệu,
nhưng mà có nhiều khi tà bổn thân Hiền Hữu nó lại choán lấy
Thiên ý mà dịch trật. Vì vậy mà Hiền-Hữu phải nhiều phen thất
chí".

TÀ CHÁNH
邪正
Tà là sự cong vạy, chánh là ngay thẳng. Nói đến Tà chánh là
nói hai sự phản khắc nhau, ví như có Phật thì có Ma; có hiền
thì có dữ, có chánh thì có Tà; Dịch nói là Âm Dương.
Thầy dạy: "Con phải chăm nom từ chút và dọ tánh chư Đạo
hữu, chớ vội tin, lúc nầy nhiều đứa bị cám dỗ mà sái bước lần.
Ấy là lúc Tà Chánh tranh giành với nhau. Đứa nào chẳng giữ
được đường ngay thì khó mong đến cùng Thầy đặng đó. Đạo
chẳng khó, duy nơi tấc lòng, mà thương hại thay! Từ xưa,
công quả của mấy bực chơn tu đều trôi theo dòng bích hết,
cũng vì đó mà nay cũng khó thế tránh được. Các con yêu dấu,
nên giữ mình cho lắm!" Thánh ngôn rằng:
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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.
"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 Thái Thượng Ðạo Tổ giải thêm rằng: "Tà Chánh, cười....
Bần Đạo nói thiệt cũng chưa dám định đoạt. Trong cái rủi
thường có sự may; trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó
lường được. Ðiều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận Tà Chánh
thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là
Chánh. Cái Tà vì Thiên thơ sử dụng, Tà vì cơ thử thách của
Tam Giáo Tòa, Tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn lộn của Quỉ
vương để làm cho công phu lở dở. Mỗi cái Tà có duyên cớ ấy,
ngày sau đều có sự biến đổi thiêng liêng hoặc có một kết quả.
Ngày chung qui chỉ đem về Thầy một chữ Tâm và những công
nghiệp đã gây thành cho sanh chúng."

TÀ DÂM
邪淫
E: The fornication, lewdness.
F: La fornication, luxure.
Tà dâm là giới cấm thứ ba rất quan trọng trong Ngũ giới cấm
(Tà dâm giới). Tà dâm là ham muốn khoái lạc xác thịt nam nữ
một cách bất chánh (Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái
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với Chánh. Dâm: ham muốn khoái lạc xác thịt nam nữ). Tam
bất Tà dâm là điều răn cấm thứ ba đối với Phật giáo, ngày nay
Đạo Cao-Đài cũng đã giữ nguyên giới luật là cấm tà dâm (tức
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 là tà dâm].
Đức Chí Tôn dạy về giới cấm Tà dâm như sau:
Thánh ngôn: Vì sao Tà dâm là trọng tội?
"Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn là 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 dưỡng nó 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 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, 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".

TÀ DƯƠNG
斜陽
E: The declining sun.
F: La soleil déclinant.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Tà: Nghiêng, xế qua đầu. Dương: mặt Trời). Tà dương là mặt
trời xế chiều. Tà dương với Tà huy dùng như đồng nghĩa,
nghĩa bóng là chỉ đời người lúc tuổi già.

TÀ ĐẠO
邪道
E: Heresy (the false doctrine).
F: Hérésie (la fausse doctrine).
Tà đạo đồng nghĩa Tà giáo, là con đường hay là tôn giáo dẫn
dắt con người đến chỗ lầm lạc sai trái. (Tà: Lệch, cong vạy,
gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Đạo: con đường, tôn giáo).
Tà đạo thường được ngụy trang dưới những hình thức tốt
đẹp, hợp với thị hiếu của con người, sử dụng những từ ngữ
hoa mỹ để dụ dỗ con người đi theo bọn chúng. Đối ngược với
Tà đạo là Chánh đạo. Tà đạo và Chánh đạo là hai biểu hiện rõ
rệt của hai thế lực lớn nhứt trong Càn Khôn Vũ Trụ: một của
Quỉ vương là Tà đạo, một của Tiên Phật là Chánh Đạo. Hai
thế lực nầy luôn luôn đối kháng nhau, tranh giành ảnh hưởng
lên tất cả các sinh hoạt của nhơn sanh, tạo thành một ngẫu
lực vận chuyển bánh xe tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ.
Tiên tri trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn: Trong quyển
Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn có bài thi:
Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh,
Tiên Thiên phương hữu thị Tam Thanh.
Phật Pháp Nho hề qui nhứt bổn,
Tự nhiên Tà Đạo tổng tương tranh.
Vạn ức san hà giai hữu thử,
Tổng qui nhứt phái nhứt an thành.
Xà vỹ mã đầu khai Đại hội,
Tam kỳ hậu thế hiển phương danh.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thích nghĩa: Ba giáo: Phật- Đạo- Nho nay theo xưa kia mà
hóa sanh Đạo Tiên Thiên có đường hay, là Đạo Tam Thanh.
Phật, Tiên, Nho đều là một gốc. Lẽ tất nhiên Đạo tà đều cùng
tranh giành. Muôn ức cảnh sơn hà (muôn xứ, muôn nước) đều
có như thế: đồng qui về một phái mới đặng yên ổn và nên
việc. Cuối đầu rắn, đầu con ngựa thì khai Đại hội. Đời sau,
Đạo Tam Kỳ sẽ được rạng-rỡ danh thơm). Cơ tuần hoàn xoay
chuyển nên được Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơn
sanh sùng bái và chính Ngài dạy phải thờ Thiên Nhãn là vậy.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một Tôn giáo Đại Đồng.

TÀ GIAN
邪奸
E: Perverse.
F: Pervers.
Tà gian là khuất lấp, dối trá, có ý lừa gạt người. (Tà: Lệch,
cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Gian: dối trá).
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện lời nói biến hình bác ái,
"Nguyện chí thành sửa máy tà gian."

TÀ HUY
斜暉
E: The declining sun.
F: Le soleil déclinant.
Tà huy là ánh sáng của mặt trời đã nghiêng ngả về Tây, nghĩa
bóng là chỉ đời người lúc tuổi già, bóng xế. (Tà: Nghiêng, xế
qua đầu. Huy: ánh sáng mặt trời).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÀ KHÍ
邪氣
E: Evil emanations.
F: Émanations malsaines.
Tà khí là chất khí độc, chất khí ô trược, có hại sức khỏe. (Tà:
Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Khí: chất hơi,
chất khí, không khí).

TÀ KHUẤT
邪闃
Ðức Quyền Giáo Tông giải về: Ðức Chí Thành (1935).
"Không chí thành thì đạo hạnh phải bị tà khuất tối tăm. Cho
nên con người ở đời mà không un đúc đặng một khối chí
thành là gốc rễ thì trông chi đến việc trau giồi đức hạnh là
nhành lá vậy. Ðức chí thành tỉ như một khối vàng, dùng nó mà
chế tạo ra lắm đồ trang sức tốt xinh cao giá. Chí khối vàng ấy
phải pha phải trộn thì mất nguyên chất tự nhiên, rồi bảo sao
những đồ trang sức làm ra không phải xấu hèn thấp giá.
Người xưa tuy quê hèn, song giữ đặng hai chữ chí thành, đối
với nhau chẳng hề dối giả, gạt gẫm là gì. Một tiếng ừ với nhau
cầm đáng ngàn vàng, một lời hứa với nhau khư khư giữ chặt".

TÀ MA
邪魔
Thầy giải rõ: "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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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".

TÀ MỊ
邪媚
E: Demon, devil.
F: Démon, diable.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, quái quỉ, trái với Chánh. Mị: nịnh
hót để lừa gạt). Tà mị đồng nghĩa Tà quái, nói chung là Tà mị
yêu quái hay Tà thần, là chỉ đám ma quỉ, luôn luôn bày ra đủ
cách gian dối để lừa gạt và làm hại người.
Thầy dạy: "Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà mị yêu
quái, cốt để ngăn trở bước đường Thánh đạo của các con.
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".
(ĐS. II. 236)

TÀ NGUYỆT
斜月
E: The declining moon.
F La lune déclinante.
(Tà: Nghiêng, xế qua đầu. Nguyệt: mặt trăng). Tà nguyệt là
mặt trăng đã xế qua đầu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tà nguyệt vườn thu ướm trở đông.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÀ PHÁP
邪法
E: The diabolic means.
F: Les moyens diaboliques.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, trái với Chánh pháp. Pháp: tất cả
những điều, sự việc). Tà pháp là tất cả những sự việc không
ngay thẳng, có mục đích không tốt đẹp, trái đạo lý.
Đức Hộ Pháp nói: "Tôn giáo, Ngài vi chủ năm châu hiệp Tín
ngưỡng lại, qui nhứt mà thôi. Nắm cả Tín-ngưỡng của loài
người lại, chính CHÍ TÔN là CHÚA TỂ Càn Khôn Thế Giái,
làm CHÚA nền chính trị tại nước NAM, vi chủ tinh thần loài
người tức đủ quyền năng lập QUỐC ĐẠO. 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 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 Tôn-giáo 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".
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Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Kỳ khai tạo nhứt Linh đài,
"Diệt hình tà pháp cường khai Đại Đồng."

TÀ QUÁI
邪怪
E: Demon, devil.
F: Démon, diable.
(Tà: cong quẹo, Quái: lạ lùng). Sự quái lạ và không đầu mối do
những người tâm không ngay thẳng, thiếu đạo đức bày ra cốt
để dối người, gạt đời. Rất đáng sợ cho những loại ấy.
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!"
- Sao con lại sai lầm mà chẳng hiểu sự cám dỗ của tà quái?
Khi Đạo Cao Đài khai mở, Đức Chí Tôn giáng dạy: "Thầy
chẳng dùng sự chi mà thế gian gọi là tà quái dị đoan, mà nếu
xảy ra có một ít dị đoan trong Đạo đã dùng lỡ thì ấy tại nơi tâm
của vài Môn đệ đó. Nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành Đạo
và bày biện nhiều sự vô lối thì trong ít năm sau đây, sẽ trở nên
một mối Tả Đạo, mà các con đã từng thấy".

TÀ QUYỀN
邪權
E: The power of demons.
F: Le pouvoir des démons.
(Tà: lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Quyền:
quyền hành, quyền lực). Tà quyền là quyền hành của bọn tà
quái, tức là quyền lực của Quỉ vương.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lời Thầy dạy: Sài gòn, 7-7-Bính Dần (Thứ bảy, 14-8-1926)
"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". (TNCT.
TTT. 263) (ĐS. II. 236)
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".

TÀ TÂM
邪心
Đức Lý nói: "Ngán thay cho cái trách nhậm nặng nề, vì trót đã
hứa lời cùng Từ Bi ra tế độ, hễ trách phận đàn anh, tuy nhiên
lấy oai quyền khuyến nhủ trừng trị lấy em mặc dầu, chớ cũng
nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không
phương gần kẻ TÀ TÂM toan dạy dỗ; còn như gần kẻ đạo đức
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chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần ích…. Ấy vậy, Lão đến
mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ TÀ TÂM, mong cho đơm
bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rước
người hiền ngõ. Lão đây cũng vậy, mà chư Hiền hữu cũng
vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời, vẫn là phận sự của
chúng ta đã hẳn, hãy biết phận mình mới an tâm liệu thế
chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có thuận, bền
chí xem mảy mún cơ đời."
Đức Hộ Pháp nói "Có lần Bần Đạo nghe lời Đức Lý thì Đại Từ
Phụ thất vọng thấy tội nghiệp Ngài quá đỗi, Đức Đại Từ Phụ
tính không thể gì bảo trọng mấy đứa kia được, biết Đức Lý
nhứt định đuổi những kẻ tà tâm ra khỏi nền Tôn Giáo".

TÀ TÂY
邪西
E: Perverse and partial.
F: Pervers et partiale.
(Tây là tiếng nôm, lo riêng cho mình). Tà tây là lòng tà vạy và
lo riêng cho mình, tâm ý không ngay thẳng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gìn lòng chơn chánh, chớ tà tây.

TÀ THẦN
邪神
E: Evil spirit.
F: Mauvais génie.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thần: vị
Thần, bậc cao hơn trong nhóm đó). Tà thần là vị thần thuộc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tà phái, của Quỉ vương. Vì trên có Tam Thập Lục Thiên là
phần cao trọng. Dưới có Tam Thập Lục Động, là phần thối
trầm, thấp kém, nhưng họ noi chước Thiên cung nên cũng có
đủ ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật mà dối trá, gạt người. Người
tu là phải sáng suốt, biết phân biệt đâu là chánh? Đâu là tà?
Thầy đã có dạy rồi "Danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó
chẳng dám ngồi" là vậy.
Đây là lời khuyên của Ông Quyền Đầu Sư Thượng Tương
Thanh khuyên ông Ca trở về với Tòa Thánh Đại Đạo:
"Tôi có tiếp được xấp Thánh-giáo Hậu-giang của Anh gởi và
một cái thơ mời hội ở Thánh-Thất Mỹ-Tho ngày rằm tháng 10
tới đây. Tôi có đọc kỹ và cũng có đọc lại các Thánh giáo,
Thánh-ngôn Anh gởi xuống lần trước. Tôi thấy rõ là một cuộc
khảo do nơi Tam-Trấn để cho Tà Thần mượn tên cám dỗ,
trong ba cái bịnh lớn của con người là "Tham, Sân, Si" Nếu
bậc cầm đuốc dẫn đường mà không trừ hết, còn một hai cũng
phải bị vướng".
Thánh Ngôn Thầy dạy rằng: Con bỏ đạo thì các con ở dưới
phép Tà thần.

TÀ THẦN TINH QUÁI
Những việc làm quái dị, không ngay thẳng, với mục đích hại
người, làm xáo trộn trật tự an ninh trong cuộc sống.
Thánh Ngôn: "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."
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TÀ THUẬT
邪術
E: Black magic.
F: Magie noire.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thuật:
pháp thuật như vẽ bùa bắt ấn). Tà thuật là pháp thuật bất
chánh của Tà phái, có ý dối gạt người để thủ lợi.

TÀ THUYẾT
邪說
E: False doctrine.
F: Doctrine fausse.
Tà thuyết là luận thuyết bất chánh, có mục đích lừa bịp. (Tà:
Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thuyết: nói, lý
thuyết, luận thuyết).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Để bài trừ tà thuyết và truyền bá chơn đạo trên toàn
cầu.

TÀ VẠY
THẦY dạy tại Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Thứ Ba: 23-111926 (âl 19-10-Bính Dần)
"Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ,
nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm
trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy
tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy
giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phép răn trị kẻ vạy tà, các con duy có trông cậy nơi Thầy,
bước đường cứ thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá, mà cũng
chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. Thầy
ban ơn cho các con".

TẢ
TẢ 左 Phía tay trái, trái với Hữu. - Bất chánh. Td: Tả chiêu hữu
mục, Tả đạo.

TẢ CHIÊU HỮU MỤC
左昭右穆
Tả: Phía tay trái, trái với Hữu. Hữu: bên mặt.
Trong nhà thái miếu, nhà thờ tổ tiên của vua, ngôi thờ bên tả
gọi là Tả chiêu, ngôi thờ bên hữu gọi là Hữu mục.
Trong bản đồ thờ Cửu Huyền Thất Tổ cũng phân ra Tả chiêu
và Hữu mục.

TẢ ĐẠO
左道
E: The perverse way: Heresy.
F: La voie perverse: Hérésie.
Tả: Bất chánh. Đạo: con đường, tôn giáo. Tả đạo là con
đường tà vạy, tôn giáo không chánh đáng (không phải chánh
đạo).
Thường nói: Tả đạo Bàng môn: tôn giáo sai trái, không phải
là Chánh đạo.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà
lập nên tả đạo.

TẢ ĐẠO BÀNG MÔN
左道傍門
(Tả Ðạo: Ðạo không chánh. Tả là trái. Bàng Môn: Cửa bên
hông chớ không phải cửa chánh). Ý nói không phải Ðạo
Chánh, chỉ đưa người đến chỗ lầm lạc, tu không thành Chánh
quả, không giải thoát khỏi luân hồi.
Lời Thầy: Sài gòn, 7-7-Bính Dần (Thứ bảy, 14-8-1926)
"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.!
Phật Thích Ca cũng giáng Cơ xác nhận cho biết rõ: "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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Bát Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông:
- Ðiều thứ nhứt: Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội
Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí
Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.
-Ðiều thứ hai: Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn
truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công
nhận.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

TẢ PHÁI
左派
E: Party of left wing.
F: Le parti de gauche.
Tả phái là đảng phái ngồi bên cánh tả của nghị viện, thuộc
phe cấp tiến, có tính cách cực đoan, đối lập với phái ngồi bên
cánh hữu của nghị viện, thuộc phe bảo thủ. (Tả: Phía tay trái,
trái với Hữu. Phái: đảng phái).
Phái ôn hòa thì ngồi ở giữa hai phái tả và hữu.

TẢ PHAN QUÂN (Phẩm)
左幡君
(Tả: Phía tay trái, trái với Hữu. Phan: lá phướn. Quân: người)
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Tả Phan Quân là vị Chức sắc cầm phướn Thượng Sanh,
đứng phía tay trái của Đức Thượng Sanh khi chầu lễ nơi Tòa
Thánh.
Nhiệm vụ của Tả Phan Quân lúc Cúng Đại đàn:
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.

TẢ PHAN QUÂN TRANG VĂN GIÁO
(1899-1976) Hưởng thọ 78 tuổi
Tả Phan Quân Trang Văn Giáo qui vị
ngày 02-05 Bính Thìn (1976) thọ 78 tuổi.
Xin lấy bản tuyên dương công nghiệp
của Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài làm
tiểu sử của ông Tả Phan Quân.
"… Nay là ngày ông Tả Phan Quân về
chầu Đức Chí Tôn tôi thay mặt cho Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài tuyên dương công
nghiệp của người quá cố: Ông Tả Phan
Quân, thế danh Trang Văn Giáo, sanh
ngày 27 tháng chạp Kỷ-Hợi (1899) tại xã
Long Thành, Tổng Hàm Ninh, tỉnh Tây
Ninh. Ông thân sinh là Trang Văn Keo (Hương Cả) và thân
mẫu là bà Bùi Thị Khuê. Bạn hôn phối của ông là Nguyễn Thị
Thơm, sanh 7 người con 6 trai 1 gái. Về trình độ văn hóa ông
học hết lớp Tiểu học tại trường tỉnh Tây Ninh, từng lãnh nhiều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chức vụ trong ban Hội Tề từ 1921 đến 1927. Với thiện tâm sẵn
có, lại nhờ có thế lực, ông đã giúp ích một cách đắc lực trong
buổi khai đàn mở Đạo tại chùa Gò Kén. Vâng lịnh Đức Quyền
Giáo Tông, ông thường xoay sở cung ứng cho Đạo các vật
dụng nhu cầu cần thiết như Lễ bộ, Nhạc lễ… Do đó, ông được
tín nhiệm, Đức Quyền Giáo Tông giao việc hầu bút, chép cơ
những Thánh Giáo mà Đức Chí Tôn giáng cho khi thâu nhận
tín hữu trong các Đàn cơ phổ độ lúc sơ khai. Ngày 18 tháng
chạp năm Đinh Mão (1927) ông thọ phẩm Tả Phan Quân tại
chùa Gò Kén. Từ đó ông lại càng tận trung với Đạo hơn, từng
góp công vào việc khai phá rừng hoang để tạo thành vùng
Nội-ô Tòa-Thánh ngày nay. Lúc bấy giờ, ông thường ở bên
cạnh mấy vị tiền bối như Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao
Thượng Phẩm và Đức Hộ Pháp phục vụ cho Đạo. Trải qua
bao cuộc thăng trầm, ông đều có mặt chia đau sớt thảm với
Hội Thánh, một dạ sắt son, trước sau như một.
Năm 1946, Đức Hộ Pháp bị đồ lưu nơi Phi Châu trở về, ông
vào phục vụ nơi văn phòng Tòa Đạo, tức Pháp Chánh bây giờ,
dưới quyền cố Khai Pháp, Tiếp Pháp và Bảo Pháp trong thời
Đức Thượng Sanh cầm quyền. Điều đáng lưu ý nhất là trong
thời gian làm việc, ông không bỏ sót một thời cúng khuya nào.
Ông làm việc rất tích cực, miệt mài với nhiệm vụ, mãi đến khi
tuổi già sức yếu, ông mới vắng mặt ở văn phòng và trút hơi
thở cuối cùng lúc 22 giờ đêm, mùng 2 tháng 5 năm Bính Thìn
nhằm 30-5-1976, hưởng thọ 78 tuổi. Ông Tả Phan Quân mất
nhưng gương sáng nhẫn nại với ý chí kiên cường thọ khổ, với
đức tánh hòa huỡn vẫn còn đáng được đàn em noi dấu.
Trong giờ phút chia tay vĩnh biệt, kẻ dương gian người âm
cảnh, một lần nữa thay mặt Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, tôi cầu
nguyện cho hương hồn của ông Tả Phan Quân cao thăng
Thiêng-liêng-vị và chia buồn cùng tang quyến.
Riêng phần chúng tôi, có vài vần Ai điếu:
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Phất phướn Thượng Sanh trọn kiếp người,
Độ vào cửa Phạm biết bao mươi.
Rừng hoang khai phá thành Linh Địa,
Chồi lá điểm tô hóa cảnh trời.
Cay đắng đôi phen tràn nước mắt,
Gian lao lắm lúc toát mồ hôi.
Về Thầy xin tấu nhân gian sự,
Giải khổ quần sanh thoát bụi đời.
Hiển linh xin chứng.
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân
Xử lý thường vụ Bộ Pháp Chánh

TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT
Ngày mùng 5 tháng Giêng Canh Thìn (1940).
Chánh Thần Tả Quân Lê Văn Duyệt. Chào chư vị Thiên
phong. Nay Tệ Thần đến hầu chuyện với chư vị về mặt tinh
thần. Buổi trước Tệ Thần theo hầu lịnh Bệ hạ, trong khi đó,
đông xông tây vực, vượt biển trèo non, ngày không xuống
ngựa, đêm chẳng rời giáp, mãi vậy đến ngày kết liễu mới đắc
vị Thần, song phải còn mang ách nặng nữa. Con người ai
cũng nhận rằng hễ ngày nào nhắm mắt là phủi sạch nợ trần.
Trái lại, Tệ Thần thì chung qui rồi còn bị lăng nhục chưa nghỉ,
đó là cuộc đời.
Còn mối Đạo phải nhiều buổi gian truân, để bước trên gai,
khéo lừa: đi nơi nào cũng dễ, còn thấy gai mà bắt dùn mình thì
mãn đời phải khổ. Chí-Tôn lập Đại-Đạo nơi cõi Việt là thấy
người Việt tâm thành đạo đức, nên Ấn xá kỳ ba, gieo giống
lành cho nhân dân cày trỉa hầu ngày sau nhờ giống tốt đó mà
cỗi ách, mình chủ trương lấy.
Tệ Thần rất mừng thầm cho những kẻ nào biết ăn-năn sám
hối, cải ác theo lành, Tệ Thần thường theo ủng hộ giúp để cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thành công. Muôn việc buổi đầu là khó, quyết chí ắt nên, bởi
câu: "Thế thượng vô nan sự, do nhơn tâm tự bất kiên". Ngặt
Tệ Thần không có tên trong Hội Thánh của Đại Đạo, song việc
Đạo là việc chung, nên đến luận đàm cùng chư vị. Vậy chư vị
vui lòng chăng?"

TẢ TƯ HỮU TƯỞNG
左思右想
Tả tư hữu tưởng là suy tới nghĩ lui, phải trái, rất cẩn thận.
(Tả: phía tay trái, trái với hữu. Hữu: bên mặt. Tư tưởng: suy
nghĩ).

TẢ XUNG HỮU ĐỘT
左衝右突
(Tả: Phía tay trái, trái với hữu. Xung: đánh thẳng tới trước.
Hữu: bên phải. Đột: đánh vào quân địch). Tả xung hữu đột là
đánh bên tả, đánh bên hữu, ý nói phải đối phó nhiều phía cùng
một lúc Chỉ một người tài ba thao lược, xoay trở thế thời.

TẠ
TẠ 謝 (Bộ ngôn 言) nghĩa là Từ tạ. Như tạ khách 謝客 là từ
không tiếp khách. Xin thôi không làm quan nữa mà về gọi là tạ
chánh 謝政. Lui: như "xuân thu đại tạ" 春秋代謝 là mùa kia lui
đi mùa nọ thay đến. Hoa rụng cũng gọi là hoa tạ 花謝.
- Tạ. tội 謝罪 nói điều lỗi của mình để xin tha thứ.
- Tạ ân 謝恩 dùng lời nói hoặc việc làm để đáp lại cái ơn mà
người khác làm cho mình.
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TẠ BỆNH
謝病
E: To excuse oneself for reason of illness.
F: S' excuser pour cause de maladie.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Bệnh: bịnh hoạn, ốm
đau. Tạ bệnh là xin từ chối hay rút lui vì có bệnh.

TẠ KHÁCH
謝客
E: To refuse to receive guests.
F: Éconduire les visiteurs.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Khách: người khách
đến nhà. Tạ khách là từ chối không tiếp khách.

TẠ LỄ
謝禮
E: To thank with a present.
F: Remercier pour un présent.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Lễ: làm lễ. Tạ lễ là
làm lễ tạ ơn Thần Thánh, vì đã phò trợ mình đạt được nhiều
kết quả.
Tạ lễ còn có nghĩa là đem lễ vật đến đáp lại người ta để tỏ
lòng biết ơn và kính trọng (Làm lễ để tạ ơn thần thánh, đem lễ
vật để đền ơn người ta).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẠ THẾ
謝 世
E: To die.
F: Quitter le monde.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Thế: đời. Tạ thế là từ
bỏ cõi đời, ý nói chết (Từ giả cõi đời, chết).

TẠ TỘI
謝罪
E: To confess one' fault.
F: Avouer sa faute.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Tội: tội lỗi. Tạ tội là
nhận tội và xin tha thứ.

TẠ THU THÂU (Tên)
Tạ Thu Thâu nhập xác tại thành Tarascon (Pháp Quốc) năm
1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam: "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".

TẠ TỪ
謝辭
E: To thank and take leave.
F: Remercier et se retirer.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Từ: lời nói, từ biệt.Tạ
từ là nói lời cảm tạ và từ biệt, hay là nói lời đáp tạ.
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TÁC
TÁC 作 Làm ra, gây ra, tạo nên. Td: Tác động, Tác nghiệt, Tác
trái.

TÁC DỤNG
作 用
F: Action, effet.
Tác dụng 作用: Cái động tác có ảnh hưởng đến vật khác.
"Lễ và Nhạc có ý nghĩa rất sâu xa và có tác dụng mạnh mẽ về
đường đạo đức, vì một đàng khiến cho tâm tánh ở bên trong
và một đàng khiến cho sự hành động ở bên ngoài, cốt cho
trong ngoài hòa thuận. Trong hòa là làm cho tâm tánh được
điều hòa, ngoài thuận là làm cho hành vi cử chỉ thuận theo đạo
lý, hợp lòng người. Trong và ngoài được như thế thì cái tà tâm
và dục vọng không có cơ hội phát triển và dần dần sẽ biến
mất, nhường chỗ cho Thánh tâm và những dục vọng thanh
cao".

TÁC ĐỘNG
作動
E: To act.
F: Agir.
Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Động: chuyển động. Tác động là
làm cho chuyển động.

TÁC HIỆP
作合
E: To unite, to marry.
F: Réunir, marier.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Hợp, Hiệp: hợp lại.).Tác hợp là
làm cho sum hợp với nhau thành vợ chồng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tác hiệp sẵn nhờ xây bĩ thới,
Thành song trước định gặp thư hùng.

TÁC NGHIỆT
作孽
E: To cause misfortune.
F: Causer du malheur.
Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Nghiệt: cái mầm ác, nghiệp ác.
Tác nghiệt là làm điều ác tạo ra ác nghiệp.

TÁC PHONG
作風
E: Behaviour.
F: Conduite.
Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Phong: cử chỉ dáng dấp. Tác
phong là lề lối làm việc, cách đối xử với người khác.

TÁC QUYỀN SỞ HỮU
作權所有
E: Copyright, Author' s rights.
F: Droit d' auteur.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Quyền: quyền hành. Sở hữu: cái
của mình.sẵn có). Tác quyền là quyền sáng tác của người
làm văn nghệ. Tác quyền sở hữu là quyền sở hữu về tác
phẩm của tác giả, được phép cấm kẻ khác in ra hay sao lục.
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TÁC TỆ
作弊
E: To do bad.
F: Faire le mal.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Tệ: hư, xấu). Tác tệ là làm điều
xấu xa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cũng tự mình tác tệ, chờ ăn năn rất muộn về sau.

TÁC THÀNH
作成
E: To perfect.
F: Parfaire.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Thành: nên, nên việc). Tác
thành là làm nên, làm nên công việc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tác thành kim thể đắc trường sanh.

TÁC TRÁI
作債
E: To lend.
F : Prêter.
Tác trái là cho vay nợ. Người tác trái là người chủ nợ, gọi là
Trái chủ; còn người mắc nợ thì gọi là Trái hộ, hay Trái gia.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Trái: món nợ).
Đức Hộ Pháp nói: Trong năm hạng khách trần thì hạng thứ nhì
là hạng tác trái, nghĩa là người đã cho vay.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÁC UY TÁC PHÚC
作威作福
E: To make the happy or unhappy.
F: Faire le bonheur ou le malheur.
Tác uy tác phúc là dùng oai quyền để làm phước hay làm họa
cho người. (Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Uy hay Oai: oai
quyền, oai vũ, oai lực. Phúc: điều tốt lành).

TẠC
• TẠC 鑿 Đào, soi lỗ, đục chạm thành tượng, mở cho thông.
• TẠC 昨 ngày hôm qua.
• TẠC 酢 Khách mời rượu lại chủ. Báo đáp lại.

TẠC DẠ
E: To engrave in the heart.
F: Graver dans son cœur.
(Tạc: ghi khắc. Dạ hay lòng là chỉ chiều sâu trong cân não, tim
máu của con người). Tạc dạ ghi lòng là ghi khắc vào lòng,
không bao giờ quên.

TẠC THÙ
酢酬
E: To drink together.
F: Boire ensemble.
(Tạc: Khách mời rượu lại chủ. Thù: chủ nhà rót rượu mời
khách). Tạc thù hay Thù tạc là chủ nhà và khách rót rượu mời
qua lại để đáp tình với nhau; Ý nói trong vấn đề bạn bè giao
tiếp thân mật. Thường nói là chén chú chén anh, qua lại với
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nhau trên một tình cảm cao thượng bằng những ly rượu giao
bôi nồng ấm.
Đức Lý dạy: "Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm thành
mà hành sự tạc thù, sợ chinh lòng mà để nét bất bình cho cả
chư Đạo hữu. Mỗi việc hành động đều do nơi Ðức Từ Bi sắp
đặt sẵn rồi, duy có để cho chư Hiền Hữu bước lần mà đi tới."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Giao tiếp cùng nhau cho có nét yêu dấu, tạc thù trong
niềm Đạo hữu.

TẠC TỈNH NHI ẨM
鑿井而飲
Tạc tỉnh nhi ẩm là đào giếng mà uống. (Tạc: Đào xới, soi lỗ.
Tỉnh: giếng. Nhi: mà. Ẩm: uống).
Tạc tỉnh nhi ẩm, canh điền nhi thực: Đào giếng mà uống,
cày ruộng mà ăn, ý nói: tự mình mưu sinh.

TẠC TRIÊU
昨朝
E: Yesteday morning.
F: Hier matin.
(Tạc: ngày hôm qua. Triêu: buổi sáng). Tạc triêu là sáng hôm
qua.

TẠC TỬ KIM SANH
昨死今生
(Tạc: ngày hôm qua. Tử: chết. Kim: ngày hôm nay. Sinh:
sống). Tạc tử kim sanh là nói trước chết nay sống, trước
nguy nay an.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẠC TƯỢNG
鑿像
E: To sculpture statue.
F: Sculpter une statue.
Tạc tượng là lấy gỗ hay đá chạm khắc thành pho tượng. Đây
cũng là một ngành mỹ thuật của Việt Nam. (Tạc: Đục, soi lỗ,
chạm khắc thành tượng. Tượng: pho tượng).

TAI
TAI 災 Cái họa hại làm hao tổn. Td: Tai ách, Tai biến, Tai
nạn,Tai ương.

TAI ÁCH
災厄
E: Misfortune.
F: Malheur.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Ách: khốn khổ. Tai ách là tai nạn
khốn khổ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thời cuộc tuần hoàn, tai ách khởi.

TAI BIẾN
災變
E: Misfortune.
F: Malheur.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Biến: thay đổi thình lình. Tai biến
là điều không may xảy đến thình lình.
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Tai biến bất kỳ: Tai vạ đến thình lình, không hẹn trước.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhơn loại hiện nay chịu đau khổ bởi nhiều cuộc tai
biến.

TAI HỌA
災禍
E: The calamity.
F: La calamité.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Họa: điều tổn hại lớn. Tai họa là
điều rủi ro gây tổn hại lớn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Nếu vội trách người trên thì đọa,
"Cũng có khi tai họa trả liền."

TAI MẮT
E: The notability.
F: La notabilité.
Tai: lỗ tai để nghe. Mắt: con mắt để thấy. Tai mắt là người
thấy rộng hiểu xa, có danh vọng trong một vùng dân cư.
Kinh Sám Hối có câu:
"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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TAI NGUY
災危
E: Disaster.
F: Désastre.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Nguy: nguy hiểm, ngặt nghèo.
Tai nguy là tai nạn nguy hiểm.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy người gặp lúc tai nguy,
"Ra tay tế độ ấy thì lòng nhơn."

TAI VÁCH MẠCH RỪNG
Tai: lỗ tai để nghe. Mạch: đường thông. Tai vách mạch rừng
là vách có lỗ tai, rừng có đường thông. Ý nói: Phải cẩn thận
khi nói chuyện bí mật vì có thể có người rình nghe ở ngoài
vách, hay ở đường thông trong rừng.

TAI ƯƠNG
災殃
E: The calamity.
F: La calamité.
(Tai: Cái họa lớn; Ương: họa hại). Tai ương 災殃 là Cái tai
họa, có hại lớn, làm hao tổn, là cái họa hại lớn.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại,
"Độ kẻ lành chế cải tai ương."
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TAI ƯƠNG HOẠN HỌA
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."

TÁI
TÁI 再 Lại một lần nữa. Td: Tái bản, Tái cầu, Tái thệ.

TÁI BẢN
再 版
E: To reprint.
F: Réimprimer.
Tái: Lại một lần nữa. Bản: bản in sách. Tái bản là in cuốn sách
lại một lần nữa.

TÁI CẦU
再 求
E: Second séance of spiritism.
F: Deuxième séance de spiritisme.
Tái: Lại một lần nữa. Cầu: cầu cơ. Tái cầu là cầu cơ một lần
nữa, để cầu xin các Đấng giáng dạy thêm nữa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phải tái cầu nghe dạy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÁI KIẾP
再劫
E: To reincarnate.
F: Réincarner.
(Tái là lập lại một lần nữa; kiếp là kiếp sanh). Tái kiếp là phải
đến trần lần nữa để trả quả hay làm Thiên mạng cho đời.
Thầy dạy: "Con Tắc! Con hôm nay đã lão thành niên trưởng.
Con đã thấy rõ rằng Thầy chưa hề thất hứa với con. Thầy chỉ
cám cảnh một điều là con đơn cô thế mỏng khi các Anh con đã
lần lượt về cùng Thầy. Con không nên lầm tưởng như thế, vì
chúng nó không buổi nào không gần bên con. Chúng nó càng
xem cơ nghiệp của Đạo đồ sộ chừng nào thì càng tấm tắc
khen con và mang ơn nặng của con, nhứt là TRANG, THƠ,
TƯƠNG ân hận, Thầy rất nên tội nghiệp. Thầy thấy chúng nó
hổ thẹn phận mình không trọn Đạo. Kỳ hội Ngọc Hư vừa qua,
nhiều đứa tình nguyện tái kiếp, nhưng Thầy chưa quyết định".
Đức Hộ Pháp cho biết "Đức Chí-Tôn không tái kiếp làm
người. Ngài đến cả con cái của Ngài với một huyền diệu Cơ
Bút, thành thử Ngài không nói mà chúng ta nghe, Ngài không
hình mà chúng ta thấy." (30-03-Ất Mùi)
Nói về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "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."
Đức Hộ Pháp thuyết về Phật Thích Ca có nói rằng: "Đức Phật
Tổ, tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cả thảy con cái Đức
Chí Tôn đã nghe Đức Narada Thera thuyết Đạo rồi. Ngài nói
Đức Phật Thích Ca là người cũng như chúng ta, có xác thân
như ta, sống chết như ta, chớ không phải là người ở trong
Thần thoại. Nhưng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài, về tiền
căn Thiêng liêng của Ngài lên tới Phật vị. Ngài tái kiếp làm
người với mảnh thân phàm của Ngài cũng như ai kia vậy".
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TÁI LẬP
再 立
E:To re-establish.
F:Rétablir.
Tái lập 再立: Xây dựng lại.
Thầy dạy: "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."

TÁI LUYẾN
Tái luyến 再恋: Vì lưu luyến mà trở lại.
Thầy dạy: "Nếu Thầy chẳng thương công quả của chúng con
thì đã để cho Lý Thái Bạch bôi xóa hết công trình từ xưa thì e
cho biển khổ kia, sau chẳng khỏi tái luyến. Con nên làm thức
tỉnh lần giấc chiêm bao của chúng nó mà chớ nên đem mình
buộc vào chỗ tối tăm ấy".

TÁI NGỘ
再 遇
E: To see again.
F: Voir de nouveau.
Tái ngộ 再遇 gặp lại một lần nữa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một bóng luống chờ ngày tái ngộ.
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TÁI NHIỆM (TÁI NHẬM)
再 任
E: To retake up one’s function.
F: Reprendre sa fonction.
Tái nhiệm (Tái nhậm) 再任: là nhậm chức trở lại.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Cúi xin Đức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu
chỉnh đốn nền Đạo.

TÁI PHẠM
再 犯
E: To be recidivist
F: Rédiciver.
Tái phạm 再犯 phạm tội một lần nữa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy cũng lấy từ bi dung cho, bằng tái phạm sẽ bị Tòa
Tam Giáo trục xuất.

TÁI PHỤC
再 復
F: Revenir.
Tái phục 再復: Trở lại một lần nữa, lại trở lại.
"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 Chí-Tôn gọi là trường
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thi công quả là vậy. Đức Chí-Tôn cho Hộ Pháp 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 Chí-Tôn 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".

TÁI SANH
再生
E: To reincarnate.
F: Réincarner.
(Tái là lập lại một lần nữa, Sanh là sự sống). Tái sanh là được
sanh lại một lần nữa, nói rõ hơn là đầu thai xuống thế gian lại
một lần nữa hay còn gọi là tái kiếp. Dầu Đức Phật Di Lặc cũng
được giáng linh lại một lần nữa.
Sự sống lại có nhiều cách:
1- Đối với những vong thường thì qua một kiếp thác rồi, bây
giờ đầu thai trở lại vì duyên nghiệp trả vay gì đó.
2- Đối với bậc Thiên mạng thì các chơn linh cao trọng có thể
chiết Chơn linh thành ra nhiều lần để làm tròn sứ mạng qua
nhiều thời gian khác nhau.
Thầy dạy:"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".
Kinh Đại Tường có câu:
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"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."

TÁI THẾ
再世
(Tái là lập lại một lần nữa, thế là cuộc đời, là thế gian) điều tất
nhiên là chơn linh này đã có đến thế gian một hay nhiều lần,
ngày nay lại đến nữa để làm Thiên mạng, làm phận sự hay
học hỏi để tấn hoa, hay trả nợ gì đó. Hoặc có khi hồn phải bị
thoái chuyển xuống vật loại thú hình. Sự trở lại gọi là Tái Thế.
Đức Hộ Pháp nói về Chúa Cứu Thế: "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."
Kinh Sám Hối có câu:
"Luân-hồi thưởng phạt rất mầu,
"Chuyển thân tái thế ngựa trâu công đền."

TÁI THỆ
再誓
E: To swear again.
F: Jurer the nouveau.
Tái: Lại một lần nữa. Thệ: thề. Tái thệ là lập lời thề trở lại một
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lần nữa, vì lời thề trước đã không giữ được, khiến nên lỗi thệ.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Ðối với các Chi Phái do Ðại Ðạo 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 Ðức Chí Tôn,
mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo
Châu Tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tý, duy
trong Châu Thành Tòa Thánh, những kẻ phản Ðạo
không đặng nhập môn trở lại mà thôi.

TÁI THỦ QUYỀN HÀNH
再守權衡
(Thủ là nhận lấy, Tái thủ là nhận lại một lần nữa. Quyền hành
là trách nhiệm và bổn phận phải làm trong chức năng đã sẵn)
tức nhiên là tái nhận chức tước và quyền hành sau một thời
gian từ bỏ. Đây là trường hợp của Đức Lý Giáo Tông có ghi
trong Ðạo Sử II./289, nói về việc trước đây Ngài xin Đức Chí
Tôn cho từ chức. Giờ này vì sự yêu cầu của Đức Chí-Tôn
Ngài nhận chức Giáo Tông trở lại gọi là "Tái thủ quyền hành".
Nguyên do nào Ðức Lý Giáo Tông xin từ chức?
Trong ngày Ðại Lễ Khai Ðạo 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926)
tại Thánh Thất Từ Lâm Tự Gò Kén, Ðức Chí Tôn dự định ban
cho Ngài Ngô Văn Chiêu chức Giáo Tông, nhưng Ngài Ngô
Văn Chiêu bị Quỉ Vương thử thách mà không thắng nỗi Quỉ
Vương, nên Ngài rút về nhà lo tu đơn và sau đó Ngài hợp với
những đệ tử do Ngài phổ độ, cùng về Cần Thơ lập ra phái
Chiếu Minh tại Cần Thơ. Ðức Chí Tôn mới giao chức Giáo
Tông cho Ðức Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm
nhiệm. Rồi sau đó, lần lượt có một số các Chức sắc khác cũng
có ý muốn tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh như quí Ông: Giáo
Hữu Ngọc Chính Thanh lập phái Tiên Thiên ở Cai Lậy (1930),
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Phối Sư Thái Ca Thanh (Nguyễn Văn Ca) lập phái Minh Chơn
Lý (1931) ở Cầu Vỹ (Mỹ Tho) với Ngài Chưởng Pháp Trần
Ðạo Quang, Giáo Sư Thượng Kỳ Thanh (Vương Quan Kỳ) lập
phái Cầu Kho (1930) ở Thánh Thất Cầu Kho Sài gòn…Ðức Lý
Giáo Tông muốn dùng quyền của mình để trục xuất những vị
muốn phân phe chia phái, nhưng Ðức Chí Tôn cản không cho,
bởi vì Ðức Chí Tôn biết rằng nếu đã phân phe chia phái rồi, thì
sau nầy không thế gì qui tụ trở lại được, nên Ðức Chí Tôn cản
Ðức Lý nhiều phen, Ðức Chí Tôn muốn cố gắng cảm hóa và
kêu gọi quí Chức sắc ấy trở về Tòa Thánh Tây Ninh hầu cứu
rỗi linh hồn họ, trong lòng thương yêu của Thầy.
Do vậy mà Ðức Lý không điều hành nền Ðạo được nên xin từ
chức Giáo Tông. Bởi lòng thương yêu của Ðức Chí Tôn quả
thật vô hạn, nhưng vì phàm tâm lấn lướt Thánh chất nên các
Chức sắc lập Chi phái không ai chịu trở về Tòa Thánh. Ðức
Chí Tôn đành triệu Ðức Lý trở lại cầm quyền Giáo Tông để xử
trị các Chức sắc ấy. Bấy giờ Ðức Chí Tôn bảo Hội Thánh làm
lễ Ðăng điện cho Ðức Lý thật long trọng để Ðức Lý TÁI THỦ
QUYỀN HÀNH.
Chỗ có nhiều chấm nơi đầu bài là bài thi Hán văn bốn câu của
Ðức Lý, xin chép bổ sung ra sau đây:
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?
Viết ra chữ Hán bài thi trên của Ðức Lý Giáo Tông:
久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主籍香
_______________________________
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Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày 04-11-Canh Ngọ (dl: 24-12-1930)
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
LÝ GIÁO TÔNG
Hỉ chư hiền hữu, chư hiền muội.
............................
Lão đã mang một cảm tình rất nặng cùng chư Hiền Hữu, Hiền
Muội rồi đó. Lão là người đã đứng ngoài vòng thế sự hèn lâu,
nên đòi phen bợ ngợ, phải tìm tàng lượng tri lý mỗi người, Ôi!
nghĩ nên rất khó! Vì khi nãy, Lão thấy con cái Chí Tôn đông
đảo dường ấy, may là một nước Việt Nam chưa đủ trọn mà
dường nầy, ngày nào Ðạo đã truyền bá toàn trong nhơn loại,
trọn khắp Ngũ châu, mới sao nữa! Ngán thay cho cái trách
nhậm nặng nề, vì trót đã hứa lời cùng Từ Bi ra tế độ, hễ trách
phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai quyền khuyến nhủ trừng trị lấy
em mặc dầu, chớ cũng nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ
một điều là Lão không phương gần kẻ tà tâm toan dạy dỗ; còn
như gần kẻ đạo đức chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần
ích. Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng thiêng liêng, không lo trau
giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp thiên nhiên đã
mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy mà không mất thì đoạt vị
đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ?
Ấy vậy, Lão đến mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm,
mong cho đơm bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng
phải đến rước người hiền ngõ. Lão đây cũng vậy, mà chư
Hiền Hữu cũng vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời, vẫn là
phận sự của chúng ta đã hẳn, hãy biết phận mình mới an tâm
liệu thế chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có
thuận, bền chí xem mảy mún cơ đời. Chư Hiền Hữu, chư Hiền
Muội xem trong năm Khai Ðạo, biết bao khổ não truân chuyên.
Lão, vì đã thấy rõ, nên không nỡ ngồi an xem cơ thắng bại.
Lão nhứt định đứng chung vai đâu cật cùng chư Hiền Hữu,
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chư Hiền Muội, mà chia bớt khổ tâm. Lão chẳng phải sợ, vì
chưa có quyền hành hữu vi nào mà phạm đến Lão đặng, chỉ
sợ giùm cho chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội mang nặng thi
phàm, mà chịu cường quyền đè nén. Chư Hiền Hữu, chư Hiền
Muội có đạt được phép tiên tri như vậy đâu mà mong tránh
khỏi. Lão nghĩ như thế nên nhứt định tái thủ quyền hành,
đem cặp nhãn thiêng liêng thay vì cặp nhãn của Thầy, đặng
thấy giùm mọi điều cho chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội, đặng
quyết thắng chúng sanh trong kỳ Khai Ðạo nầy, thì Lão tưởng
khi Lão chưa phải là người vô dụng vậy. Lão mang nặng tình
nghĩa cùng một Bạn thiêng liêng vì đời lãnh mạng, tạo Ðạo
đặng cứu chúng sanh mà phải chịu mông trần vào cảnh đọa.
Lão nên nói rằng, cơ thưởng phạt của Thiên thơ thì lắm điều
trái hẳn với trí người tưởng tượng. Có nhiều khi thưởng hữu
hình mà làm hình phạt vô vi, mà cũng có khi lấy hình phạt hữu
vi mà thưởng thiêng liêng công nghiệp. Vậy, cái thưởng và cái
phạt của Lão dùng điều đình Thánh giáo, nhiều khi chư Hiền
Hữu, chư Hiền Muội không phương thấy lý đặng. Nên khá dè
chừng, đừng vội luận nhảm bàn khùng mà mang tội thiêng
liêng rất uổng, nghe!"

TÀI
• TÀI 才 Tài năng làm được việc.Td: Tài cán, Tài đức.
• TÀI 財 Tiền bạc. Td: Tài chánh, Tài thí.
• TÀI 材 Gỗ dùng làm đồ đạc. Td: Tài liệu.
• TÀI 裁 Trồng cây Td: Tài bồi.

TÀI BẤT KHẢ Ỷ
才不可倚
Tài bất khả ỷ là có tài đừng nên cậy tài mà kiêu ngạo. (Tài:
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Tài năng làm được việc. Bất: không. Khả: khá. Ỷ: cậy).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đừng hòng kiêu hãnh cậy mình tài,
Nên nhớ chữ tài cận chữ tai.
Tài ít đức nhiều còn hữu dụng,
Tài suông đức thiếu họa nay mai.

TÀI BỒI
裁培
E: To cultivate.
F: Cultiver.
Tài: Trồng cây. Bồi: đắp thêm. Tài bồi là vun trồng, trau giồi,
đào luyện.

TÀI CÁN
才幹
E: Capacity.
F: La capacité.
Tài: Tài năng làm được việc. Cán: làm việc, cốt cán. Tài cán là
khả năng tài giỏi làm được việc.

TÀI CHÁNH
財政
E: The finance.
F: La finance.
Tài: Tiền bạc. Chánh: sắp đặt cho yên, quản lý. Tài chánh là
sự quản lý về tiền bạc của một đoàn thể.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

81

TÀI ĐA LỤY THÂN
財多累身
Tài: Tiền bạc. Đa: nhiều. Lụy: dính líu khổ sở. Thân: mình. Tài
đa lụy thân là tiền của nhiều thì làm lụy đến thân.
Đức Lão Tử nói: Dục đa thương thần, tài đa lụy thân. Nghĩa
là: Lòng ham muốn nhiều thì hại tinh thần, tiền của nhiều thì
lụy đến thân.

TÀI ĐỨC
才德
E: Talent and virtue.
F: Talent et vertu.
Tài đức là tài năng và đạo đức. Tài là khả năng kiến thức do
người trau luyện. Đức là tâm ý do sự tu sửa hằng ngày. Người
có tài thì tất nhiên rất được hữu dụng, mà thêm có đức lại
càng qúi trọng hơn. Có câu: "Tài bất thắng đức" là Tài năng
không thể thắng nỗi phước đức vì khi đã hưởng hết phước
đức rồi thì dù có tài giỏi cách mấy cũng không thể cứu vãn
được sự thất bại và suy tàn. "Đức thắng tài vi quân tử" là
người có đạo đức hơn tài năng thì làm người quân tử. "Tài
thắng đức vi tiểu nhân" là người có tài năng hơn đạo đức thì
làm kẻ tiểu nhân.
Đức Thượng Sanh giải thêm: "Cái tài thì do sự học mà có, cái
đức là do lập chí tu thân theo Đạo Thánh Hiền mà được. Nếu
có tài mà không có đức thì cũng như đóa hoa có sắc mà
không có hương; cái tài đó cũng không phải là tài hữu dụng".
Luận về Tài Đức, Bát Nương Diêu Trì Cung có khuyên dạy:
Tài lấn đức tài mau diệt tận,
Ðức đồng tài, tài phấn khởi thêm.
Mênh mông biển khổ con thuyền,
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Ðạo sơ đức kém ngửa nghiêng sóng trần.
Ỷ tài sức cậy thân dựa thế,
Tài càng nhiều càng lụy đến thân.
Tài kia tai nọ luôn vần,
Ðức tài trau luyện đồng cân mới mầu.
Trăm năm một cuộc bể dâu!
Tố Như Tiên sanh là cụ Nguyễn Du dạy đời hai câu bất hủ:
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Hoặc Thi văn dạy Đạo rằng:
ĐỨC cao thì mới đáng nên người,
ĐỨC thắng TÀI kia đã mấy mươi.
Có ĐỨC có TÀI giềng Đạo trọng,
Không TÀI không ĐỨC hóa không thời.

TÀI GIẢ TAI DÃ
才者災也
Tài giả tai dã tức nhiên nói về người tài giỏi mà không biết
khiêm nhường ấy là tai họa vậy. (Tài: Tài năng làm được việc.
Giả: người ấy. Tai: tai họa. Dã: vậy). Trong đời không hiếm
người tài giỏi mà không đạo đức thì hợm mình, khinh người,
làm cho nhiều người chán ghét. Đó là tai họa vậy.

TÀI HOA
才 華
E: Talented.
F: Talentueux.
Tài: Tài năng làm được việc. Hoa: Huê: đẹp tốt. Tài hoa là
người có tài năng phát lộ ra ngoài những tinh hoa về nhạc,
họa, thơ, văn chương.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÀI HÙNG BIỆN
才 雄 辯
F: Éloquence.
Tài hùng biện 才雄辯: biện thuyết mạnh mẻ.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chư Chức
sắc dám hy sinh cùng đời mà không dám 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."

TÀI LIỆU
材 料
E: Documents.
F: Matériauxs
Tài: Gỗ dùng làm đồ đạc. Liệu: đồ vật. Tài liệu là chỉ chung
các thứ giấy tờ, văn bản, sách vở, dùng để nghiên cứu cho
hiểu rõ một vấn đề, làm thành bài thuyết trình, luận án hay một
tác phẩm khảo cứu.

TÀI SẮC
才 色
E: Talent and beauty.
F: Talent et beauté.
Tài: Tài năng làm được việc. Sắc: sắc đẹp của con gái. Tài
sắc là chỉ người con gái có tài năng và có sắc đẹp.
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Nữ Trung Tùng Phận: Mẹ dạy con gái:
Trông người so sánh với ta,
Lường tài cân sắc hiệp hòa mới nên.

TÀI TÌNH
才 情
E: Talented and clever.
F: Talentueux et habile.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt,
Ðừng đừng xảo mị gọi tài tình.

TẠI GIA
在家
E: To be lay at home.
F: Être laðque à la maison.
Tại gia là người tu hành nhưng còn ở tại gia đình, còn lo làm
nghề nghiệp nuôi sống bản thân và gia đình.
Người tu tại gia được gọi là: Cư sĩ, Cư gia.

TẠI VỊ
在位
E: To be on the throne.
F: Être sur le trône.
Tại: Đang ở, ở tại, còn. Vị: ngôi vị, địa vị.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thuyết đạo Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chúng ta thấy, trước khi lên cầm quyền vì một sơn hà
xã tắc, một nhà đương quyền tại vị hay đã thoái vị
cũng vậy,...

TAM BÀNH LỤC TẶC
三彭-六 賊
E: Three evil spirits of anger - Six brigands.
F: Trois mauvais génies de colère - Six brigands.
(Tam: Ba, số 3, thứ ba. Bành: họ Bành). Tam Bành là ba vị ác
thần họ Bành, tên của ba vị các sách chép không thống nhứt
nhau, đại khái là: Bành Chất, Bành Cư (Cứ, Cử, Sư), Bành
Kiêu (Kiểu, Kiều, Kiển, Hiên).
Theo Lão giáo, ba vị ác thần nầy ở vào ba vị trí trong thân thể
con người: Bành Cư ở tại thượng tiêu, Bành Chất ở tại trung
tiêu và Bành Kiêu ở tại hạ tiêu, nên ba vị ác thần nầy còn
được gọi là Tam Thi Thần. Theo sách Thái Thượng Tam Thi
trung kinh, Tam Bành thường xúi giục con người làm bậy. Đến
ngày Canh Thân, Tam Bành lên tâu Thượng Đế xin trừng phạt
cho con người mau chết để Tam Bành khỏi theo dõi nữa.
Người ta tin rằng, những sự nóng nảy, giận dữ của con người
là do Tam Bành xúi giục gây nên, để con người mất hết sáng
suốt và làm điều sai trái. Cho nên khi thấy ai giận dữ thì nói là
"nổi Tam Bành". Trong phép luyện đạo, Tam Thi Thần là ba
con quỉ, trấn tại thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Chúng trấn
ba cửa ải ấy để cho Thần và Khí không được giao thông với
Càn Khôn thăng giáng. Người luyện đạo phải tịnh tâm thiền
định để kềm chế Tam Thi Thần mà khai thông tam tiêu cùng
cửu khiếu thì mới đắc đạo được.
(Lục: sáu. Tặc: kẻ trộm). Lục tặc là sáu tên trộm cướp luôn
luôn rình rập để cướp đi các công đức của người tu hành. Lục
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tặc chính là Lục trần, tức là 6 cảnh hấp dẫn của cõi trần làm
cho con người mê đắm vào. Đó là: Sắc, Thinh, Hương, Vị,
Xúc, Pháp. Đây là cách nói ví của Đức Phật giảng giải cho
người tu dễ hiểu. Phật ví Lục trần (Lục ngoại nhập) như sáu
tên trộm cướp, luôn luôn tìm cách khêu gợi Lục căn của con
người, để Lục Căn sanh ra Lục dục mà xao lãng hay bỏ bê
việc gìn giữ giới luật tu hành.
Đức Phật khuyên người tu phải giữ gìn cẩn thận Lục căn:
Nhãn, Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân, Ý, làm cho nó như căn nhà trống
không, không có của cải chi hết, để khi Lục tặc xâm nhập vào
thì nó không vơ vét được gì cả. Ý của Đức Phật nói rằng:
người tu gìn giữ Lục căn cho trong sạch, cao thượng, để Lục
tặc không thể cướp mất công đức của mình. Ai giữ được như
vậy thì dứt phiền não, đắc đạo. Con người, một khi để cho
Tam Bành dấy lên, Lục tặc xâm nhập, tất nguy khốn cho thân
mạng, hư hỏng việc tu hành. Muốn đắc đạo thì phải kềm chế
chặc chẽ Tam Bành, gìn giữ Lục căn, không cho Lục tặc xâm
nhập.
Đức Hộ Pháp nói về nguyên lai của Tam bành:
"… Nhứt là nền Ðạo Cao Ðài nầy; là khi đã nhập vào trận Vạn
Tiên, Ðức Thái Thượng thì giận Ðức Thông Thiên Giáo Chủ,
Ngài biến ra Tam Bành tức nhiên là hình ảnh của Ðức Chí
Tôn lập giáo ngày nay trên mặt địa cầu nầy. Thái, Thượng,
Ngọc tức nhiên Tam Thanh Ứng Hóa là ba tinh thần duy chủ
của nền Tôn Giáo; Thái, Thượng, Ngọc đương nhiên là Thánh
Thể của Ðức Chí Tôn đó vậy. Tại sao Ðức Chí Tôn lấy nguyên
căn Tam Bành trong buổi nộ khí của Ðức Thái Thượng Nguơn
Thủy lập Ðạo Giáo? - Là Ðức Chí Tôn quyết định lấy cơ quan
tối đại của duy tâm đánh tiêu tan duy vật, tức nhiên lấy tinh
thần đạo giáo diệt tiêu Tả Ðạo Bàng Môn.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sao chẳng biết lòng thương nhân-loại?
Cứ tranh nhau chức đại quyền cao.
Tam bành lửa dậy ào ào,
Tín đồ đạo hữu lao xao tưng bừng.

TAM BẢO (Phật Học)
三寶
Tam bảo (S: triratna; P: tiratana) "Ba ngôi báu";
Ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật- Pháp- Tăng, tức là bậc
giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và bạn đồng học. Người
có niềm tin kiên cố nơi Tam bảo được gọi là bậc Dự lưu (vào
dòng). Người Phật tử biểu lộ sự tin tưởng bằng cách qui y
Tam bảo (Ba qui y). Trong mười phép quán Tùy niệm (p:
anussati), ba đối tượng đầu tiên là Tam bảo.
Ý nghĩa của Tam bảo được hiểu rộng hơn theo truyền thống
Ðại thừa. Trong các buổi giảng dạy về Thiền, đặc biệt sau các
chương trình Tiếp tâm (j: sesshin), quán Công án, các thiền
sinh được hướng dẫn vào lối nhìn Tam bảo của Ðại thừa.
Theo cách nhìn này thì người ta có thể phân ý nghĩa Tam bảo
ra ba tầng cấp: a) Nhất thể tam bảo (j: ittai-sambō), b) Hiện
tiền tam bảo (j: genzen-sambō) và c) Trụ trì tam bảo (j: jujisambō).
1- Nhất thể tam bảo 一體三寶 cũng được gọi là Ðồng thể tam
bảo; 同體三寶) bao gồm: 1. Ðại Nhật Phật, hiện thân của Pháp
thân (s: dharmakāya), biểu hiện của sự bình đẳng vô vi, sự
thông suốt tính Không (s: śūnyatā) và Phật tính của vạn vật; 2.
Pháp (s:dharma), được hiểu là luân lý của toàn thể vũ trụ và
theo đó thì tất cả những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên
mà sinh, đều phụ thuộc vào nhau; 3. Sự xuyên suốt giữa hai
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điểm 1. và 2. nêu trên và từ đó xuất phát ra một sự thật, một
sự thật mà chỉ một bậc Giác ngộ mới có thể trực chứng được.
2- Hiện tiền tam bảo 現前三寶 cũng có lúc được gọi là Biệt
thể tam bảo; 別體三寶 gồm có: 1. Ðức Phật lịch sử Thích-ca
Mâu-ni (s: śākyamuni), người sáng lập Phật giáo qua sự giác
ngộ của chính mình và là người đã thực hiện được Nhất thể
tam bảo; 2. Pháp, ở đây được hiểu là giáo lý của Đức Phật,
được Ngài thuyết giảng và 3. Các vị đệ tử của Ngài.
3- Trụ trì tam bảo 住持三寶 bao gồm: 1. Những tranh tượng
của Đức Phật được truyền lại đến ngày nay; 2. Những lời dạy
của chư vị Phật trong kinh sách và 3. Chư Phật tử hiện nay,
những người đang tu học và thực hiện Chính pháp.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TAM BẤT TÀ DÂM
三不邪淫
Điều răn cấm thứ ba (trong Ngũ giới cấm) là cấm việc Tà dâm.
Bởi Tà dâm là trọng tội. Vì sao?
Theo TÂN LUẬT: Chương IV: Ðiều Thứ 21:
"Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới
Cấm, mà điều thứ ba trong Ngũ giới cấm là"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)".
Vì sao tội Tà Dâm là trọng tội?
Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm": ngày 26-6Bính Dần (dl: 30-6-1926)
"Phàm xác thân con người tuy mắt phàm coi thân hình như
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Theo Thánh Ngôn trên đây, đủ hiểu rằng sự dâm dục có hại
cho kẻ hành giả là dường nào! Phàm thân người do nhơn
duyên cấu sanh, mà hễ có sanh thì tự nhiên có tử. Và khi tử
thì duyên phải tan rã và trở về với đất, nước, gió, lửa. Thế thì
nhục thân có trường tồn đâu mà phải cần khoái lạc nhứt thời
đề rồi gây ra tội tình Nhơn quả cho phần hồn phải chịu muôn
năm, ngàn kiếp, nhứt là quyến rủ vợ con người ta vào đường
quấy là phá hại gia cang của người, lại là một việc ác đứng
đầu trong muôn việc tội ác. Vả lại, dâm dục sát hại nhiều Chơn
linh, khi thoát xác, chúng nó đến kiện nơi Nghiệt Cảnh Đài,
chúng ta không chối tội được. Vậy kẻ tu hành chớ nên ham vui
một thuở mà chịu khổ cả muôn đời. Tóm lại: thân thể người
chẳng khác thân thể động vật. Điều chính của nó là hành
động, mà hành động của nó lại khuynh hướng về tư kỷ nhiều
hơn, cho nên chúng ta phải cố gắng gìn giữ giới cấm nầy, để
trị thân thể và đem nó về đường Chánh Đạo.
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TAM BỬU
三寶
E: Three treasures.
F: Trois trésors.
• Tam bửu
• Thể pháp của Đạo Cao-Đài phải đủ cả Tam ngôi
1-Tam Bửu là gì?
2-Tòa-Thánh có ba Đài tượng Tam Bửu
3-Tam Bửu trong Cửu Trùng Đài
4-Tam bửu qua Tam trấn
5-Tam bửu Phật-Pháp-Tăng
6-Nhiệm vụ của Đức Di Lạc trong kỳ ba Phổ độ
7- Ý nghĩa Tam ngôi Nhứt thể
8-Kết luận về Tam bửu là TU cho đạt thành
9-Chúa Jésus chết là dâng Tam Bửu cho Chí-Tôn
_________________________________

Tam bửu cùng nghĩa với Tam bảo. Trong cửa Đạo Cao Đài
tiếng này thông dụng hơn. Ngày nay, người Tín hữu sùng
thượng Đức Thượng-Đế bằng cách dâng Tam-Bửu cho
Người, đó là dùng các vật làm biểu-tượng, như:
- Bông, tượng trưng cho xác thân, ấy là TINH.
- Rượu, tượng trưng cho Trí não, ấy là KHÍ.
- Trà, tượng trưng cho linh hồn, ấy là THẦN.
TINH- KHÍ- THẦN gọi là Tam bửu, tức là ba món quí báu nhứt
của con người.
Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng để dâng Đại
Lễ cho Ngài là nguyên-nhân chấm dứt cái hoạ tranh thù đã
gây nên trường oan-nghiệt cho toàn Thế-giới.
Ðức Hộ Pháp nói: Ngày hôm nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài biểu
chúng ta dâng cho Ngài ba món gọi là Tam bửu là: Tinh
Khí Thần. Ngài thể nó là Bông, là Rượu, là Trà.
Bần Đạo tưởng nếu lấy vật ấy mà tưởng tượng thì nó không
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nghĩa lý gì hết. Ôi! Biết bao nhiêu quí hoá, nếu cả thảy con cái
của Ngài biết Đức Chí-Tôn muốn dâng cho Ngài cái gì thì của
dâng ấy quí hoá không thể nói.
Tinh: là Ngài biểu dâng hình thể của ta tức nhiên dâng xác thịt
ta, nghĩa là dâng cái sống của ta nơi mặt thế gian này đặng
cho Ngài làm khí cụ, đặng Ngài phụng sự cho con cái của
Ngài, nó thuộc về Tinh tức nhiên Bông đó vậy. Phải dâng
cho Ngài cái hình xác chúng ta cho đẹp đẽ, cho trong sạch,
cho thơm tho, cho quí hoá như Bông kia mới được. Tưởng
tượng Ngài muốn cho chúng ta trong sạch như vậy là vì Ngài
mong con cái của Ngài biết thương yêu lẫn nhau, rồi lại tự
mình tu tâm dưỡng tánh thế nào cho đẹp đẽ mỹ miều như
Bông kia đặng xứng đáng làm Thánh thể của Ngài đặng phụng
sự cho con cái của Ngài.
Giờ nói về Rượu: Ngài thể cái Chơn thần của ta tức nhiên thể
cái trí thức. Cái khôn ngoan của ta về Chơn thần, tượng ảnh
trí thức khôn ngoan tức nhiên Ngài biểu cả trí não con cái của
Ngài phải dâng trọn cho Ngài đặng làm khí cụ. Giờ phút nào
toàn thể con cái của Ngài có trí óc khôn ngoan đặng phụng sự
cho nhơn loại thay thế cho Đại Từ Phụ mà nói rằng: Chúng tôi
không biết làm gì ngoài phận sự thiêng liêng của Đức Chí-Tôn
giao phó. Ngày giờ nào toàn thể con cái của Ngài biết nói như
thế đó, thì ôi, hiến cho Đức Chí-Tôn một vật quí hoá không thể
nói gì được.
Nói về Trà: Ngài thể Trà là tâm hồn tức nhiên Ngài biểu cả
tâm hồn của ta hiệp lại làm một khối với nhau. Giờ phút nào
toàn thể con cái của Ngài hiệp cả tâm hồn làm một, cái tâm
hồn này sẽ làm tâm hồn của mặt địa cầu này, cho trái đất này,
nó sẽ làm tâm hồn của toàn thể nhơn loại. Ngày giờ nào cả
toàn thể con cái của Ngài tượng ảnh tâm hồn cho toàn thể
nhơn loại được, thì ngày giờ ấy có thể Thánh thể của Ngài
mới phụng sự cho Vạn linh tức nhiên con cái của Ngài hạnh
phúc được. Chỉ ngày ấy mới có thể nói rằng: Nhơn loại hưởng
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được hồng ân đặc biệt của Ngài,mà hưởng được hồng ân đặc
biệt của Ngài thì ngày ấy mới mong hưởng được Hoà bình và
Đại Đồng Thế giới". (30-02 Nhâm Thìn 23-3-1952)
Thể pháp của Đạo Cao-Đài phải đủ cả Tam ngôi:
Về mặt Tôn-giáo:
"Là một cơ cấu hữu-vi thì cũng không ngoài luật ấy, nên trước
tiên cần có đủ chủ hướng là Tinh-thần ấy là Tín ngưỡng, chủ
Tinh-thần là linh hồn của Đạo-giáo, mà linh hồn của Đạo CaoĐài là Đức Chí-Tôn chủ về cực Dương.
Một Tôn-giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt đẹp thì
Tôn giáo ấy có đủ Tam-bửu: TINH, KHÍ, THẦN.
-Về Thần: thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn có do Đức
Chí-Tôn làm chủ linh hồn của Đạo-giáo.
-Về Khí thì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành nên Đức ChíTôn mượn hình thể Diêu-Trì-Cung làm Khí.
-Về Tinh là hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba chi PHÁP,
ĐẠO, THẾ tượng trưng là: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh.
Tức nhiên Đức Chí-Tôn đã cho hiệp Tam bửu.
1-Tam Bửu là gì? - Đó là vật báu:
- Trời có Tam bửu: NHỰT, NGUYỆT, TINH, tức là sự hình
thành nên các Thiên tượng như mặt trời, mặt trăng và các vì
Tinh tú. Khi đã có đủ Tam bửu thì có sự phân hoá bởi Âm
Dương mà thành ra Ngũ Khí là Vân (mây), Vũ (mưa), Vụ
(sương mù), Lôi (Sấm), oanh (sét).
- Đất có Tam bửu: THUỶ (nước), HOẢ (lửa), PHONG (gió).
Ba yếu tố nước, lửa, gió rất quan trọng để tác động nên lý Ngũ
Hành: Kim (kim-loại), Mộc (cây), Thuỷ (nước), Hoả (lửa), Thổ
(đất).
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- Người có Tam bửu: TINH, KHÍ, THẦN và do Âm Dương
phối hợp tạo thành Ngũ Tạng: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. Bởi
người là một sản phẩm hoàn chỉnh nhất của Thượng-Đế đã
nắn đúc nên hình. Thế nên người khôn ngoan nhất trong vạn
loại và đứng đầu chúng sanh, mới xứng đáng là Thượng
Sanh, vì thế người Môn-đệ của Đấng Chí-Tôn khi cỗi xác trần
về với Hư vô được hiên ngang ngự trên phướn Thượng Sanh
mà về chầu Bạch Ngọc. Chính đó là Tam tài: Thiên, Địa, Nhân.
2-Tòa-Thánh có ba Đài tượng Tam Bửu:
"Trong Đại-Đạo có ba Đài, có ba người làm Chủ:
- Bát-Quái-Đài dưới quyền Đức Chí-Tôn, Ngài là Chúa của
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng Vạn linh, chính ông chủ
Bát-Quái Đài là Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Cửu Trùng Đài là dưới quyền Giáo Tông làm chủ, giáo hoá
nhơn sanh.
- Hiệp-Thiên-Đài là Hộ Pháp làm chủ, bảo tồn chơn pháp.
Trong ba Ông chủ ấy thì chỉ có hai ông này là Cửu Trùng-Đài
và Hiệp-Thiên-Đài nếu đứng riêng ra không thế gì dâng sớ cho
Bát-Quái-Đài, tức nhiên:
Quyền Chí-Tôn nơi Bát-Quái-Đài.
Hai Đài Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên hiệp nhứt là Quyền Chí-Tôn
tại thế, không có một quyền nào cai quản cải qua quyền BátQuái-Đài được". (ĐHP: 18-8 Kỷ Sửu)
3-Tam Bửu trong Cửu Trùng Đài:
Ba báu: NHỰT, NGUYỆT, TINH là ba ảnh tượng của người
đại diện trong thời Nhơn sanh ư Dần,là ba vị Đầu Sư của ba
phái thay vì là Thái, Thượng, Ngọc, được ân phong đầu tiên:
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- Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.
- Ngọc Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
- Thái Đầu Sư Thái Nương Tinh và Thái Minh Tinh.
Mặt trời, mặt trăng mỗi thứ chỉ có một, nhưng Tinh là sao thì
rất nhiều, có đến 3072 ngôi sao, nên phải có hai vị mang chữ
TINH.
Số 3 là do số 1 và 2 hỗn hợp lại mà biến ra 3. Số 3 là con số
căn bản trong tất cả các số. Chính nó là một con số Huyền
diệu và nhiệm-mầu nhứt.
4-Tam bửu qua Tam trấn:
5-Tam bửu Phật-Pháp-Tăng:
Về nghi thức Lễ bái của Đạo Cao-Đài, người Tín hữu trước khi
mật niệm đều có lấy dấu: Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi cũng
không ngoài ý-nghĩa Tam bửu:
- Phật, quyền năng tối thượng là Đức Chí-Tôn.
- Pháp, quyền năng tạo đoan là Đức Phật-Mẫu.
- Tăng, quyền-uy là giáo hoá, đứng làm đại diện qua
mỗi nguơn hội như:
- Nhứt kỳ Phổ-Độ: Phật A-Di-Đà.
- Nhị kỳ Phổ-Độ: Phật Thích-Ca Mâu-Ni.
- Tam kỳ Phổ độ: Phật Di-lạc Vương.
Buổi này Ngài chấp chưởng quyền hành thay Trời tạo thế. Còn
thay quyền Tam giáo thì có Phật Quan-Âm.
Vì thế cho nên hai ngôi: Phật, Pháp không đổi, mà ngôi Tăng
thay đổi tuỳ theo mỗi thời kỳ. Dù phân biệt ba ngôi như vậy
nhưng về bản thể cũng gồm về duy nhứt mà thôi.
Điều dễ nhận ra nhứt là thời tiền khai Đại-Đạo, Đức ThượngĐế đến với ba vị Xây bàn thường tá danh là AĂÂ cũng biểu
hiệu ba ngôi cùng chung một bản thể, tức là cùng chung một
gốc, nhưng gốc ấy chỉ có một, xuất hiện từ chữ vần đầu tiên
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chỉ một vần A, nhưng khi qua Việt Nam (Á châu) liền biến thể:
một sanh ba là AĂÂ:
A (gốc của tiếng La-tinh (Âu châu) tượng Thái cực.
Ă (dấu Ă như nửa vành trăng) tượng Lưỡng nghi.
Â (dấu Â đủ cả âm dương) ngôi Tứ tượng.
Ba chữ AĂÂ là chỉ quyền uy tối thượng của Đức Thượng Đế,
"một sanh ba, ba sanh vạn vật", nắm ngôi Chủ tể càn khôn vũ
trụ. Ngày nay Ngài đã đến với nhân loại, còn cho biết rằng
Ngài dùng Quốc ngữ làm chính tự và "Chi chi cũng tại Tây
ninh mà thôi". Chắc rằng tiếng Việt sau này sẽ trở thành Quốctế-ngữ và chính đây là thứ "Văn dĩ tải Đạo" tức nhiên văn hoá
nhà Nam sẽ chở Đạo đi khắp Năm châu để truyền bá giáo lý
siêu tuyệt của Đạo Trời.
Ngài đã trao bộ Thiên-Thơ cho dân tộc Việt-Nam. (là Thánh
ngôn Hiệp Tuyển) Bởi Đạo Cao-Đài là một Chánh giáo siêu
khoa học. Vả lại là một nền giáo lý tổng hợp giáo-lý của Tam
giáo thì tầm quan trọng đến dường nào!
6-Nhiệm vụ của Đức Di Lạc trong kỳ ba Phổ độ:
Ngài sẽ là Người khởi khai mối Đại-Đạo này được Đức ChíTôn xác nhận qua hai câu liễn đối treo trong ngày Lễ Khai Đạo
tại Từ-Lâm-tự (Gò kén-Tây ninh) vào ngày 15-10 năm BínhDần (Dl 19-11-1926).
- Di-Lạc thất bá thiên niên khởi khai Đại-Đạo.
- Thích-Ca nhị thập ngũ thế chung lập Thiền môn.
Như vậy mối Đạo Trời của Đức Chí-Tôn ngày nay do Đức DiLạc-Vương chấp chưởng, tức là người khởi khai mối Đạo này
cho đến bảy trăm ngàn năm. Còn Đạo Phật do Đức Thích-Ca
qua hai ngàn năm trăm năm (hai mươi lăm thế kỷ) đã kết thúc
mối Đạo Thiền.
Hôm nay bài Kinh Di-Lạc mà Tín hữu tụng đọc thường ngày
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chính là bản Vi bằng giao ước giữa Đức Phât Thích-Ca và
Đức Phật Di-Lạc vậy.
Lần này Đức Chí-Tôn sẽ tuyển chọn một trong ba Đấng để
thay Thế cho Đức Ngài làm Chủ ngôi Trời này:
1- Đức Phật Thích-Ca.
2- Đức Chúa Jésus-Christ.
3- Đức Phật Di-Lạc.
Trong số ba Đấng này sẽ có một Đấng thay quyền Đức ChíTôn để điều khiển càn Khôn vũ trụ.
Con số 3 đã chi phối toàn cả vật loại, nên:
- Phật, cầm quyền năng của Chơn linh.
- Pháp, cầm quyền năng của Khí thể tức là cơ sản xuất
hữu hình.
-Tăng, cầm quyền năng nuôi sống thể hài.
Do đó mà quyền hành mỗi ngôi mỗi khác:
Đấy là nhiệm vụ của Đạo Cao-Đài kỳ ba Cứu thế và Chuyển
thế làm sao cho Tam bửu của Trời và Người được hiệp một,
tức là Vạn linh trở về với Nhất linh. Thế nên đây chính là thờikỳ gặt hái, thời-kỳ thâu thập kết quả.
7- Ý nghĩa Tam ngôi Nhứt thể:
"Thầy nói cơ tạo đoan Càn-khôn vũ trụ ra sao thì trong vạn vật
cũng tương liên như vậy: cùng một khuôn khổ, một định luật
như nhau hết:
- Trên hết cả là Phật, ấy là ngôi cao thượng hơn hết,
nắm pháp huyền vi,
- Phật mới chiết tánh ra Pháp ấy là ngôi thứ nhì.
- Pháp mới sanh Tăng ấy là ngôi thứ ba.
Ba cơ quan ấy chừng qui nhứt lại thì duy chỉ có một nguyên
căn, một bổn thể"
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"Về Chơn-pháp cũng như về Bí-pháp thì mọi cơ cấu hữu vi
trong cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đều phải có đủ Tam Bửu:
Tinh Khí Thần".
8-Kết luận về Tam bửu là TU cho đạt thành:
"Nay nhằm lúc thế kỷ 20 này là thời kỳ Đức Chí Tôn rộng mở
cửa Phật, cửa Trời độ toàn con cái của Ngài, chỉ khuyên
chúng ta rán 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".
9-Chúa Jésus chết là dâng Tam Bửu cho Chí-Tôn:
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11 năm
Ðinh Hợi (1947) về Đức Chúa rằng: "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."

TAM CANG
三綱
E: Three principal social bonds.
F: Trois liens sociaux principeaux.
(Tam: ba; Cang: giềng của tấm lưới, tức là phần quan trọng
hơn hết). Tam cang hay Tam Cương là ba giềng lưới, giềng
mối lớn trong đạo làm người, đó là:
- Quân Thần cang 君臣綱 (Đạo vua tôi)
- Phụ Tử cang 父子綱 (Đạo cha con)
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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- Phu Thê cang 夫妻綱 (Đạo vợ chồng).
Thầy dạy: Nghe lời Cha dạy nhớ nghe con!
Tam Cang giữ đạo phải cho tròn,
Thứ nhứt: Trung quân cho trọn chí.
Thứ nhì: Hiếu phụ, nhớ nghe con!
Thứ ba: Chồng vợ cho tròn nghĩa.
Đó là Cang đạo, nhớ nghe con!

TAM CANG LÃNH
三綱领
Tam cang lãnh: ba giềng mối thiết yếu.
Sách Đại học theo danh từ mà cắt nghĩa thì nó là sách để cho
người lớn học tập. Trong đó có Tam cang lãnh, và Bát điều
mục.
Tam cang lãnh là Minh Minh Đức, Thân Dân và Chỉ ư Chí
Thiện.
- Minh Minh Đức là sáng cái đức sáng của mình. Vả chăng
người ta ai ai cũng có bẩm thọ của Trời một điểm tánh linh.
Tánh ấy sáng suốt và chơn thành tức là nguồn Thiên lý ở
trong người, nhưng khi nhập thế cuộc rồi, thân phàm cảm xúc
vật chất và kích thích tánh Thiên nhiên làm cho tánh nầy phải
biến sanh một Tánh khí chất nữa, tức là Nhơn tâm. Nguồn
Thiên lý ở trong người vì đó mà phải mờ tối, Minh Minh Đức
tức là đả phá cái màn đen tối ấy, để cho tánh Thiên nhiên
được tỏ rạng và linh động theo sở năng của nó.
- Thân dân là gần gũi với người và yêu đương giúp đỡ người
cũng như yêu đương giúp đỡ mình.
- Chỉ ư Chí Thiện là việc làm ấy nhắm đến mục đích Chí Thiện.
Học tập theo Tam cang lãnh là thực hành phép chánh kỷ hóa
nhơn vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TAM CANG - NGŨ THƯỜNG
三綱-五常
Như trên đã nói bên cạnh ba giềng mối lớn trong đạo làm
người thì còn phải giữ gìn Ngũ thường nữa. Ngũ thường 五常
(ngũ: năm; Thường là hằng có). Ngũ thường là năm đạo
thường gồm có: Nhân 仁, Nghĩa 義, Lễ 禮, Trí 智, Tín 信.
Kinh vào học có câu:
"Nguyện Tam Cang gìn tâm trọn đạo,
"Nguyện Ngũ thường hiếu thảo làm khuôn."
Nói cho đầy đủ và thuận về chữ nghĩa là "Tam Cang, Ngũ
Thường". Cang là giềng của cái lưới, nghĩa bóng Tam cang là
ba giềng mối lớn của người Nam phái trong đạo làm người là:
quân thần cang (đạo vua tôi), phụ tử cang (đạo cha con), phu
thê cang (đạo vợ chồng). Ngũ thường là năm điều thường
thức mà đạo làm người không thể thiếu được, đó là: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Thầy dạy:
Chữ NHƠN mến vật thương người,
Chữ NGHĨA đừng tham, nhớ nghe con!
Chữ LỄ đừng ham bạc bài điếm,
Chữ TRÍ rượu, trà bỏ, nhớ nghe con!
Chữ TÍN thật tình đừng nói xảo,
TAM CANG THƯỜNG NGŨ nhớ nghe con!
Thiên luật: - Trai: Tam Cang Ngũ Thường, - Gái: Tam Tùng
Tứ đức.
Tam Cang Ngũ Thường là đạo của người Nam phải giữ, cũng
như Tam Tùng Tứ Đức là đạo người Nữ phải gìn. Đối với Đạo
Cao-Đài ngày nay đã thành Thiên Luật tức là Luật Trời. tức
Đạo Nhân luân là đạo làm người vậy. Dù cho văn minh đến
đâu công thức này vẫn là yếu lý vì đã thành Luật, tức nhiên là
những mối liên hệ của con người sống với nhau trong gia
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đình, ngoài xã hội và còn liên quan nhau trong một thế giới
nữa. Vì giềng mối nhân-luân là đạo trọng của dân tộc Á Đông
luôn có nền-nếp văn minh tinh-thần bất khúât, dù ngày nay
lượn sóng văn-minh vật-chất có lôi cuốn nhân-lọai vào cơn
xáo-trộn kinh-hòang! Chắc-chắn những cái gì hay đẹp truyền
thống không bao giờ mất đi được. Chính Đức Chí-Tôn đến để
lập lại cán cân công bình ấy để được sống lại thuần-phong mỹ
tục do Việt-Nam 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 THIÊN-LUẬT của Ngài mà Ngài đã để trong
tâm não con cái của Ngài". (An-hóa 19-12 Bính-Dần (22-11927)
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 chăng? Như kẻ làm quan
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

101

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..."
"Ai sanh ra dưới thế nầy cũng phải giữ đủ Tôn chỉ của ba Đạo:
Nhơn Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo mới làm đặng hoàn toàn
phận sự con người. Tỉ như 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.
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 quốcgia, 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
Thiên-luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của
Ngài".
Thánh-ngôn: Đàn tại An-hóa, ngày 19-12 Bính-Dần (dl: 22-11927). 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 TứÐức đó vậy, các con hiểu à! Nền nhơn luân của con nhà NamViệt 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 chăng? Như kẻ làm quan ỷ quyền ức hiếp dân
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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!"
Những lời giảng dạy trên chắc chắn rằng đã có những kết quả
thỏa đáng mà từ xưa đến giờ cái qui luật này khiến nhân sanh
hoang mang. Nhất là phía Nữ phái rất ngán, nếu chưa nói là
"chán ghét". Phải thật lòng mà nói không chán ghét sao được,
vì Nữ phái chịu một áp lực quá khắt khe, đến độ bị hành hạ,
áp bức quá đỗi, gần như biến thành nô lệ, bị lợi dụng đủ điều–
đây chỉ nói chung chung- chứ cũng còn một số ngoại lệ, là tốt
đẹp, hạnh phúc. Chính Đạo Nho đã có câu: "Nhất Âm, nhất
Dương chi vị Đạo" tức là dù triết lý nhân sinh hay vũ trụ cũng
vậy: chỉ một Âm, một Dương mà cấu tạo thành, mới đúng
nghĩa của Đạo.

TAM CẤP
三 級
E: The perron.
F: Le perron.
Tam cấp 三級: Tam: Ba, số 3, thứ ba. Cấp: bực.Tam cấp là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ba bực. Bất cứ cái gì mà chúng ta thấy lên cao ba nấc thì gọi
là Tam cấp, như Tam cấp trên bàn thờ, Tam cấp nơi thềm
nhà.

TAM CHÂU BÁT BỘ
三洲八部
E: Three ethereal continents, eight departments.
F: Trois continents éthérés, Huit départements.
Quyền hành của Đức Hộ Pháp là coi cả Tam Châu và Bát bộ
(3+5=8). Ngài cho biết: lẽ ra phải niệm danh Ngài là "Tam
Thiên Thế giới Hộ Pháp giáng lâm" Bởi trên chiếc Mão của
Ngài có bửu pháp là "cái chỉa ba ngạnh" thể Tam Sơn 三山
nhưng vì quen niệm là "Nam-Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp
Thiên Tôn" nên giờ này không sửa lại. Ngài giải câu:
"Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn" 三洲八部護法天尊
Tam Châu 三洲 là Ba châu trong Tứ Đại Bộ Châu, thuộc cõi
trung giới, đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa
Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Các chơn linh ở trên ba châu này
có trình độ tiến hóa cao. Còn Địa cầu của nhơn loại chúng ta
thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Ba Đại Bộ Châu này thuộc
quyền giáo hóa của Hộ Pháp Thiên Tôn.
Còn Bắc Cù Lư Châu để cho các phẩm chơn hồn quỉ vị nó
định phận tại nơi đó, định nơi cư trú tại đó. Nó 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 thuộc quyền hạn
Hộ Pháp giáo hóa, duy có Bắc Châu, Ngài không thường ngó
tới lắm, để cho nó tự do làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu; do
Kim Quang Sứ chưởng quản (tức Quỉ vị).
Bát Bộ 八部 là gì? -Là nơi Bát phẩm chơn hồn chớ có chi
đâu. Bát bộ là Tám bộ, mỗi bộ cai quản một phẩm chơn hồn.
Bát bộ cai quản Tám hồn là: Vật-chất-hồn, Thảo-mộc-hồn,
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Thú-cầm hồn, Nhơn-hồn, dĩ chí cho đến Thần, Thánh, Tiên,
Phật. Tám bộ ấy thuộc về quyền hạn 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.
Đức Chí Tôn cho Hộ Pháp 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 Chí Tôn 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. Ngài
vừa khởi trong mình quyết định thi hành điều ấy thì Ngài nắm
cái Pháp. Trước Ngài chỉ là Pháp, vì cớ cho nên ta để Phật tức
nhiên là Ngài, kế thứ nhì là Pháp, hễ nắm Pháp rồi Ngài phán
đoán vạn vật thành hình; Ngài muốn vạn vật thành hình tức
nhiên Tăng, cả Vạn Linh đều đứng trong Tăng. Ấy vậy, Pháp
là chủ của Vạn Linh. 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.
"Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn".
Hạnh phúc thay cho nhơn loại! Hạnh phúc thay cho Vạn Linh!
Đức Chí Tôn đã đem một hồng ân tối đại để nơi mặt địa cầu
68 này. Tại sao Đức Chí Tôn giao cho Hộ Pháp? Bần Đạo nói
thật giờ phút nào Bí Pháp duy chủ quyền Đạo là giả tướng mà
thôi, không có chơn thật gì hết. Nếu chúng ta tu mà không
đoạt Pháp được tức nhiên chúng ta không giải thoát đặng, thì
kiếp tu chúng ta không hữu ích chi hết.
Đức Hộ Pháp đến cốt yếu đem Bát phẩm chơn hồn thăng vị:
nhiều hoặc ít, có thể một đẳng cấp từ vật chất Hộ Pháp đem
lên Thảo mộc, Thảo mộc đem lên Thú cầm, Thú cầm đem lên
Nhơn loại dĩ chí Phật vị, Hộ Pháp có thể chỉ định cho họ đặng.
Bởi trong quyền ấy Đức Chí Tôn nói trọng quyền thì trọng
phạt. Quyền hành nắm chẳng phải nơi mặt thế gian này mà
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thôi, Hộ Pháp và Thập Nhị Thời Quân, không phải quyền tại
thế gian này, quyền nơi cửa Đạo Cao Đài này, cũng không
phải tại đây nữa. Bần Đạo nói đây là quyền Đạo Cao Đài cả
Thiêng Liêng Hằng Sống.

TAM CHUYỂN
三轉
Tam là ba. Chuyển: quay vòng, đi vòng quanh, vật gì hình tròn
mà quay đi quay lại được họi là chuyển. Chuyển xoay, chuyển
đổi lần thứ ba.
Đức Hộ Pháp nói: tháng 02-Kỷ-Sửu (dl: 07-03-1949)
"Bần-Đạo đã nói trái địa-cầu này chuyển kiếp lụng lại, nó đi đã
ba chuyển kiếp rồi. Kiếp trước nó đi đến thất-chuyển, đã bị
tiêu-diệt cái hình-hài của nó, nó biến hình của nó, trái địa-cầu
này nó đã đi đến tam-chuyển của nó rồi, chừng tới thất-chuyển
nó sẽ tiêu-diệt nữa, hay biến-tướng trở lại tam chuyển nữa.
Bốn chuyển đầu tạo-đoan ra dã-nhơn và hắc-chủng.
- Nhứt-chuyển thì họ duy có tự-vệ mà thôi, hoặc rủ một vài
người với phương-pháp tự-vệ mà thôi, vì buổi ấy thú mạnh
hơn người, cho nên xã-hội thời-kỳ ấy tự-vệ mà thôi.
- Tới đệ 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 hiệp với Mường Mán khác, đặng chống-chọi với thú
dữ, cơ trời buổi ấy không được hiền-từ như bây giờ. Đệ nhịchuyển thiên-hạ bất định nhiều bịnh chướng, nhiều cơ-quan
tiêu diệt loài người nên phải tự-vệ. Muốn tự-vệ được mạnh-mẽ
thì họ phải tự kiếm ra cho có binh khí, thứ này thứ kia đặng họ
tự-vệ họ kêu là nghệ-thuật.
- Đệ Tam-chuyển xã-hội hiệp chủng, khởi có chủng-tộc và xãhội, mà xã-hội là gì? Là hình ảnh chánh-trị thiêng-liêng kia, suy
xét chơn-lý kiếm lại coi.
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TAM CUNG - TAM ĐỘNG
三 宮 - 三 洞:
F: Trois palais royaux- trois cavernes.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Cung: tòa nhà cao lớn. Động là cái
hang như thạch động: hang đá, động đào : chỗ Tiên ở.
Trong phương pháp tổ chức của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có
Ba Cung và Ba động gọi là Tam cung- Tam Động mà Đức Hộ
Pháp đã dạy:
"Các con nên lưu ý, Đền Thánh và các kiến trúc trong hay
ngòai đều tiềm ẩn Dịch lý. Các con đã thấy rõ ba Tịnh Thất có
tên:
*Trí-Huệ-Cung
*Vạn Pháp Cung
*Trí Giác Cung

- Thiên Hỉ Động
- Nhân Hòa Động
- Địa Linh Động

Người đứng giữa Trời Đất gọi là Trung Thiên, nên giáo lý Cao
Đài chủ về Nhân đạo để cứu đời là vậy".

TAM DÂN
三民
Tam dân là: Nông, Công, Thương.
Ðời là một trường tranh đấu vì miếng ăn, chỗ ở. Muốn sống
phải: no, ấm, mạnh. Phước Thiện cứu kẻ khổ, giúp kẻ nguy,
dìu dắt cho có phương sanh sống, tuy không giàu mà tự toại,
không sang mà thung dung, mới có thể tránh được sự tranh
đấu vì lẽ sống, tức là nâng đỡ bảo sanh cho hạng Tam dân
(Nông, Công, Thương) hưởng đủ quyền lợi mà mỗi người
được quyền sống hưởng theo luật tự nhiên của Tạo Hóa.
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TAM DÂN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC, DÂN SINH, DÂN
QUYỀN
Học thuyết tam dân chủ nghĩa này là do Đức Tôn Trung Sơn
lập ra để hướng nhân loại đến chỗ đại-đồng và cùng sống
chung hòa bình trên quả địa cầu. luật Nhân quyền quốc tế
ngày nay cũng giống như thế.

TAM ĐA
三 多
E: Three abundances.
F: Trois abondances.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đa: nhiều. Tam đa là ba cái nhiều.
Đó là ba thứ mà con người rất ưa thích nên thường chúc nhau
trong dịp đầu năm: Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ.
Đa phúc là có nhiều phước đức. Đa lộc là có nhiều lợi lộc,
thâu được nhiều tiền của. Đa thọ là được sống lâu.
Tam đa được tượng trưng bằng ba pho tượng của ba ông:
Phước, Lộc, Thọ.

TAM ĐẠI
三大
F: Trois grands.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đại: to lớn.
Có ba trường hợp:
• Tam đại là ba đời người nối tiếp nhau trong một gia đình: đời
ông, đời cha, đời mình.
• Tam đại là ba triều đại nối tiếp nhau cai trị vào thời thượng
cổ nước Tàu: Nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu.
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• Học thuyết Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân. (xem "Số 3 huyền
diệu" hay Dịch Lý Cao Đài cùng tác-giả)

TAM ĐẦU CHẾ CỬU TRÙNG ĐÀI
Chưởng-Pháp của ba phái Thái, Thượng, Ngọc gọi là tam đầu
chế của cơ quan Cửu Trùng Đài.

TAM ĐẦU CHẾ HIỆP THIÊN ĐÀI
Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh gọi là tam đầu chế
của cơ quan Hiệp Thiên Đài.

Bên tả là Thượng Phẩm, chính giữa là Hộ Pháp, bên hữu là
Thượng Sanh.

TAM ĐỒ KHỔ
三途苦
Cái khổ khi hồn người chết phải đi vào ba đường dữ để chịu
hình phạt đền bù tội lỗi. Đó là: Hỏa đồ (bị lửa thiêu đốt); Huyết
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đồ (bị sát hại và đổ máu); Đao đồ (bị dao kiếm đâm vào cơ
thể).. Đó là theo Phật giáo hình luật ngày xưa như thế.
Nay theo Đạo Cao-Đài thì phải nói cho rõ hơn là "Tam đồ tội
khổ bất năng thoát tục" (Tam đồ là ba đường, tội khổ là tội
hình gây ra lúc sinh thời khi thoát xác phải chịu hình phạt. bất
năng thoát tục: không thể thoát được cõi trần) Ấy là cái khổ sở
của ba đường đày đọa không thể thoát được cõi trần.
Chúa nhựt, 22-8-1926 (âl 15-7-Bính Dần)
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!"

TAM ĐỘC
三 毒
E: Three poisons.
F: Trois passions dangereux.
Tam độc tức là ba điều độc hại của con người thường hay
mắc phải, đó tức là ba cái bịnh lớn của con người là "Tham,
Sân, Si". Khi lòng "tham" nổi dậy thì muốn rất nhiều cho mình.
Nhưng không phải muốn mà được khi bản thân ăn không ngồi
rồi; ước nguyện không thành mới sinh ra "Sân" là giận, giận
đời, giận cha mẹ, giận xung quanh, từ đó mới hóa cuồng là
"Si" tức nhiên điên loạn. Đó là mối nguy hại vô cùng.
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Đây là trích một đoạn về bức thư ông TƯƠNG gởi khuyên ông
CA hồi tâm vì ông đã bỏ Đạo. Nhưng sau cùng Ông CA chưa
trở lại thì chính Ông cũng tách ra lập Chi phái:
"Tôi có tiếp được xấp Thánh-giáo Hậu-giang của Anh gởi và
một cái thơ mời hội ở Thánh-Thất Mỹ-Tho ngày rằm tháng 10
tới đây. Tôi có đọc kỹ và cũng có đọc lại các Thánh giáo,
Thánh-ngôn Anh gởi xuống lần trước. Tôi thấy rõ là một cuộc
khảo do nơi Tam-Trấn để cho Tà Thần mượn tên cám dỗ,
trong ba cái bịnh lớn của con người là "Tham, Sân, Si" Nếu
bậc cầm đuốc dẫn đường mà không trừ hết, còn một hai cũng
phải bị vướng…"

TAM ĐỨC
三德
E: The three great virtues.
F: Les trois grandes vertus.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đạt: thông suốt, tốt. Đức: đức hạnh.
Tam đức hay Tam đạt đức là ba đức hạnh tốt đặc biệt.Đối với
Nho giáo thì Tam đức là: Nhân, Trí Dũng. Đối với Phật giáo,
Tam đức là: Bi, Trí, Dũng.
Nhân là lòng thương người mến vật, thương khắp chúng sanh.
Bi đồng nghĩa với Nhân, thường nói: Nhân từ hay Từ bi.Trí là
sự khôn ngoan sáng suốt hiểu biết. Dũng là sự can đảm không
lùi bước trước khó khăn nguy hiểm.
Phật giáo thờ ba pho tượng Di-Đà Tam Tôn: Đức Phật A-DiĐà ngồi chính giữa tượng trưng đức Trí, Đức Quan Âm Bồ Tát
ngồi bên mặt tượng trưng đức Bi, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
ngồi bên trái tượng trưng đức Dũng.
Trong Đạo Cao Đài, Tam Trấn Oai Nghiêm tượng trưng Bi, Trí,
Dũng. Đức Quan Âm Bồ Tát tượng trưng đức Bi, Đức Lý Thái
Bạch tượng trưng đức Trí, Đức Quan Thánh Đế Quân tượng
trưng đức Dũng.
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Tu là hành trình học tập Bi, Trí, Dũng và phát triển Bi, Trí,
Dũng đến mức cùng tột thì hòa nhập vào Thượng Đế.

TAM GIÁO
三教
E: Three great religions.
F: Trois grandes réligions.
Ba nền Tôn giáo lớn từ xưa đến giờ đã làm Chủ tinh thần của
nhân loại là: Phật giáo, Tiên giáo, Thánh giáo.
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:
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.
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Bà Đầu Sư Lâm Hương-Thanh có thuyết rằng: "Nay Tôi nói
Tam giáo là Thích-Tiên-Nho. Kinh Nhựt tụng nói rằng: "Một
cội sanh ba nhánh in nhau". Vì sao vậy? -Bởi nguồn cội Đạo
từ khi vô thỉ, trời đất chưa an ngôi, Đạo đã bao hàm trong khí
Thái-cực và Vô cực. Sau: Khí Thái cực phân Âm Dương,
Thiên, Địa, Nhơn, Tam tài định vị, lần lần có các Đấng Đại
Thiêng liêng xuất thế truyền Đạo dạy đời: Đức Thích-Ca, Đức
Lão-Tử, Đức Khổng-Tử đều bởi cội gốc đó mà lập ra Đạo
Thích, Đạo Tiên và Đạo Nho. Tuy mỗi nền Tôn giáo đều có
danh hiệu riêng nhưng Tôn chỉ thì không hề khác.
Xem như:
Nho nói: Tồn tâm dưỡng tánh.
Tiên nói: Tu Tâm luyện tánh.
Thích nói: Minh tâm kiến tánh.
- Thích nói: TỪ BI.
- Nho nói: TRUNG THỨ.
- Tiên nói: CẢM ỨNG.
Tiên nói: Bảo nguơn thủ nhất.
Thích nói: Vạn pháp qui nhứt.
Nho nói: Chấp trung quán nhứt.
Cứ đôi câu đại khái đó thì hiểu biết nghĩa lý nào có khác chi?
Nên Đức Thể Hà Tiên có bài thi rằng:
Tam giáo nguyên lai nhứt lý đồng,
Hà tu phân biệt các Tây Đông.
Tam hoa, Tam bửu, Tam tài lý,
Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới trung.
Nghĩa là: Tam giáo nguyên lai đồng một lẽ, không tất phân
biệt khác nhau làm chi, xem như lời Tam hoa, Tam bửu, Tam
tài. Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới đều dùng chữ TAM, chữ
NGŨ mà dạy đời. Vậy thì từ thuở xưa đã công nhận Tam giáo
y nhau như một". Tam giáo là ba nền Đạo Chánh thuở nay,
song bị tay phàm canh cải càng ngày càng xa Thánh-giáo mà
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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 "Tam Giáo 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 TUHÀNH mà khỏi xảy chân, lạc lối. Ấy vậy, tất cả các yếu chỉ này
làm tiêu-chuẩn cho mọi hành-vi. Cả Luật-Pháp khuôn viên
điều-mục của ba nền Tôn giáo ấy từ buổi sơ khai có đủ
phương diện, quyền năng dìu đời thống khổ. Nhơn sanh trong
thời kỳ Thượng cổ còn tính đức, biết giữ chơn truyền, chuẩn
thằng, qui củ của ba nhà: Thích Đạo- Nho tức là Phật, Tiên,
Thánh; nghĩa là phải làm lành lánh dữ, dưỡng tánh, tu tâm,
mới chung hưởng thái-bình, hạnh phúc. Đây là ba Tôn giáo
buổi Nhị Kỳ, vị Giáo Chủ cõi ta bà làm cái lý trung hoà, nên
Đức Thích Ca thuyết kinh Di Đà, vị Phật buổi Nhứt Kỳ, đắc lịnh
phổ truyền giáo pháp. Đến Tam Kỳ Đức Thích Ca còn thuyết
Di Lạc Chơn Kinh đó là lễ bàn giao cơ tận độ chúng sinh cho
Cao Đài ở thời kỳ Đức Di Lạc. Bởi Sơ hội Long Hoa Đức
Nhiên Đăng Chưởng giáo Thanh Vương Đại Hội. Nhị hội Long
Hoa Đức Di Đà Chưởng Giáo Hồng Vương Đại Hội. Tam hội
Long Hoa Đức Di Lạc Chưởng Giáo Bạch Vương Đại Hội. Đức
Di Lạc: vị Cổ-Phật thứ ba đứng ra cứu đời, vâng mệnh trời đến
để lập lại thời Thượng Nguơn Thánh Đức.
Tiên tri trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn:
Trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn có bài thi:
Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh,
Tiên Thiên phương hữu thị Tam Thanh.
Phật -Pháp -Nho hề qui nhứt bổn,
Tự nhiên Tà Đạo tổng tương tranh.
Vạn ức san hà giai hữu thử,
Tổng qui nhứt phái nhứt an thành.
Xà vỹ mã đầu khai Đại hội,
Tam kỳ hậu thế hiển phương danh.
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Thích nghĩa: Ba giáo: Phật- Đạo- Nho nay, theo xưa kia mà
hóa sanh Đạo Tiên Thiên có đường hay, là Đạo Tam Thanh.
Phật, Tiên, Nho đều là một gốc. Lẽ tất nhiên Đạo tà đều cùng
tranh giành. Muôn ức cảnh sơn hà (muôn xứ, muôn nước) đều
có như thế: đồng qui về một phái mới đặng yên ổn và nên
việc. Cuối đầu rắn, đầu con ngựa thì khai Đại hội. Đời sau,
Đạo Tam Kỳ sẽ được rạng-rỡ danh thơm). Cơ tuần hoàn xoay
chuyển nên được Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơn
sanh sùng bái và chính Ngài dạy phải thờ Thiên Nhãn là vậy.
Ấy là một nền Tôn giáo Đại Đồng. Đức Khổng Tử giáng cho
Thi:
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)

TAM GIÁO THẤT CHƠN TRUYỀN
Tam giáo thất chơn-truyền tại đâu?
-Đạo Thích (đạo Thiền) bày dị-đoan từ đời Thần-Tú, làm mêhoặc chúng-sanh. Vậy cũng Phổ-độ, cũng giựt-giành mà chỉ
đem con người vào đường u-ám lạc-lầm. Kinh sám truyền lại
mà không khảo-cứu, kiếm tầm cho ra chơn-lý, chẳng định trí
tham thiền, không gom thần mà nhập định.
-Nho-giáo sau đời Mạnh-Tử càng ngày càng lạc-lầm, đường
thiên-lý chẳng cần, chỗ thâm nhiệm chẳng rõ, chỉ học đặng
khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhơn ích-kỷ; chớ không
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chịu học đặng sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu
huyền-bí, cái cơ nguồn cội muôn loài.
Học là cốt để mở-mang tinh-thần trí-hóa, đặng trau-giồi cho
đặng 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- nhơn hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quí trọng,
nhứt là Thiên-chức mà Trời đã nấy giao cho.
Người quân-tử bao giờ cũng cần phải trau-giồi tánh cách cho
hoàn-toàn, đào-luyện tinh-thần cho thuần-khiết để lo cho tròn
cái thiên-chức ấy. Và 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.
- Đạo-giáo là huyền-bí, thậm chí ư huyền-bí, nên người bực
thượng-trí mới thấu-đáo chỗ căn-nguyên; còn thường-nhơn
chí hạ là rất khó thông cơ mầu-nhiệm vô-cùng, bởi vậy nên
mới hiểu lầm, tưởng sai mà bày ra phép-tắc phù-chú làm cho
mê-hoặc thói đời thêm hư phong-tục, khiến người nhiễm lấy
dị-đoan, nào là hô-phong hoán-vũ, tróc quỉ trừ ma, bày binh bố
trận, mới biến ra tả-đạo bàn-môn, thật là rất hại.
- Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Vì Tam giáo đã thất chơn-truyền, nên phải chấn-hưng phục hồi
nguyên bổn.
"Thầy đã nói Ngũ chi Đại-Đạo 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".
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Thử hỏi chơn-truyền của Đức Chí-Tôn mở Đạo là một nền
Chánh-giáo, tôn-chỉ bảo chúng ta làm gì? Và Đạo Cao-Đài
phải đi theo con đường nào?
"Chúng ta thấy Đại-Từ-Phụ lấy ba Tôn-giáo: Nho. Thích, Đạo
làm cơ-quan duy nhứt, dầu về phần thiêng-liêng hay hữu-hình
cũng vậy, để làm bí-mật chơn-truyền dìu-dắt linh-hồn và thi-hài
của chúng ta và là một phương-pháp đoạt kiếp giải-thoát linhhồn:
-Nho lấy NHƠN-NGHĨA làm căn-bản,
-Đạo lấy CÔNG-CHÁNH làm căn-bản,
-Thích lấy TỪ-BI, BÁC-ÁI làm căn-bản.
Ba triết-lý ấy hiệp lại vừa lo phần đời và phần Đạo, xác hồn
chúng ta đi đến tận con đường mà Đức Chí-Tôn đứng chờ đợi
các con cái hiệp một cùng Người.
"Nhơn-nghĩa là gì? Người có nhơn thì không oán, có Nghĩa thì
không bạc.
"Công-chánh là gì? Có công thì không phụ, có chánh thì không
tà, không chối cái điều chơn-thật được, còn có Từ-bi thì có
khoan hồng, dung thứ; có Bác-ái mới có thể bảo-thủ và thân
mến toàn thiên-hạ, nếu chiếu theo chơn-truyền của Đức ChíTôn khuyên bảo chúng ta thế nào, thì chúng ta phải tuân theo
thế ấy, chúng ta phải khoan-hồng, tha-thứ, biết yêu-ái, phải có
công-bình, chánh-lý, chúng ta giữ được cả chơn-truyền ấy thì
không ghét ai, oán ai. Trái lại, Đại-Từ-Phụ buộc chúng ta phải
thương-yêu kẻ nghịch, kẻ thù cuả chúng ta nữa".
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 22-6-Mậu Dần
(1938) như sau:
"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:
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-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 Tôn giáo từ buổi
sơ khai có đủ phương diện quyền 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 cổ, 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.
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".
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- 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
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.
Tóm lại, Đức Chí Tôn khai Đạo kỳ ba nầy là thuận theo lẽ tuần
hoàn, châu nhi phục thủy."
Có thấy được sự suy-đồi của Tam-giáo qua thời gian làm cho
thất chơn-truyền, Cao-Đài Đại-Đạo mới ra đời để cứu nguy
cho nhân-loại, mà khởi điểm là Việt Nam. Như vậy thì liệu sự
thất chơn-truyền ấy do đâu? Bởi đâu? Vì đâu?
Đức Hộ Pháp nói: "Những cơ-quan và những hành-vi hiệntượng của các Tôn-giáo đương-nhiên ngày nay như dường
biến thành cổ-vật, nên đã mất cái hay để giúp đời tự-trị, tự
giác, tâm hồn thiếu nơi an-ủi, tư-tưởng mất pháp chuẩn thằng,
trí thức không phù hành-động, biểu sao đời không trở nên một
trường náo-nhiệt, rắc-rối, khó-khăn, rồi giục cho cả nhơn sanh
dong ruổi trên con đường duy-vật mà quên hẳn cái quyền vi
chủ của trí-thức tinh-thần.
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"Ôi, thử nghĩ cái ngày nào trí-thức tinh-thần đã tiều tụy, thì cái
lương-tri, lương-năng cũng do đấy mà tiêu-tàn, thì con người
đứng giữa cõi trần-hoàn này phải trở nên bao nã?
"Tưởng lại, tương-lai của Đạo Cao-Đài do nơi cái sở hành và
cái tư-tưởng cao-thượng của nó, ngày nay nó có thể hứa với
nhơn-sanh rằng: một ngày nào chúng ta sẽ hưởng điều hạnh
phúc ấy Quả thật, "Đức Chí-Tôn hoằng-khai Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ tức là thành lập một trường công-quả tại thế gian này
để cho tất cả nhơn-sanh thi đua lên nấc thang tiến-hóa tột
phẩm thiêng-liêng, cao thấp tùy nơi sở-hành của mỗi người
muốn cùng chẳng muốn".
Lời tiên-tri ứng-nghiệm về Đạo Cao-Đài xuất hiện"
Ba Thời kỳ khai Đạo:
Nay Đạo Trời khai sáng tại Việt-Nam đây cũng do nguyên-lý là
"Đạo xuất ư Đông". Từ cổ chí kim, tạo thiên lập địa, Đạo đều
phát khởi từ phương Đông (là các nước ở miền Á Đông (Asie)
như các nền chơn-giáo trước kia:Nho 儒, Đạo 道, Thích 釋
cũng đều phát khởi nơi miền Á đông rồi lần lần truyền-bá qua
phương Tây như:
- Đạo Phật thì khai tại Thiên-trước là Đức Nhiên đăng Cổ-Phật
và Đức Thích-Ca Mâu-ni khai Phật-giáo.
- Đại-Đạo là Đạo Tiên, Lão-Tử khai tại Trung-Hoa.
- Sau nữa Khổng-Tử khai Đạo Thánh cũng tại Trung Hoa là ở
miền Á-Đông. Sau lần lần Đạo trải khắp qua hướng Tây, nên
Đức Chúa Jésus truyền Đạo Thánh tại hướng Tây. Kế đó Đạo
mới roi truyền ra khắp năm châu, đến để làm Giám khảo cho
kỳ Long-Hoa Đại Hội.
Tóm lại: Tuy nhiên nay đã qua ba thời-kỳ khai Đạo:
- Nhứt-kỳ Phổ-Độ cầm quyền vi chủ là Đức Nhiên Đăng CổPhật.
- Nhị-kỳ Phổ-Độ là Đức Thích-Ca Như-Lai.
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- Tam-kỳ Phổ-Độ là Đức Di-Lạc Vương-Phật đến để làm
Giám-khảo cho kỳ Long-Hoa Đại hội.
Qua hai thời kỳ Phổ Độ rồi, mỗi lần Phổ Độ như vậy đều có đủ
Phật, Tiên,Thánh giáng trần tùy theo phong hóa của tư
phương mà gầy Chánh giáo, như:
Nhứt Kỳ Phổ-Độ:
- Phật Đạo: có Đức Nhiên đăng cổ Phật Chưởng-giáo.
- Tiên Đạo: có Đức Thái-Thượng Đạo Tổ Chưởng giáo.
- Thánh Đạo: có Đức Văn Tuyên Đế quân Chưởng giáo.
Nhị Kỳ Phổ-Độ:
- Phật Đạo: Thích-ca Mâu-Ni làm Chưởng giáo.
- Tiên Đạo: Thái Thượng Lão-Quân làm Chưởng giáo.
- Thánh Đạo: Đức Khổng-Tử làm Chưởng giáo.
Thánh ở phương Đông gọi là Ông Thánh Ta.
Thánh ở phương Tây là Đức Chúa Jésus gọi
là Thánh Tây.
Tam-kỳ Phổ-Độ Tam Trấn Oai-nghiêm:
- Phật Đạo:

thì Quan-Âm Bồ-Tát thay quyền Phật giáo là
Nhị Trấn Oai nghiêm.
- Tiên Đạo: thì Thái-Bạch Kim-Tinh làm Nhứt Trấn Oai
nghiêm thay quyền Tiên giáo.
- Thánh Đạo: có Đức Văn Tuyên Đế quân Chưởng giáo.
Bảng tóm tắt về Tam giáo như:
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Nay qua Tam-Kỳ Phổ-Độ thì chính Đấng Thượng Đế đến mở
Đạo và Ngài làm Giáo Chủ vô vi, chứ không giao Chánh giáo
cho tay phàm nữa, bởi hậu quả là càng ngày càng canh cải
làm cho ra phàm giáo, nhưng phải lập Chánh thể cho có
phương thế mà dìu dắt nhơn sanh trên con đường hành thiện.
Do vậy mà ngày nay lập Tam Trấn Oai nghiêm để thay quyền
Tam giáo:
*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.
Như vậy, Đức Thượng Đế quyết định:
"Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo 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".
Thầy xác định rằng:
"Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo, cứu rỗi sanh linh cho kịp
trước kỳ Hạ nguơn này, nhưng Đạo chẳng hoàn toàn, con
đường đi chưa cùng bước là vì tại lòng nhiều đứa chưa để hết
Tín ngưỡng mà nghe lời Thánh giáo, cho nên nền Đạo phải ra
tan tành manh mún".

TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
三 敎 同 原
E: Three religions was originated from the same source.
F: Trois réligion sont provenues de même source.
Nho-Giáo lấy lý Tam-tài làm TÂM, Dich-lý gọi là quẻ Càn ☰
Trời, là con số 1. Đạo Cao-Đài ngày nay tôn thờ Trời bằng
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biểu tượng "THIÊN NHÃN" cũng là do lý đó.
- Công-giáo gọi là: Đức chúa Cha, Đức Chúa con và Chúa
Thánh-Thần.
- Tiên Đạo gọi là Tinh-Khí-Thần.
- Người Tu-chơn gọi đó là Tam bửu.
Tam giáo tuy goi tên con số 3 này bằng nhiều danh từ khác
nhau, nhưng nói về Thiên-lý thì chỉ có một, cái MỘT này chính
là TÂM của ta đó cũng là chỗ mà nhà nghiên-cứu cho là "Tam
giáo đồng nguyên" là đầu mối của Đại-Đạo, là Trời đó vậy.

TAM GIÁO QUI NGUYÊN
三 敎 歸 原
E: Three religions returned to origine.
F: Trois réligions revenues à l’origine.
Đức Hộ Pháp nói: "Từ ngày Đại-Từ-Phụ và Đại Từ Mẫu đến
khai mở chơn-truyền giao phó ngọn cờ cứu khổ hầu dạy-dỗ
con cái của hai Đấng vào con đường chí chơn, chí chánh. Cái
khó-khăn cho sứ mạng thiêng-liêng là Đại Từ-Phụ và Đại Từ
Mẫu buộc ta phải: Lấy căn-bản của nền văn-minh tối cổ của
Tổ-phụ ta lưu lại trong triết-lý: Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt.
Nếu ta cạn xét ta ngó thấy với một Đạo-giáo mà bảo-thủ chơntruyền rất khó-khăn quá sức của ta tưởng nghĩ. Huống chi cả
triết-lý của các nền Đạo-giáo đương nhiên hiện hữu tại mặt thế
này thì nó đã đành quá sức với trí khôn-ngoan tưởng-tượng;
song ta phải xét đoán, nếu không như thế thì có phương chi
khác mà tạo dựng ĐẠI ĐỒNG THIÊN-HẠ và thống nhất các
tín-ngưỡng chơn lý lại làm một cho đặng, ấy là mục-phiêu
trọng-yếu của hai Đấng phụ mẫu tạo-đoan muốn cho đoạt đến.
Còn nếu ta xu-hướng theo một triết-lý đạo-giáo nào làm căn-
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bản thì nó sẽ trái hẳn với nghĩa-lý tận-độ của Đạo. Cái khó
khăn của ta thi-hành sứ-mạng là do lẽ ấy.
- Sứ-mạng cao-trọng là phải dung-hòa các tư tưởng đạo giáo.
-Thống nhất các triết-lý tinh-thần làm một, là một điều chưa hề
có trí khôn-ngoan nào làm đặng. Nó là một ảo vọng mà từ
trước tới giờ chưa có một nhà triết-học nào nghĩ đến. Chính
nơi yếu-điểm này Bần-Đạo vẫn ngồi xem quyền Chí Tôn vôđối của Đại-Từ-phụ thiệt hiện nơi mặt thế này; vì thầm hiểu
rằng chỉ có tay quyền-năng vô đối của Đức Chí-Tôn mới làm
đặng mà thôi. Tương-lai của Đạo Cao-Đài sẽ vạch rõ cho toàn
thể nhơn-sanh thấy đặng điều ấy".
Tỷ như lập 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 như Hộ Pháp đã xuống trần rồi còn thờ chi nữa, nên các
con nên lập ra ba bài vị đề:
Hộ Pháp
Thượng Phẩm bên hữu
Thượng Sanh bên tả
Còn cổ lễ thì cúng: Rượu là Khí, Bông là Tinh, Trà là Thần.
Thi văn dạy Đạo:
Thiên thơ dĩ định nhứt danh qui,
Tam Giáo Qui Nguyên chỉ thị kỳ.
Ðạo thị tối cao vô thế đoán,
Hà nhơn đảm tánh đáo khinh khi.
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TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨT
三教歸源五支復
F:: Trois religions revenues à l'origine - Cinq branches réunies.
Tam Giáo qui nguyên: Ba tôn giáo chánh: Phật giáo, Tiên
giáo và Nho giáo đã trải qua nhiều thời kỳ, nên càng ngày
càng xa rời chánh pháp. Nay, đến thời hạ nguơn mạt pháp,
Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút lập thành một nền Đại
Đạo cốt qui nguyên Tam giáo, tức là chấn chỉnh tôn chỉ lại cho
phù hợp với thời nghi của nếp sống văn minh tiến bộ của
chúng sanh, hầu độ hết theo đường Đạo đức.
Ngũ Chi phục nhứt: Gom Ngũ Chi Đại Đạo làm một, tức là
đem Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo
hiệp lại làm một gọi là Đại Đạo.
"Thực hành tôn chỉ "QUI NGUYÊN PHỤC NHỨT" là thừa nhận
mọi Tôn giáo đều do một gốc mà ra, đồng một chơn lý, đồng
tôn sùng một Ðấng Chúa Tể càn khôn vũ trụ là Ðức Ngọc
Hòang Thượng Đế. Tính chất của Ðạo Cao Ðài là "Ðại Ðồng
nhơn lọai" có mục đích điều hòa tất cả mọi tín ngưỡng, dung
nạp triết lý của Nho, Thích, Đạo làm căn bản. Ðạo Cao Ðài là
Ðạo Trời, một Tôn giáo tổng hợp các Tôn giáo hiện hữu trên
mặt địa cầu nầy từ thử, một Ðạo duy nhất có một giá trị tinh
thần vô song, cao cả, thiêng liêng và mầu nhiệm".

TAM GIÁO (TÒA)
Thánh Ngôn: "Thầy lập nền Ðạo nầy ra, do nơi Thiên thơ, lại
cũng có lòng từ bi, để vớt cả mấy chục triệu nguyên nhân lớn
lao trở hồi cựu vị. 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
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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."

TAM HỘI LẬP QUYỀN
Theo chánh thể của Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ, thì có ba Hội,
đã định quyền hành đặc biệt:
1- Thứ nhứt là Hội Nhơn Sanh:
Trong Hội Nhơn Sanh thì Chánh Phối Sư phái Thượng là Chủ
Trưởng.
Hội Viên thì từ Lễ Sanh đổ xuống Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự,
Thông Sự và người Phái Viên thay mặt cho nhơn sanh.
Trong Nội Luật Hội Nhơn Sanh của ba Chánh Phối Sư lập ra
có chỉ rõ luật lệ. Ấy vậy từ hàng Tín Ðồ cùng đồng nhi đều có
người thay mặt đặng xem xét việc Ðạo rồi đệ lên Hội Thánh
phán đoán. Vạn vật cũng có ảnh hưởng trong Hội Nhơn Sanh
vì người là Chúa của Vạn vật. Xét kỹ thì Thầy công bình không
xiết kể và lo việc hóa sanh không ngằn không tận.
2- Thứ nhì là Hội Thánh:
Trong Hội Thánh thì có Thái Chánh Phối Sư làm Chủ Trưởng.
Hội Viên thì từ Giáo Hữu, Giáo Sư và Phối Sư thiệt thọ có
trách nhậm hành chánh đặc biệt. Trong Nội Luật Hội Thánh
của ba Chánh Phối Sư lập ra có chỉ rõ thức lệ. Hội Thánh có
quyền xem xét các việc của Hội Nhơn Sanh dâng lên và các
việc hành chánh trong Ðạo, rồi đệ lên Thượng Hội.
3- Thứ ba là Thượng Hội:
Thượng Hội thì cũng có Nội Luật chỉ rõ thức lệ. Trong Thượng
Hội thì Giáo Tông làm Chủ Trưởng, Hộ Pháp làm Phó Chủ
Trưởng. Hội Viên thì có:
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- Thượng Phẩm
- Thượng Sanh
- Ba vị Chưởng Pháp
- Ba vị Ðầu Sư
- Và Ðầu Sư Nữ Phái
Không cần nhắc thì chư Hiền Hữu Lưỡng Phái cũng hiểu rằng
mấy Ðại Thiên Phong kể trên đây có hành chánh phận sự lớn
lao của mình thì mới đặng vào Thượng Hội.
Thượng Hội để giúp Giáo Tông và Hộ Pháp điều đình cả nền
Ðạo lớn lao của Thầy.
Thượng Hội có quyền xem xét các điều nghị luận của Hội
Thánh và Hội Nhơn Sanh rồi hoặc đệ lên cho Giáo Tông và Hộ
Pháp phê chuẩn hay là trả lại cho Hội Thánh định đoạt lại.
Ba Hội (Thượng Hội- Hội Thánh- Hội Nhơn Sanh) toàn nhập
lại theo thức lệ rành rẽ thì gọi là Quyền Vạn Linh, chớ không
phải ai muốn lập Hội Vạn Linh, tổ chức gì theo ý riêng của
mình rồi muốn đem ai lên làm Chủ Trưởng tổ chức gì cũng
được. Như vậy thì có Luật lệ gì đâu? Mà không Luật lệ thì là
không phải Ðạo.
Trên ba Hội, thì có Giáo Tông và Hộ Pháp.
- Giáo Tông làm chủ Cửu Trùng Ðài thì lo việc Chánh Trị của
Ðạo, có Chưởng Pháp và Ðầu Sư ở trung gian giúp sức điều
đình các Luật lệ truyền xuống cho ba Chánh Phối Sư nắm trọn
quyền hành chánh. Giáo Tông có quyền định đoạt trong việc
Chánh Trị của Ðạo.
- Hộ Pháp thì lo giữ Luật lệ của Ðạo cho khỏi sái Thiên Ðiều vì
Luật lệ của Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ ngày nay thì thế cho
Thiên Ðiều.
Hộ Pháp có quyền đặc biệt về ân xá cũng như Giáo Tông có
quyền Chánh trị vậy.
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Hộ Pháp Chưởng quản Hiệp Thiên Ðài, có Thượng Phẩm,
Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức. Giáo Tông và
Hộ Pháp hiệp một là Quyền Chí Tôn.
Sau đây cũng đã thể hiện được tinh thần "Tam Hội lập quyền"
ngay buổi đầu, trước khi khai Đạo:
- Ngày 23-8-Bính Dần (dl 29-9-1926) Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt vâng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, hiệp cùng
chư Chức sắc Thiên phong và chư Đạo hữu, tổng cộng 247
người, họp tại nhà ông Nguyễn Văn Tường ở đường Galiéni,
nay là đường Trần Hưng Đạo, quận 1 Sài Gòn, để thảo ra TỜ
KHAI ĐẠO, chờ Đức Chí Tôn xem xét trước mới gởi lên
Chánh phủ Pháp: Xem như đây là cuộc Đại Hội nhơn sanh.
- Ngày 1-9-Bính Dần (dl: 7-10-1926), Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt đích thân đem TỜ KHAI ĐẠO đến gởi cho quan
Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol, được ông vui vẻ tiếp nhận. Ông
khen rằng vì chữ "Thiện" lo cho nhơn sanh. Trong đơn chỉ có
28 người đại diện, là những người có danh vị, sau là những
Chức sắc: đây Đại hội Hội Thánh.
- Chính sự quyết định thời gian gởi đơn lên cho Thống Đốc
Nam Kỳ Le Fol và chỉnh sửa của Thầy là quyền quyết định tối
thượng: đây là quyền Thượng Hội vậy.
- Ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926), ngày rằm Hạ nguơn
năm Bính Dần, Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt hiệp cùng
Đức Hộ Pháp và chư Chức sắc Đại Thiên phong, vâng lịnh
Đức Chí Tôn mượn chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh làm
Thánh Thất tạm để tổ chức Đại lễ Khai Đạo Cao Đài, đủ các
quan-chức các cấp của Chánh quyền Pháp thời đó và đại diện
các Tôn giáo khác đến dự.
- Ngày 3-10-Canh Ngọ (dl: 22-11-1930) Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ban Quyền Giáo
Tông hữu hình, do Đạo Nghị Định thứ 2.
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Nguyên văn Đạo Nghị Định thứ nhì:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)
_____________________________+

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo
Tông và Hộ Pháp,
Nghĩ vì chư Chức sắc Thiên phong có quyền đặc biệt ngoài
luật đã định, còn quyền hành Hội Thánh nữa.
Nghĩ vì thiếu luật Hội Thánh nên quyền hành chánh chẳng
đặng vẹn toàn,
NGHỊ ĐỊNH
Điều thứ nhứt: Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay
mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác,
còn phần thiêng liêng có Lão.
Điều thứ nhì: Chức sắc Cửu Trùng Đài, duy bậc Chánh Phối
Sư phải tùng quyền mà hành chánh về phần Chánh trị của
Đạo, song đặng thế mặt cho Đầu Sư, đương buổi Người cầm
quyền Giáo Tông của Lão.
Điều thứ ba: Mọi việc chi thuộc về quyền Chánh trị đều giao
cho Chánh Phối Sư.
Điều thứ tư: Chánh Phối Sư đặng trọn quyền thông công
cùng Chánh phủ và nhơn sanh, nhưng buộc phải có Hội viên
Nhơn sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động.
Điều thứ năm: Nghị Định nầy sẽ ban hành vào ngày 15-10Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 03-10-Canh Ngọ.
GIÁO TÔNG
HỘ PHÁP
Lý Thái Bạch
Phạm Công Tắc
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Dù ngay thời buổi ấy chỉ mới chuẩn bị, để bắt đầu làm TỜ
KHAI ĐẠO, nhưng phẩm tước hầu như Đức Chí-Tôn đã trù
liệu hết rồi, nên khi 28 vị Ký tên vào Tờ khai Đạo chính thức
gởi lên Thống Đốc Le Fol. Sau đó các vị này đều đứng vào
Thiên Phong thật xứng danh là Đại Hội Hôi Thánh là vậy.
Riêng Đức Quyền Giáo Tông, Ngài đã chu toàn mọi việc khi
Đức Chí-Tôn giao phó, thật xứng đáng là ANH CẢ của nhơn
sanh ngay từ buổi đầu, làm cầu nối cho Thượng Hội.

TAM HỒN
三魂
E: Three souls.
F: Trois âmes.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Hồn: điểm linh quang do Đức Chí Tôn
ban cho. Tam hồn là ba điểm linh quang mà Đức Chí Tôn ban
cho mỗi Hóa nhân, khi tiến hóa từ Thảo mộc lên Thú cầm và
thành Nhơn loại.
Tam hồn gồm: Sanh hồn, Giác hồn, Linh hồn.
Quan trọng nhất là linh hồn, vì nhờ có linh hồn mà con người
đứng trên loài thú cầm, có tánh linh hơn vạn vật, và cũng
chính nhờ điểm linh hồn nầy mà con người có thể tu hành đắc
đạo thành Tiên, Phật.

TAM KỲ
三期
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."
Tam Kỳ Phổ Ðộ mở ra đúng với Thiên thơ tiền định mở
hội thi cho các Tiên gia thọ khoa mục đạt Phật vị.
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TAM KỲ PHỔ ĐỘ
三期普渡
E: The Third Universal Salvation.
F: Le troisième Salvation Universelle.
Tam Kỳ Phổ Độ là Phổ độ chúng sanh trong thời kỳ thứ ba.
Từ Thượng Nguơn đến nay, Đức Chí Tôn đã cho mở ra ba
thời kỳ phổ độ để cứu giúp chúng sanh.
1-Nhứt Kỳ Phổ Độ: Vào thời kỳ Thượng Nguơn, thì:
- Phật thì có Nhiên Đăng Cổ Phật mở Phật giáo ở Ấn
Độ.
- Tiên thì có Thái Thượng Đạo Tổ mở Tiên Giáo ở
Trung Hoa.
- Thánh thì có: Vua Phục Hy khởi đầu Nho Giáo ở
Trung Hoa. Thánh Moise mở Do Thái Giáo ở Do Thái.
2- Nhị Kỳ Phổ Độ: Vào thời kỳ Trung Nguơn, thì có:
- Phật: Đức Thích Ca Mâu Ni chấn hưng lại Phật Giáo.
- Tiên: Lão Tử chấn hưng Tiên Giáo, còn gọi Lão Giáo.
- Thánh: Đức Khổng Tử mở Khổng giáo, chấn hưng
Nho Giáo. Ngoài ra, Đức Chúa Jésus Christ mở
Thiên Chúa Giáo ở Do Thái.
3- Tam Kỳ Phổ Độ: Vào thời kỳ Hạ Nguơn, thì có:
Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Thiêng Liêng giáng cơ mở Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một Tôn Giáo phổ độ chúng sanh trong
thời Hạ Nguơn mạt pháp nầy, với tôn chỉ là "Qui Nguyên Tam
Giáo Phục nhứt Ngũ Chi".
Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt cho Tam Giáo thì có:
- Nhứt Trấn Oai Nghiêm: Lý Đại Tiên Trưởng tức Thái
Bạch Kim Tinh thay mặt cho Tiên Giáo.
- Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Bồ Tát thay mặt
cho Phật Giáo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Tam Trấn Oai Nghiêm: Quan Thánh Đế Quân thay
mặt cho Thánh Giáo.
Thánh ngôn Thầy dạy:
Thầy hỏi: 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"
Thầy daỵ: Dường này, từ đây, chư chúng sanh chẳng tu bị đoạ
A-Tỳ, thì hết lời nói rằng "Phật Tông vô giáo" mà chối tội nữa.
TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-Kỳ Phổ-Độ này mà
không TU thì không còn trông mong siêu rỗi". (TNI/ 20)
"Nếu không đi vào con đường Tam-Kỳ Phổ-Độ thì không thế
gì đi con đường nào mà về Cực-lạc 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 tuluyện mà còn ganh-ghét thì sẽ bị vào tay Chúa Quỉ, không
trông gì về cùng Thầy được".
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng-liêng có câu:
Tam Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm 三期普度三鎮威嚴 tức
là Ba vị Tam Trấn thay mặt cho ba vị Giáo Chủ Phật, Tiên,
Nho, cầm quyềm Tam Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ:
-Nhứt Trấn Oai Nghiêm: "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.
-Nhị Trấn Oai Nghiêm: "Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như
Lai" 常居南海觀音如來.
- Tam Trấn Oai nghiêm: "Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế
Quân" 協天大帝關聖帝君.
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TAM KỲ NGUYÊN NGUYÊN BẢN BẢN (Chi Phái)
Đây là một trong số nhiều Chi phái, lấy hiệu là "Tam kỳ
Nguyên Nguyên bản bản" Theo ông Quế: Tam Kỳ Nguyên
Nguyên Bản Bản do quí Ngài: Kiên, Phấn. Nguyên trước đây
ông Thái Phối Sư Nguyễn Văn Ca thành lập phái Minh Chơn
Lý ở Mỹ Tho, được nhiều người ủng hộ, nhưng từ khi Thiên
Sư Nguyễn Văn Phùng nắm Cơ Bút của Minh Chơn Lý, ông
cầu cơ sửa đổi hết các cách thờ phượng, làm cho nhiều người
bất mãn nên bỏ đi, như Quí Ngài Chưởng Pháp Trần Ðạo
Quang, Nguyễn Quang Thiệu, Cao Triều Phát về Bạc Liêu lập
Minh Chơn Ðạo. Quí Ngài Vương Quan Kỳ và Ðoàn Văn Bản
trở về Thánh Thất Cầu Kho. Ngài Trần Văn Quế bỏ đi, nhập
phái Tiên Thiên. Quí Ngài Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Văn
Phấn lập "Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản" trụ sở đặt tại
Long An, mục đích là phục hồi nguyên bản Ðạo Cao-Ðài như
buổi đầu Ðức Chí Tôn lập ra, nhưng không được nhiều người
hưởng ứng. Khi ông Nguyễn Văn Kiên được bầu làm Hội
Trưởng Cao Ðài Ðại Ðạo Liên Ðoàn thì phái nầy bắt đầu suy
tàn và khi ông Kiên qui liễu thì phái nầy tan rã.

TAM KỲ XÁ ÂN
三期赦恩
Tam Kỳ xá ân 三期赦恩 tức là Cơ Đại Ân xá kỳ ba.
Trong hai kỳ Phổ Độ trước vẫn có Ân xá nhưng với mức độ
nào thôi. Chỉ buổi này là thời cùng cuối, nhân loại quá đau khổ
nến Đức Thượng Đế mới giáng phàm mà mở Cơ Ân xá lớn
như vậy, nhân sanh mau thấu hiểu chơn lý này mà tìm về với
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gắng bước tu hành mong thoát tục.
Đạo Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đại Đạo
được Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng huyền diệu
thiêng liêng của Cơ Bút khai sáng tại miền Nam nước Việt, mở
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ra một thời kỳ Đại-Ân-Xá cho toàn cả chúng sanh và các đẳng
Chơn hồn, nên những oan khiên, nghiệp báo chất chồng từ
muôn đời ngàn kiếp được Chí Tôn xá tội cho tất cả những lỗi
tiền khiên để rảnh mình lo tu hành, lập công bồi đức, nếu biết
ngộ một đời tu, đủ trở về cùng Chí Tôn đặng.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
"Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân."

TAM LẬP
三立
(Tam: ba; Lập: đứng), nghĩa đen là ba vị thế đứng trong cửa
Đạo ngày nay. Nghĩa bóng là ba con đường trở về với Đức
Chí-Tôn hay là ba con đường để được đọat Đạo; ba cách lập
vị.
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.
Mỗi chơn-hồn nơi thế-gian này, khi thoát xác đều phải qui tựu
tại Đền-Thánh này và đi từ trong Đền Thánh này đến các cảnh
giới khác. Tại sao phải vào Đền Thánh này, mà không vào các
Đền-Thánh khác? - Tại vì Đền-Thánh này tỷ như một trường
thi: Mỗi năm Chánh-Phủ mở một kỳ thi như thi Tú-Tài chẳng
hạn, địa-điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá-trị:
Tòa-Thánh này cũng vậy, Đức Chí-Tôn lập ra để con cái của
Ngài lập đức, lập công, lập ngôn mà về với Ngài. Trong cửa
Đạo Cao-Đài có ba cách về với Đức Chí Tôn, hay là có ba
cách lập vị mình:
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Cách thứ nhứt: Các chơn-hồn mượn xác phàm phải đi theo
phẩm trật Cửu-Thiên Khai-Hóa, tức là theo Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài, dùng tài sức mình lập công để đoạt Đạo, nghĩa là
phải đi từ bậc Đạo-hữu lên Lễ-Sanh, Giáo-Hữu, Giáo Sư...
Phải lập công từ Tiểu-Thừa, Trung-Thừa đến Thượng Thừa;
phải ăn chay từ sáu ngày mỗi tháng đến mười ngày, rồi ăn
chay trường luôn, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Các chơn-hồn đi theo phẩm-trật Cửu-Thiên Khai Hóa còn phải
có tự tín rồi tha-tín, tức là giác-nhi giác-tha đó vậy. Có tự-tín
rồi tha tín tức là có tự độ mình rồi độ chúng-sanh. Đạo CaoĐài khác với các nền Tôn-giáo khác là ở chỗ đó; trước hết
phải độ mình, độ gia-đình mình rồi độ ngoài thân-tộc, tức là độ
cả nhơn-loại vậy; mình phải học để mình hiểu Đạo. Hiểu Đạo
rồi, nói sao cho thân-tộc mình hiểu Đạo, chẳng những nói Đạo
cho thân-tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn
nhơn-loại nữa.
- Mình học để biết Đạo là lập Đức,
- Nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là lập Công,
- Độ toàn nhơn-loại là lập Ngôn.
Có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con
đường Cửu-Thiên Khai-Hóa.
Cách thứ hai: Lập vị mình theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng
Liêng tức là theo Hội-Thánh Phước-Thiện, nơi đây ngoài việc
ăn chay giữ-gìn luật Đạo tùng theo chơn-pháp của Đức Chí
Tôn còn phải dùng Đức để lập vị mình. Muốn Lập Đức phải đi
từ Minh-Đức, Tân-Dân, Thính-Thiện, Hành-Thiện, Giáo-Thiện,
Chí-Thiện...
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-
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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. 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
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.
Cách thứ ba: Cách thứ ba là cách Tu-Chơn hay là cách Tịnh
luyện cũng thế".

TAM MUỘI HỎA
Đức Hộ Pháp nói: "Kẻ tài nhân đáo để trên mặt thế này đến
gần mức điên của nó, cái chỗ tài nhân của họ bước qua mức
điên dễ dàng, tới chút xíu nữa thì điên ngay, chỗ mà khoa học
đã nói bây giờ, Đạo giáo chúng ta gọi là Huệ khiếu, ấy là cái
khiếu mà trước kia không thể tả, chính khoa học đã tầm chỗ
đó là địa điểm trọng yếu của Linh hồn con người. Bên Thiền
môn, tức nhiên bên Đạo Phật phải đốt nó gọi là Tam-muộihỏa đặng cho nó ngừng bớt lại, đừng chạy quá mức của nó,
mà chạy có mực thước."
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TAM NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: Third Muse.
F: Troisième Muse.
Bài Thài Hiến lễ Tam Nương Diêu-Trì-Cung viết chữ Nôm:

TUYẾN đức năng thành đạo,
Quảng trí đắc cao huyền,
Biển mê lắc lẻo con thuyền,
Chở che khách tục Cửu tuyền ngăn sông.
.

TAM NƯƠNG có nhiệm vụ chèo thuyền Bát Nhã trên biển khổ
nơi cõi Thiêng Liêng để rước những người đắc Đạo từ bến mê
qua bờ giác, đi vào cõi Thiêng liêng Hằng sống và che chở
Chơn linh của khách trần không cho xuống cõi Địa ngục.
Tam Nương có bửu pháp là Quạt Long Tu, có nhiệm vụ tiếp
dẫn các Chơn hồn lên từng Trời Thanh Thiên, là từng Trời thứ
3 trong Cửu Trùng Thiên, trong kỳ làm Tuần Tam Cửu, để đưa
chơn hồn đến diện kiến 7 vị Tiên (chính là Trúc Lâm Thất Hiền
vào thời nhà Tấn, tu thành Tiên), vào Cung Như Ý bái kiến
Đức Thái Thượng Lão Quân, học sách Trường Xuân do Hội
Thánh Minh giao cho. Bửu-Pháp của Tam Nương Diêu TrìCung là cây quạt gọi là "LONG TU PHIẾN" cũng giống như
Bửu-Pháp của Đức Cao-Thượng Phẩm.
Diệu pháp "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
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nguơn khí, 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 hoá THẦN được."
Giải câu 1: TUYẾN đức năng thành Đạo.
Đường đạo đức có khả năng giúp con người đắc Đạo.
TUYẾN là tên của Tam Nương trong một kiếp giáng trần ở
Việt Nam. Tuyến là đường. Đức: đạo đức. Năng: Có khả năng
làm được. Thành đạo: Đắc đạo, đạt được ngôi vị thiêng liêng.
Câu 2: Quảng trí đắc cao huyền.
Người tu là làm cho trí huệ được cao siêu huyền diệu.
Quảng: Rộng rãi. Trí: Sự thông minh hiểu biết. Quảng trí là trí
hiểu biết rộng rãi, đó là Trí huệ, do theo con đường đạo đức
mà có được. Đắc: Được. Cao huyền: Cao siêu huyền diệu.
Câu 3: Biển mê lắt lẻo con thuyền.
Người đến trần biết tu như đang chèo thuyền Bát Nhã dù lắt
lẻo nhưng đó là vượt trên biển khổ.
Biển mê: Vì mê nên khổ, hết mê hết khổ; do đó, biển mê chính
là biển khổ. Lắt lẻo: Đưa qua đưa lại không vững vì chưa tỉnh.
Con thuyền: chỉ thuyền Bát Nhã là trí huệ; đang sống trên đời
như đang trên biển khổ, biết tu là biết hướng thiện, vì đạo đức
sẽ đưa từ bến mê qua bờ giác, để vào cõi Thiêng liêng Hằng
Sống.
Câu 4: Chở che khách tục Cửu Tuyền ngăn sông.
Ngày nay nhờ mối Đạo Trời mới che chở các khách trần, ngăn
cản không cho xuống cõi Địa ngục. Vì cửa Địa ngục đã đóng
rồi. Ai làm điều sai quấy sẽ phải trả quả ngay trong kiếp sanh
này và trả cho đến hết sạch mới thôi.
Khách tục là khách trần Vì đời là quán trọ mà người ở thế là
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khách lữ hành (tục là tầm thường thấp kém của cõi trần). Gọi
là Khách vì cõi trần không phải là quê hương của các Chơn
linh, mà quê hương thật sự của các Chơn linh là cõi Thiêng
liêng Hằng sống. Các Chơn linh đến cõi trần chỉ ở tạm trong
thời gian ngắn (nhiều lắm là 100 năm) để học hỏi và tiến hóa.
Xong rồi thì trở về cõi thiêng liêng là quê hương thực. Cửu
tuyền là chín suối: Tương truyền cõi Âm Phủ có 9 con suối,
nên Cửu tuyền là chỉ cõi Âm Phủ, Địa ngục, nay gọi là Phong
đô.
TAM NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
(Ba vị: Lục Nương, Thất Nương, Bát Nương) Đây là những vị
có nhiệm vụ yếu trọng trong nền Đại-Đạo:
Ngày 04-01-Canh Thìn (dl: 11-2-1940)
Vô danh đồng tử: cho thi:
Đông mãn Xuân về cảnh tốt tươi,
Chào mừng quí vị đắc Ơn Trời.
Muôn năm sử chép nêu gương hạnh,
Chẳng uổng mày râu với suốt đời.
Nhường Cơ cho Thất Nương: Thất Nương cho thi:
Suốt đời lãnh lịnh phải huơi thương,
Xuân nở chẳng yêu khách đoạn trường.
Lăn lộn tấn xang theo mỗi bộ,
Tinh thần gom chặc chớ oan ương.
Chị Bát Nương xin vào: Bát Nương cho Thi:
Oan ương lơ-lẩn kiếm nhằm nơi,
Luật pháp nhóm gom chỉnh Đạo Trời.
Xuân đến khoe tài Xuân hớn hở,
Rán đương thúng lớn hứng hoa rơi.
Chị Lục Nương xin ghé. Lục Nương cho thi:
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Hoa rơi lượm lựa giống nên dùng,
Thế cuộc trên đời thiệt rất hung.
Phước đức gặp Xuận, Xuân đãi phước,
Trớ trêu ắt gặp kết ngày cùng.

TAM NGÔI NHỨT THỂ
Ấy là ba ngôi mà cùng chung một bản thể. Ví như ba ngôi:
Phật-Tiên-Thánh hay là Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ Tượng (Nho
giáo) hoặc nguơn: Thánh đức, Tấn hóa, Bảo tồn, đó cũng là lý
Tam ngôi: Đức Chúa, Thánh Cha, Đức Chúa con và Chúa,
Thánh, Thần bên Công giáo. Đó là Tam ngôi nhứt thể mà các
Triết lý của Tôn giáo nào cũng có thể hiện ba ngôi ấy cả. Còn
Nhứt thể là cùng chung một bản thể, gồm về duy nhất, là Một.
- Trong thân người ấy là TINH-KHÍ-THẦN.
- Ở vạn vật ấy là Vật chất, Khí thể và Năng lực: Mỗi một vật
thể đều có ba ngôi ấy cả. Thầy đã dạy rằng cơ Tạo đoan Càn
Khôn vũ trụ ra sao thì trong vạn vật cũng tương liên như vậy.
Cùng một khuôn khổ, một luật định như nhau hết.
*Trên hết cả là PHẬT, ấy là ngôi đầu tiên cao thượng hơn hết
nắm pháp huyền-vi.
*Phật mới chiết tánh ra PHÁP ấy là ngôi thứ nhì, Pháp mới
sanh Tăng.
*TĂNG ấy là ngôi thứ ba.
Ba cơ quan ấy chừng qui nhứt lại thì duy chỉ có một nguyên
căn, một bổn thể cho nên gọi "Tam ngôi nhứt thể" là vậy.
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.
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TAM NGUƠN (TAM NGUYÊN)
三元
Tức là ba nguơn: nếu tính năm thì gọi là nguơn niên. Trong
một năm có ba nguơn: Thượng nguơn, Trung nguơn và Hạ
nguơn. Như vậy một nguơn có bốn tháng. (Nguơn: chữ 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 Vận, một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm.
"Từ thuở còn hỗn-mang thái cổ, loài người trải qua biết bao
cuộc biến thiên của cơ trời theo luật tuần-hoàn của tạo vật, hết
thạnh đến suy, hết hưng đến vong, hết thành đến bại, hết trị
đến loạn…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.
"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, đi đến
chiến-tranh tàn-khốc, 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".
Tóm lại:
"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).
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"Trung-nguơn là nguơn Tấn-hóa; ấy là nguơn Tranh đấu tức là
nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte et
destruction).
"Hạ-nguơn là nguơn Bảo-tồn; ấy là nguơn Tái-tạo, tức là
nguơn qui cổ (Cycle de conversation ou cycle de reproduction
et renovation)".
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 14 tháng 7 năm Canh
Dần (1950)
"Bần Đạo thuyết tiếp về Tam nguơn, tại sao trong Càn Khôn
Võ Trụ chia làm Tam nguơn? -Là khi Càn Khôn Võ trụ chưa
lập ra, ban đầu cả tinh khối sanh lực của Càn Khôn bao trùm
hết, khi biến thiên mới tạo ra vạn vật, hồi lúc Đức Chí Tôn
giáng linh gọi là Thượng Nguơn. Người giáng linh nắm cả
nguyên khí ấy luyện trong Càn Khôn Võ Trụ biết hoạt động
nương theo cái sanh lực là chữ KHÍ đó (Hộ Pháp chỉ ra Liên
Đài Hộ Pháp có chữ Khí) tượng hình của mình.
Kế tiếp nữa là Trung Nguơn Đức Chí Tôn tạo vạn vật dầu cho
loài người cũng ở trong vạn vật ấy. Giờ phút Đức Chí Tôn đến
cho loài người được cái linh, tức nhiên cho họ cái khôn ngoan
hiển hách khác hơn vạn loại kia, gọi là giáng khí vì cớ Đức Hộ
Pháp bắt Ấn Trung Nguơn hai bàn tay phải hiệp lại với nhau là
Âm Dương tương hiệp, theo cái thiên linh của Đức Chí Tôn
đến cái nhơn linh của loài người.
Đến Hạ Nguơn Đức Chí Tôn giáng Thần, tức nhiên là cái thiên
vị Đức Chí Tôn mở ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật cho Vạn Linh
đặng cho các chơn hồn đạt vị của mình, chuyển luân trong quả
kiếp sanh sanh tử tử mà đạt pháp lập thiên vị; Đức Chí Tôn
giáng trần Hạ Nguơn là cốt yếu như vậy. Vì cớ nên Hộ Pháp
bắt ấn hạ nguơn là tới tuần trà: hai bàn tay úp nhau, tả là
Dương trên, Hữu là âm dưới; chụp lên đầu Kim Tiên đưa
xuống giáng thần cho thiên hạ ba cái Bí Pháp đó là vậy.
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Bây giờ Thượng Nguơn trở lại, trong Càn Khôn Võ trụ Nhựt
Quang có bảy trái địa cầu (Sept planètes du système solaire)
nhơn loại ở được bảy trái đó đi chung quanh giáp một quận
gọi là đại chuyển thì có: 61.000.000 năm (sáu mươi mốt triệu
năm là một chuyển). Trong sáu mươi mốt triệu năm nếu chúng
ta tính coi thì chúng ta ngó thấy trái đất này nó tái kiếp lại,
nghĩa là chết rồi phục sinh lại bảy lần 61 là 427 triệu năm, thì
trái đất đã chết một phen cốt hài của nó còn lại là mặt trăng
đó. Kể từ nó mới phục sinh lại đến nay là ba chuyển rồi nó sẽ
đến Thượng Nguơn Tứ chuyển. Mỗi Trung chuyển là 61.000
năm, Hạ chuyển lại là: sáu ngàn một trăm năm. Một Giáng là
sáu ngàn một trăm năm cũng chia ra ba Nguơn vậy. Một
Giáng là sáu ngàn một trăm năm thì mỗi Nguơn là hai ngàn ba
trăm ba mươi năm, Hễ mỗi Nguơn ấy tới 2.333 năm 33 ngày
33 giờ 33 phút, qua trong mấy cái ba mươi ba đó sẽ có một vị
thiêng liêng ở cung Phật hay cung Tiên giáng thế chuyển Đạo.
Vì cớ nên tượng hình Càn Khôn Võ trụ có ba Nguơn tạo đoan
vạn vật.
Trung Nguơn là Nguơn giáng khí, như chúng ta tin dị đoan thì
Trung Nguơn này chúng ta nên cầu khẩn Đức Chí Tôn để thức
tỉnh trí thức tinh thần loài người đặng cho họ minh tâm kiến
tánh cho thiên linh của họ khôn ngoan đặng bảo tồn sinh mạng
của họ.
Giờ phút này đừng cầu nguyện cho cô hồn nữa, mà chúng ta
cầu nguyện cho con cái Đức Chí Tôn cho họ đủ năng lực để
minh tâm kiến tánh, bảo trọng sanh mạng của họ mà thôi."

TAM QUAN
三 官
E: Three entrance gates.
F: Portique à trois entreés.
Cổng Tòa Thánh trung ương hay Thánh Thất địa phương đều
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xây theo pháp Tam Quan: Trung quan, Không quan và Giả
quan (tức là có 3 lối vào một cổng).
Vòng thành Tòa Thánh hình vuông, mỗi cạnh 1Km (duy nhất).
Mỗi cạnh có ba cửa, cộng chung 12 cửa, thêm Chánh môn thế
vào cửa số 5 để giữ đúng Thập Nhị Khai Thiên. Số 5 là Ngũ
trung, biểu tượng Đền thờ Phật Mẫu đó.
Các cửa xây theo Pháp Tam Quan (3 cửa):
- Không quan (cửa bên trái) là lối nhìn về lẽ không: "không tức
thị sắc".
- Giả quan nhìn theo lẽ sắc: "Sắc tức thị không". Không theo
hai nẻo.
- Không sắc là vào trung quan tức Trung Đạo, Trung Dung. Đó
là con đường chính của giáo lý Đạo Cao Đài.
Kinh rằng: "Trung dung Khổng Thánh chỉ rành."

TAM QUANG
三 光
E: The three lights.
F: Les trois luminaires.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Quang: ánh sáng. Tam quang là ba vật
sáng trên bầu trời: Nhựt, Nguyệt, Tinh (mặt trời, mặt trăng,
ngôi sao), nên cũng gọi là Tam bửu.
Mão Tam quang (Tam quang mạo) là cái mão của chư vị
Thập nhị Thời Quân, trên đó có thêu: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
Thêu mặt Nhựt ở chính giữa, Nguyệt bên phải, Tinh bên trái.
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TAM QUI
三 歸
E: The three subjections.
F: Les trois refuges.
Nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao-Đài là Qui Nguyên Tam Giáo
Phục Nhứt Ngũ Chi. Từ xưa đến giờ trong Tam Giáo thì:
- Phật dạy: Tam Qui, Ngũ Giới.
- Tiên dạy: Tam Bửu, Ngũ Hành.
- Thánh dạy: Tam Cang, Ngũ Thường. (Trong Tam Cang,
Ngũ Thường có Ngũ Luân). Thế nên Tam qui có nghĩa là:
Qui y Phật:
Phật dạy người theo học lời Phật, lo tu dưỡng để trở về
nguyên tánh trong người tức là tánh Phật "Nhứt thiết chúng
sanh giai hữu Phật tánh".
Tiên dạy người tịnh dưỡng Nguơn Thần.
Thánh dạy người làm tròn bổn phận Vua Tôi, tức là Quân
Thần Cang. Có làm tròn bổn phận vua tôi thì tịnh dưỡng được
Nguơn Thần và trở về với tánh Phật.
Tại sao Quân Thần Cang là Nguơn Thần? Vì Thần ở trong
mình con người như vị Đế Vương cai quản một quốc gia. Hễ vị
Đế Vương hôn muội thì quốc dân bất minh, chư hầu bất phục,
làm sao chữa bịnh quốc gia?
Qui y Pháp:
Phật dạy người học theo Đạo Pháp, mới định được tâm thần,
khí phách; trí não mới được sáng suốt. Có sáng suốt mới đạt
được Đạo Pháp vô vi.
Tiên dạy người phải gìn giữ Nguơn Khí.
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Thánh dạy người phải làm tròn bổn phận cha con, là Phụ Tử
Cang, tức nhiên gìn giữ được Nguơn Khí. Khí trong người
đứng trung gian đặng liên tiếp với Tinh và Thần. Như đối với
quốc gia, khí là chư hầu, bá tước để liên tiếp với vua mà cai trị
con dân vậy.
Qui y Tăng:
Phật dạy người phải giữ gìn thân thể cho được mạnh mẽ và
tinh vi, không để vật dục lôi cuốn làm cho thân thể bị hao mòn.
Thân khỏe mạnh tinh thần mới sáng suốt.Tây phương có câu:
"Một tinh thần minh mẫn ở trong thân thể tráng kiện".
Tiên dạy người phải bảo tồn Nguơn Tinh.
Thánh dạy người phải làm tròn bổn phận chồng vợ, là Phu
Thê Cang, tức nhiên bảo tồn được Nguơn Tinh. Nguơn Tinh
cũng như con dân trong đất nước. Hễ Chúa Thánh, quan
trung, tôi hiền thì quốc gia mới thạnh trị.
Người tu luyện Tinh, Khí, Thần được hiệp nhứt, tức nhiên
được đắc Đạo thành Tiên, hóa Phật. 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. Tất nhiên:
- Trời có Tam bửu, Ngũ Khí.
- Đất có Tam bửu Ngũ Hành.
- Người có Tam bửu Ngũ Tạng
Khi 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 ngũhành, ngũ-hành biến ngũ khí, ngũ khí biến ngũ sắc. Ngũ khí
tức là ngũ-hành chi khí. Trong Vũ Trụ: Tam Tài là Thiên, Địa,
Nhơn. Riêng về bản thân con người thì Tinh-Khí-Thần cũng
được xem là Tam Tài.
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Trời có ba món báu là: Nhựt-Nguyệt-Tinh hay là Tam Nguơn:
Thượng, Trung, Hạ. Trời nhờ ba món báu ấy mà dưỡng-dục
muôn loài, hóa sanh vạn vật, luân chuyển càn-khôn, mới chia
ra ngày, đêm, sáng, tối.
Đất có ba món báu là: Thủy-Hỏa-Phong. Đất nhờ ba món báu
ấy mà phong vũ điều hòa, cỏ cây tươi nhuận, phân ra thời tiết
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Người có ba món báu là: Tinh-Khí-Thần.
Người tu-hành là cốt-yếu luyện Tinh hóa Khí. TINH là một chất
tinh-ba được lọc thật kỹ ở trong người để tươi nhuận cho cơ
thể như: KHÍ tức là chánh khí ở trong cơ thể con người, nhờ
nó mà con người luôn luôn được mạnh khỏe và một khi chánh
khí suy thì tà khí ở ngoài xâm nhập, gây ra bịnh hoạn. THẦN
thuộc về phần Thiêng liêng linh diệu trong cơ quan suy tư cảm
giác của con người, nó vốn bất tiêu bất diệt. Ấy là điểm linh
quang do Chơn linh của Tạo Hóa ban cho. Người nhờ ba món
báu đó mà tạo Tiên tác Phật. Vậy thì:
- Trời có Ngũ Khí là: Ngũ Hành chi khí.
- Đất có Ngũ Hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
- Người có Ngũ Tạng là: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.
- Thế giới có Ngũ Châu là: Châu Á, Châu Âu, Châu
Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
"Nhơn Đạo thành thì phù hạp với Thiên Đạo vậy. Nhơn Đạo
bất tu, Thiên Đạo viễn hỉ".
Như trên đây, chúng ta đã thấy: Tam Qui của Phật hiệp với
Tam Bửu của Tiên cùng Tam Cang của Thánh.
Dưới đây, chúng ta sẽ thấy Ngũ Giới của Phật hiệp cùng Ngũ
Hành của Tiên và Ngũ Thường của Thánh.
"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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

147

phản chiếu cho Ngũ Khí triều thiên, tụ nơi khiếu Huyền Quang
mà siêu phàm nhập Thánh. Đó là phép Ngũ Khí triều nguyên
hay là Ngũ Khí triều nguơn" là vậy.

TAM QUI THƯƠNG BỘ PHÁP GIỚI
Đức Hộ Pháp giải về ý nghĩa "Xá Chữ Khí" như sau:
"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 Vạn-linh. 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 Hộ Pháp 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".

TAM SANH
三生
E:Three existences.
F: Trois existences.
Tam Sanh (sinh) tức là ba con vật sống dùng để cúng tế trời
đất theo phong tục xưa, là: Trâu, heo và dê. Sau này người ta
đơn giản hóa việc cúng tế trong tư gia thì dùng ba món thay
thế là: miếng thịt heo, hột vịt, con tôm, gọi trại đi là "tôm sên".
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Đức Hộ Pháp nhắc lại lời Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng
ba báu vật ấy cho Ngài, Ngài không đòi hỏi dâng cho Ngài cái
gì khác. Giả tỷ như đời Thượng Cổ nhơn loại dâng cho Ngài
tới sanh mạng con người, nên người ta phải giết người để làm
tế vật. Sau đó thay thế mạng sống con người, nhơn loại lại
dâng Tam sanh tức nhiên bò, trâu, heo và sau nữa bên Âu
Châu theo Đạo Do Thái thì dâng cho Đức Chí Tôn một con
chiên trắng, con chiên ấy phải trắng như tuyết mà thôi."
"Tới chút nữa, nghĩa là tinh thần loài người tiến triển đến một
mức nữa, họ dùng cái vật lựa chọn quí hoá, đồng thể với sanh
mạng của con người đặng dâng cho Đức Chí Tôn, tức nhiên
họ dâng TAM SANH. Khi ta đã xem tế Nam Giao, từ Thượng
Cổ nhà Vua dâng cho Đức Chí Tôn ba cái vật là: Trâu, heo, và
dê gọi là Tam sinh".

TAM SẮC ĐẠO
三 色 道
E: Three religion colours.
F: Trois couleurs réligieuses.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Sắc: màu. Đạo: tôn giáo. Tam sắc đạo
là ba màu tôn giáo: vàng, xanh, đỏ, tượng trưng Tam giáo:
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo.
Đặt ba màu vàng xanh đỏ liên tiếp nhau tượng trưng Tam giáo
qui nguyên.
Trên đạo phục của Chánh Trị Sự và Phó Trị Sự, nơi tay trái có
mang một miếng vải 3 màu đạo gọi là Tam sắc đạo.
Miếng vải tam sắc đạo của Chánh Trị Sự có kích thước: dài 10
phân, ngang 6 phân. Miếng vải tam sắc đạo của Phó Trị Sự thì
nhỏ hơn: bề dài 5 phân, bề ngang 3 phân.
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TAM TAI
三災
E: Three calamities.
F: Trois calamités.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tai: tai họa, họa hại. Tam tai là ba tai
họa, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai. Hỏa tai là tai họa do
lửa cháy, như cháy nhà, cháy rừng.Thủy tai là tai họa do nước
gây ra, như lũ lụt, sóng thần. Phong tai là tai họa do gió gây ra,
như bão, lốc.
Ngoài ra còn có Tiểu Tam tai là ba thứ tai họa nhỏ, gồm: Cơ
cẩn chi tai, Tật dịch tai, Đao binh tai. Cơ cẩn chi tai là tai họa
do mất mùa lúa và rau. Tật dịch tai là tai họa do bịnh dịch
truyền nhiễm. Đao binh tai là tai họa do chiến tranh.
Di Lạc Chơn Kinh: "Nam mô Di-Lạc Vương Bồ Tát năng cứu
khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh,...."

TAM TÀI
三材
E:Three essential elements of universe.
F: Trois éléments essentiels de l’univers.
Tam tài: Thiên-Địa-Nhân.
Kinh Phật Mẫu dạy "Lập Tam Tài định kiếp hòa căn". Tam tài
trên kể xuống là: Thiên, Ðịa, Nhơn, dưới kể lên là Người, Ðất,
Trời. Phật Mẫu định kiếp căn của mọi người đã sanh ở cõi trần
nầy".
"Nho-Tông của chúng ta có để ba câu trọng yếu, muốn lập
quốc, muốn tạo hạnh-phúc cho dân, quốc dân phải có đủ ba
điều kiện: "Thiên-thời, Địa-lợi, Nhơn-hòa". Ấy vậy chúng ta
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kiếm thử coi trong ba điều-kiện để tạo cho dân coi có phương
thế gì giải khổ cho thuận lợi hay chăng?
-Thiên-thời tức nhiên theo mạng Trời, Trời đã định cho mình
tức nhiên mình phải tùng mạng Trời, tùng mạng Trời tức nhiên
tùng Đạo. Thiên-thời tức nhiên là Đạo, không thể gì chối được.
- Địa-lợi là gì? Là cả thảy địa-dư toàn trong nước dân đều
hiền, đất sung túc được hay chăng? Bực thượng lưu, trí-thức
cần nên tưởng lại câu ấy, mà câu ấy là của ai? Quốc-Vương,
Thủy-Thổ, Địa-Lợi, dầu không đặng hưởng địa-lợi nó cũng
biến địa-lợi, mà phải có đạo-đức, có nhơn tài tạo mới được.
- Nhơn-hòa đặng chi? Nếu cả thảy không có hòa thì loạn lạc,
hễ loạn-lạc thì có giặc-giã chiến-tranh. Chúng ta là con dân
Việt-Nam có niềm tự hào về đất nước của mình, về dân-tộc
của mình và nhất là về tinh thần Tín ngưỡng của mình."
Đức Hộ Pháp dạy: "Các con nên lưu ý, Đền Thánh và các kiến
trúc trong hay ngoài đều tiềm ẩn Dịch Lý. Các con đã thấy rõ
ba Tịnh Thất có tên:
- THIÊN Hỉ động - Trí Huệ Cung.
- NHÂN Hòa động - Vạn Pháp Cung.
- ĐỊA Linh động - Trí Giác Cung.
Người đứng giữa Trời Đất gọi là Trung Thiên, nên giáo lý Cao
Đài chủ về Nhân Đạo để cứu đời là vậy".
Nhà Cách mạng Trần Cao Vân, vịnh Tam Tài như sau:
Trời đất sinh Ta có ý không,
Chưa sanh Trời đất có Ta trong.
Ta cùng Trời- Đất ba ngôi sánh,
Trời- Đất in Ta một chữ đồng.
Trời nứt ra Ta, Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở đất mênh mông.
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Trời che đất chở Ta thong thả,
Trời- Đất –Ta đây đủ hóa công.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
"Lập tam-tài định kiếp hòa căn."

TAM TẠNG KINH (Phật)
三藏經
Tam Tạng Kinh là ba bộ kinh quan trọng nhứt của Phật giáo,
chép lại tất cả lời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca trong
suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, tạo thành một nền giáo lý
và triết lý rất cao siêu của Phật giáo.
Tam Tạng Kinh gồm ba bộ:
Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng.
Tam Tạng Kinh, tiếng Phạn: Tripitaka là 3 cái giỏ: Kinh Tạng:
giỏ đựng Kinh (Sutra Pitaka), Luật Tạng: giỏ đựng Luật
(Vinaya Pitaka), Luận Tạng: giỏ đựng Luận (Abhidharma
Pitaka).
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo chỉ có Cầu-nguyện với Đức ChíTôn cũng như hồi trước Tam-Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn-Độ.
Ngài là người Tàu mà kinh viết tiếng Phạn, muốn dịch ra rất
khó lắm, lấy cả Kinh-Luật trong tiếng Phạn đem ra rất khó cho
Ngài lắm, cho nên Ngài đại nguyện: Ngài làm thế nào Ngài rán
sức, Ngài âm tiếng Phạn ấy ra chữ Nho. Ngài chắc ý Ngài âm
tiếng Phạn ấy chưa đúng, Ngài có hứa chừng nào mà tôi qui
liễu, nếu trong Kinh-luật Đạo giáo mà tôi không minh-tả ra
đặng thì khi chết cho cái lưỡi tôi đen, nếu tôi tả trọn vẹn thì cho
cái lưỡi tôi đỏ. May phước Bắc-Tông được hưởng một ân-huệ
của nhà Phật đã ban ân riêng cho Đức Tam-Tạng, khi Ngài
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chết người ta vạch lưỡi của Ngài ra coi thì lưỡi của Ngài đỏ, vì
cớ mà Chơn-giáo của nhà Phật là Bắc-Tông có thể nhờ Đức
Tam-Tạng đã minh-tả ra trọn vẹn.

TAM THANH
三青
E: Three purities.
F: Three purities.
Ba màu sắc biểu tượng của Tôn giáo là Thái Thanh (vàng),
Thượng Thanh (xanh), Ngọc Thanh (đỏ).
1-Phần hữu thể:
Đứng nhìn lên từng thứ tư
nơi hai lầu Chuông- Trống
của Hiệp Thiên Đài. Bên
trong của từng nầy, nơi Lầu
trống có đặt một cái trống
lớn là Lôi-Âm-Cổ và Lầu
chuông có cái chuông lớn là
Bạch-Ngọc-Chung. Khi đánh
chuông hay đánh trống, âm
thanh vang rền truyền đi rất
xa để thức tỉnh những người
đang còn chìm đắm trong
giấc mộng trần. Tức nhiên
để độ cả những âm hồn còn
ở tận cõi Phong đô. Từng
này có bề cao dài nhứt, bên
ngoài, phần giữa chạm hình chữ T rất lớn màu trắng có đắp
hình một bó hoa lớn, màu sắc sặc sỡ, như đang rơi xuống
biển dưới ánh bình minh, ba phía hông còn lại thì gắn những
khung lá sách sơn xanh. Hai chữ T này là TAM THANH tức
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhiên biểu hiện của Tam giáo Qui nguyên: Thái Thanh,
Thượng Thanh và Ngọc Thanh, tượng trưng bằng ba màu:
Vàng, Xanh, Đỏ của sắc phái qua màu sắc trang trí, hoặc
phẩm phục của chức sắc Nam phái Cửu Trùng Đài.
Đàn tại nhà ông Thơ 28-6 Bính-Dần (dl 6-8-1926) Thầy dạy:
"Thầy đến đây đặng cho hội-hiệp sum vầy ba ngôi cho đoàn tụ
đó, bớ mấy con! Nghĩa là: Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc
Thanh đã đủ mặt ngày nay rồi, thì phải lo thi hành bổn-phận
cho chóng. Bởi ngày giờ đã muộn, rán mà làm bia cho đời sau
noi dấu đến bảy chục muôn năm đó con! Chớ chẳng phải là
cuộc nhỏ mọn đâu con! Phải rán mà đồng công cộng sự mới
đặng. Trong thì có Thầy giúp sức, ngoài thì ba con phụ lực
mới thành công. Ngày hôm nay là đầu giờ khai mối Đạo. Từ
đây có việc chi thì ba con phải tương thương cộng sự đặng
mà điều đình Môn-đệ của ba con.!"
Tái cầu: Cái trách nhậm của ba con rất quan hệ trong việc
Đạo, nhứt là Thơ, con đã hưởng chán mùi Đời, con đã đủ biết
điều hay điều dở ở đời này ra làm sao! Con phải riêng nghĩ lại
tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con ơi!"
(ba Ngài Đầu Sư có mang Tịch đạo chữ "Thanh" đầu tiên là:
Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh.
Sau hai Ngài Trang và Tương bỏ Tòa Thánh tách ra lập Chi
phái "Ban Chỉnh Đạo - Bến Tre". Có lẽ Thầy cũng tiên tri cho
biết rằng trong ba mà còn có một, mới nhắc nhở Ngài Thái
Thơ Thanh như thế. Bởi trước tiên cũng đã có ba Ngài Đầu
Sư nhưng mang Thánh danh có ba chữ tam bửu của Trời là
Nhựt, Nguyệt, Tinh, tức nhiên là Thái Nương Tinh, Thượng
Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt).
Đức Hộ Pháp nói: "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.
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Tam giáo Phục nhứt Ngũ chi nên Đức Chí-Tôn giáng bằng
Huyền-diệu Cơ bút mới qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo.
Nguyên lai: Đức Hộ Pháp nói: "nhứt là nền Ðạo Cao Ðài nầy;
là khi đã nhập vào trận Vạn Tiên, Ðức Thái Thượng thì giận
Ðức Thông Thiên Giáo Chủ, Ngài biến ra Tam Bành tức nhiên
là hình ảnh của Ðức Chí Tôn lập giáo ngày nay trên mặt địa
cầu nầy. Thái, Thượng, Ngọc tức nhiên Tam Thanh Ứng Hóa
là ba tinh thần duy chủ của nền Tôn Giáo; Thái, Thượng, Ngọc
đương nhiên là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn đó vậy. Tại sao
Ðức Chí Tôn lấy nguyên căn Tam Bành trong buổi nộ khí của
Ðức Thái Thượng Nguơn Thủy lập Ðạo Giáo?
Là Ðức Chí Tôn quyết định lấy cơ quan tối đại của duy tâm
đánh tiêu tan duy vật, tức nhiên lấy tinh thần đạo giáo diệt tiêu
Tả Ðạo Bàng Môn.
Vạn pháp qui tồn sanh chúng sản xuất ấy là cơ quan chuyển
thế đó vậy. Quyết định đem vào khuôn khổ cơ quan Tạo Ðoan
Chí Linh, Ðức Chí Tôn bảo thủ nguyên căn vạn linh còn tồn
tại, nhứt là bảo thủ các nhơn loại toàn thể trong càn khôn vũ
trụ nầy.
Ngày hôm nay toàn thể Ðạo Cao Ðài biến theo trọng yếu của
nó, chúng ta tưởng tượng rằng hôm nay là ngày Ðức Chí Tôn
đã tuyên chiến cùng Tả Ðạo Bàng Môn đó vậy. Tượng ảnh
Ðức Thái Thượng đã quyết thắng thuyết duy vật thế ấy."
(Thuyết Ðạo QIII tái bản / tr13)
Pháp Chánh Truyền:…"Thọ lịnh của Thầy mà hành pháp vì
thuộc về quyền-hành của các Đấng ấy, ngày nay mới tính
sao? Trong các Bí-pháp có cơ mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ
các Đấng ấy có cho hay là không? Thảm! (cười!) nếu Lão có
phương chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một người đắc Pháp, Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm
quyền Bát-Quái Đài mà chớ!. Thật vậy đó chút".
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Ấy là cơ vô vi: TINH-KHÍ-THẦN hiệp nhứt, chư Hiền Hữu có
biết à!
- Ngọc là Tinh -Thượng là Khí -Thái là Thần.
Nếu cả ba không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Bà Đầu Sư Lâm Hương-Thanh giáng cơ, có câu:
Nam-Hải là bờ ao Thất Bửu,
Tây-ninh nền Tổ quán Tam Thanh.
Thuyền Từ trở lại lìa sông Lệ,
Nhớ Bạn chơn mây gởi tấc thành.

TAM THÁNH KÝ HÒA ƯỚC
E: The three Saints declaire theTreaty between God and
Humanity.
F: Le trois Saints déclarent le Traité entre Dieu et Humanité.
Nơi Tịnh-Tâm-Đài của Đền
Thánh (Tòa Thánh- Tây
Ninh) là nơi đặt Tượng Tam
Thánh đắc lịnh Đức Chí Tôn
lãnh làm Thiên Sứ đến ký
bản Đệ Tam Thiên Nhơn
Hòa Ước thể hiện 8 chữ
"Thiên Thượng - Thiên Hạ Bác Ái - Công Bình" bút
lông chim ở giữa tiêu biểu
cơ tận độ kỳ ba.
Bổn phận người tu đối với
Đời, đối với Đạo, đối với Trời
ra thế nào?
Thầy dạy: "Ai ai, đã mang
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

156

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

mảnh xác phàm nầy rồi thì cũng tùng theo ba cái luật thiên
nhiên là: Luật Đời, luật Đạo và luật Trời. Ba luật ấy tương tợ
như phù hạp với luật điều của Tam-Giáo.
- Nho Giáo dạy về Nhơn sanh,
- Đạo Giáo dạy Đạo tự nhiên,
- Phật Giáo dạy Pháp môn giải thoát kiếp sanh tử.
Tam Giáo tuy lập luận khác nhau về danh từ, về cách học, về
hình thức, nhưng tựu trung tinh thần thì Tôn giáo nào cũng lấy
Tâm Tánh làm căn bản học hành. Mà muốn thâm nhập vào
Tâm Tánh, khám phá những lẽ huyền nhiệm của nó thì phải
dùng Vô vi pháp. Đây là điểm Tam giáo đồng nhứt lý và có thể
qui hợp thành một học thuyết. 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"
Hòa-Ước Thứ Ba là gì?
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 Công-Bình, ngoài ra dầu Luật-Pháp
muôn hình ngàn tướng cũng vẫn trong Luật Bác-Ái và CôngBình mà thôi. Hội-Thánh Cao-Đài cũng vẫn do mặt luật vôhình 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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

157

phương-pháp mà thôi". (22 tháng 11 năm Mậu-Tý dl. 22-121948)
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".
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).
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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.
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

159

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.
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.
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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
Công bình ấy. Nghĩa là chẳng những giữa người và người
phải có được sự Thương yêu và công bình mà thôi, mà vớiloài
vật cũng phải được hưởng sự công bình nữa, tức nhiên người
không sát sanh hại vật.
Bổn phận người tu đối với Đời, đối với Đạo, đối với Trời như
thế nào?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

161

Thầy dạy: "Ai ai, đã mang mảnh xác phàm nầy rồi thì cũng
tùng theo ba cái luật thiên nhiên là: Luật Đời, luật Đạo và luật
Trời. Ba luật ấy tương tợ như phù hạp với luật điều của TamGiáo.
- Nho Giáo dạy về Nhơn sanh,
- Đạo Giáo dạy Đạo tự nhiên,
- Phật Giáo dạy Pháp môn giải thoát kiếp sanh tử.
Tam Giáo tuy lập luận khác nhau về danh từ, về cách học, về
hình thức, nhưng tựu trung tinh thần thì Tôn giáo nào cũng lấy
Tâm Tánh làm căn bản học hành. Mà muốn thâm nhập vào
Tâm Tánh, khám phá những lẽ huyền nhiệm của nó thì phải
dùng Vô vi pháp. Đây là điểm Tam giáo đồng nhứt lý và có thể
qui hợp thành một học thuyết.
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".

TAM THẬP LỤC ĐỘNG (36 Động Quỉ Vương)
三十六洞
E: The thirty six grottos of Satan.
F: Les trente six grottes de Satan.
Thánh ngôn: "Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp
Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ vương đã phá khuấy chơn đạo, đến danh
Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi..Nó lại biết
Ta đến với cơ mầu nhiệm nầy nên mượn Tam thập lục Động
giả làm Tam thập lục Thiên. Các tên Thần Thánh Tiên Phật
đều bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo".
Đức Hộ Pháp nói: "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
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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 của Ðức Chí Tôn muốn vậy."
Đức Lý dạy: "Chư Đạo hữu nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên
họ, trục xuất khỏi quyền hành chánh và đồng tâm cầu nguyện
Đức Chí Tôn ban ơn rộng, xin phép hội với Lôi Âm Tự, trục
xuất Quỉ Vương ra khỏi Tổ đình, đợi cho chư Đạo hữu làm hết
phận sự, đến chừng nào chư Đạo hữu không sức kềm chế
vững với lũ tà tâm, chừng chúng nó tự quyết không sửa cải, tự
đem mình hiến cho tà quái, thì đó là đường cùng của Đạo, đó
là ngày những nguyên nhân hữu công bỏ xác Đạo lại trọn
trong cả 36 Động Quỉ Vương, lại cũng là ngày cửa Phong đô
mở lớn đặng chờ rước kẻ vô đạo. Ta hồ tận chúng sanh!
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".
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Đời có thạnh có suy, Đạo định
tĩnh chuyển xây. Lửa thử vàng gian-nan thử Đạo. Trong tám
năm rồi, biết bao phen vẹt mây ngút thấy trời xanh, mà cũng
lắm lúc xem đất bằng sóng dậy.
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’’.
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TAM THẬP LỤC THÁNH
三十六聖
E: The thirty six Saints.
F: Les trente six Saints.
(Tam thập lục 三十六 là 36. Thánh 聖: bậc cao thượng về đạo
đức tinh thần). Chỉ chung 36 vị vào hàng phẩm Phối Sư trong
cơ quan Cửu Trùng Đài, đứng vào Nhơn Thánh.
Tuy Thầy dạy tạo tác quả Càn Khôn mà thật ra là chỉ rõ con
đường tu để về Trời tức là Niết bàn của Phật giáo: quả thật
Thầy đã bắc thang tiến tới phẩm Phối Sư có 36 tức "Tam Thập
Lục Thánh" nhưng kỳ thật lại chọn trong số này ra ba vị Chánh
Phối Sư để làm đầu, quyền hành rất cao trọng. chỉ còn lại 33 vị
Phối Sư mà thôi. Nếu không bước vào Chánh Phối Sư thì
không thế nào lên địa vị Đầu Sư được.

TAM THẬP LỤC THIÊN
三十六天
E: Thirty six Heavens.
F: Trente six Cieux.
Tam thập lục thiên là 36 từng Trời.
Đức Chí-Tôn dạy: "Bát-Quái biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ
hành, Càn Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lưỡng Nghi tức
Tam thiên-vị (ba ngôi Trời). Dưới ba ngôi ấy có Tam thập tam
thiên (ba mươi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là ba mươi
sáu từng trời, nên gọi là Tam thập lục Thiên. Trong mỗi từng
Thầy chia Chơn-linh, có một vị Đại-La Thiên Đế Chưởng quản.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu: "Thượng chưởng Tam
thập lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới".
Giải: Trên soi ba sáu (36) cung Trời, Ba ngàn thế giới cũng
cầm trong tay.
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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
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.
Dưới 36 tầng trời còn một tầng nữa là nhứt mạch đẳng tinh vi
gọi là Niết Bàn, chín tầng là Cửu thiên khai hóa, tức là 9
phương Trời cộng với Niết Bàn là Thập Phương chư Phật".
Pháp Chánh Truyền: "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.".

TAM THẾ PHẬT (TAM THẾ CHÍ TÔN)
三世佛
E: The BrahmanistTrinity.
F: F: La Trinité Brahmaniste.
Càn Khôn vạn loại tạo ra ba ngôi Phật đầu tiên ấy là:
- Đấng Brahma Phật.
- Đấng (Shiva) Civa Phật.
- Đấng (Krishna) Christna Phật.
1- Brahma Phật 梵 摩 佛
Brahma: Dịch là Phạm-Ma, theo Ấn-Độ-giáo là một vị Thần tự
sinh ra từ khi mới tạo thiên lập địa, có công sáng tạo ra vạn
vật. Ngài thường được gọi là vị đại tổ, một vị cha chung của
muôn loài, một vị Thần tạo lập ra Vũ trụ.
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Brahma-Phật 梵摩佛: vị
Phật giáng trần trong thời kỳ
Thượng nguơn hay nguơn
Thánh-đức tức là nguơn vô
tội. Brama-Phật là một trong
ba vị Phật được gọi là Tam
Thế Phật, thờ trên nóc Bát
Quái Đài, Tòa Thánh Tây
Ninh. Ngài cỡi trên mình con
Huyền Nga hay Thiên nga
tức là ngỗng trời, ngó tới; tay
mặt bắt ấn khai nguơn: một
ngón chỉ thiên biểu tượng lý
Thái Cực, hai ngón cụng đầu
với hình Châu Kỳ thể hiện
Vô Cực tương hòa có nghĩa
là "Vô cực nhi Thái Cực", tay tả nắm bửu châu đưa trước
ngực tức thị ấn pháp trấn linh thể Càn Khôn, cũng là trấn điểm
linh ở bản tâm của nhơn loại đó là vị hiện thân của Đức Chí
Tôn, mặt nhìn về phía chánh Tây, cung Đoài ☱ tức Cung
Đạo, chỗ trụ nguơn Thần, đó là vị Thần Sáng-Tạo mở đường
đưa sanh chúng về với Thượng Đế, biểu tượng cho sự lo lắng
của Ngài khi cõi trần sắp chìm sâu trong nguơn tranh đấu điêu
tàn. Brahma-Phật thuộc ngôi thứ nhứt, điều khiển Thượng
nguơn Thánh đức, chủ về cơ sanh hóa; ấy là Đấng tự-hữu
hằng hữu, hữu nguyên hữu thủy của vạn loại.
2- Civa Phật 濕婆佛
Civa: Được dịch là Thấp Bà, là vị Thần hủy diệt, tức là vị Thần
phá hoại cái cũ thay vào cái tốt đẹp hơn. Theo Ấn Độ giáo,
Thần Civa ngoài việc dẫn dắt loài người đi đến sự hồi tâm, còn
có sứ mệnh che chở bảo hộ cho loài người.
Civa Phật 濕婆佛: vị Phật điều khiển Trung Nguơn, tức nguơn
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Tranh Đấu. Vị Phật nầy được giáng trần trong nguơn tranh
đấu của nhơn loại. Civa-Phật đứng trên nóc Bát Quái Đài,
mình trần quay mặt nhìn về phương Bắc, đứng trên Thất-đầu
xà tức là Thần hủy diệt, ngó qua phía hữu, ấy là tượng trưng
Phật diệt thất tình cho nhân loại khỏi bị mê muội ở trần gian
tục lụy mà tranh đấu, hủy diệt lẫn nhau, miệng Ngài thổi sáo
để thức tỉnh nhơn sanh hồi tâm hướng thiện. Civa Phật có bộ
tinh nhũ trước ngực, là ngôi thứ hai trong tam thế Phật; ấy là
ngôi thứ nhì tượng trưng phần Âm Dương, cơ sanh hoá cũng
là cơ hủy diệt, ấy là ngôi Bảo tồn. Phật-Civa 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. 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.
Nói về Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp có thuyết như sau: "Bần
đạo cũng nên chỉ rõ Đức Phật Mẫu đến tại mặt thế gian này,
đã tượng trưng bên Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ gọi Ngài là CivaPhật, là cái hình ở trên Bát Quái Đài, chúng ta để trên nóc đó,
thấy có "tinh nhũ" nơi ngực Ngài.
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 Phật
Mẫu. Phật Mẫu thuộc về Âm, Chí Tôn thuộc về Dương, Âm
Dương hiệp lại mới biến hóa ra Càn khôn Vũ trụ và sanh ra
vạn vật.
Đức Civa Phật, Ấn Độ làm một cái hình phân nửa giống đàn
bà, còn cái tướng thì đàn ông, bởi hồi đó con người chưa
phân rõ chắc chắn nam nữ, Âm Dương. Đức Civa trong huyết
khí, tức là huyết, còn chơn linh đào tạo là do Đức Chí Tôn.
Đức Chí Tôn là PHẬT, Đức Phật Mẫu là PHÁP; Pháp mới
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sanh ra Càn khôn Vũ trụ và vạn vật, vạn vật ấy do nơi Tinh mà
ra, tức là TĂNG. Thần tức nhiên là Đức Chí Tôn, Thần phân
định Khí, Khí mới sanh ra Tinh.
Phật là Chí Tôn, Pháp là CIVA tức Phật Mẫu, Tăng là vật loại
trên Càn khôn Vũ trụ này".
Ấy vậy, Đạo-Phật thờ Phật-Mẫu chớ không phải không biết,
dầu không thờ mà Đức Phật-Mẫu vẫn ngồi từ tạo thiên lập-địa
đến giờ, tức nhiên là Đấng tạo ra Vạn Linh.
3- Christna Phật 毘紐佛
Christna: Còn được gọi là Visnu hay Vichnou, là một vị Thần
bảo tồn. Như đã biết:
- Brahma là vị Thần sáng tạo,
- Civa là vị Thần hủy diệt,
- Christna hay Vichnou là vị Thần bảo vệ Vũ trụ, luôn luôn che
chở cứu giúp con người. Vichnou tượng trưng cho hạnh phúc,
tốt lành vì Vichnou thường giáng thế để tế độ tất cả chúng
sanh thoát khỏi sự khổ não.
Christna Phật 毘紐佛: hay Vichnou-Phật là vị Phật điều khiển
Hạ Nguơn tức là nguơn Bảo Tồn hay nguơn Tái Tạo. Vị Phật
nầy được giáng sanh trong thời Hạ Nguơn hay nguơn Tái Tạo.
Trên Bát Quái Đài Tòa Thánh, Phật Christna-Vichnou da đỏ,
mình trần, tay tả chống nạnh thể hình tam giác ở lý tam tài
Thiên, Địa, Nhân; tay hữu chống gươm với phép định địa;
chơn phải đặt trên đầu con Giao Long là cá hóa rồng, ngó về
phía chánh Nam, âý là ngôi thứ ba, tượng trưng cuộc tuần
hoàn, tiên tri cho nhân loại biết việc trí-xảo thuộc cơ tranh đấu,
cũng là cuối Hạ nguơn Tam chuyển khởi đầu Thượng-nguơn
Tứ chuyển. Ngài là ngôi thứ ba của Tam thế Phật, tượng trưng
cho ngôi bảo tồn.
Khi nói về Phật Christna-Vichnou, Đức Hộ Pháp cho biết như
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sau: "Dầu cho những chơn linh nào chết nơi chân trời hay góc
biển đi nữa, mà đầy đủ công nghiệp, tâm đức thì Phật
Christna-Vichnou cũng lãnh lịnh Chí Tôn tuần du trên mặt thế
mà rước chơn linh ấy về ngay nơi Bạch Ngọc Kinh".
Tóm lại, Brahma Phật, Chiva Phật, Christna hay Vichnou Phật
là ba vị Phật, còn gọi là Tam Thế Phật, có nhiệm vụ lãnh lịnh
Đức Thượng Đế điều khiển ba nguơn của Trời đất. Còn gọi là
Tam Thế Chí-Tôn trị đời nhằm thời kỳ Thượng nguơn là
nguơn Thánh đức tức nguơn vô tội. Các hình ảnh biểu-tượng
này được đặt trên nóc Bát-Quái Đài Toà Thánh Tây Ninh.
Người Đạo Cao Đài ngày nay được biết danh các Ngài qua bài
Kinh Di-Lạc được tụng đọc hằng ngày: Thượng Thiên Hỗn
nguơn hữu: Brahma-Phật, Shiva Phật, Krishna Phật.
Ba ảnh tượng này đứng xây lưng đâu cật vào nhau trên nóc
Bát-Quái-Đài Đền-Thánh Tòa-Thánh (Tây Ninh) với một sứmạng trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng là tiêu biểu Tam hồn của
Đức Chí Tôn, nên tượng trưng bằng ba màu vàng, xanh, đỏ.
Với sự thể hiện này chúng sanh thấy rõ ở bên trên Đền thờ
Đức Chí Tôn, tại Tiêu-Diêu-Đài:
- Linh hồn màu vàng, thuộc về tinh thần.
- Giác hồn màu xanh, thuộc về trí thức.
- Sanh hồn màu đỏ, thuộc bản thân con người.
Tóm lại: các nhà khảo cứu và Thần-Linh-học (nhứt là Thông
thiên học) cho biết rằng:
Các vị: Brahma-Phật, Shiva-Phật, Krishna-Phật, là ba ngôi của
Đức Thượng-Đế được gọi là Tam vị Nhứt Thể với bảng tóm
lược như dưới đây:
*Veda gọi Ngài là:
- Brahma (Thần sáng tạo).
- Shiva (Thần hủy diệt).
- Krishna (Thần bảo tồn).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Cơ Đốc giáo gọi Ngài là:
- Đức Chúa Cha (Dieu le Père).
- Đức Chúa Con (Dieu le Fils).
- Đức Chúa Thánh-Thần (Dieu le Saint Esprit).
*Phật-giáo gọi Ngài là :
- A-Di-Đà-Phật (Amitabha).
- Quan-Thế-Âm (Avaloki.Teshvara).
- Đại Thế Chí (Manjushiva).
*Nho-giáo gọi Ngàì là:
- Ngôi Thái Cực.
- Ngôi Lưỡng-Nghi.
- Ngôi Tứ-Tượng.
*Thông-Thiên-Học gọi Ngài là:
- Đệ nhứt Thượng-Đế (Premier Logos).
- Đệ nhị Thượng-Đế (Deuxième Logos).
- Đệ Tam Thượng-Đế (Troisième Logos).
Kết luận về Tam thế Chí-Tôn:
Chơn linh Tam Thế Chí-Tôn, nhơn loại đều biết tánh danh:
- 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.
Nay, Đức Cao-Đài Thượng-Đế đến với dân-tộc Việt Nam mở
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Ngài nói rõ ba ngôi vị ấy chính là
Một, là hiện thân của Ngài, là Đại-Từ-Phụ:
Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu, hằng hữu, mà từ thử tới giờ bất
kỳ một đấng Thiêng-liêng nào cũng không hiểu rõ nguyên căn
của Đức Chí-Tôn, chỉ biết cái quyền năng vô đối của Người
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mà thôi. 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 thì gọi Brahma là
Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì là Shiva chủ về
Pháp. Đức Chí-linh cầm quyền năng biến chuyển, chớ không
cầm quyền năng tạo đoan.
Đức Chí-Tôn đến với ba danh hiệu khác nhau:
"Hạng dã nhơn người Pháp dịch là L’Emuriens (Hắc chủng)
tức là nước Ấn độ bây giờ, chúng ta đã ngó thấy nó có điều
hay ho hơn hết là vị Manou. Hắc chủng ban sơ đến tạo dựng
sắc dân ấy là Đức Brahma, Ngài chẳng phải đến đặng tạo
dựng Hắc chủng mà thôi, mà chính mình Ngài đến, Đức Chí
Tôn đã tái kiếp làm Brahma đặng giáo đạo cho loài người. Từ
thuở ấy các sắc dân Hắc chủng tiến triển lên nữa, chúng ta
thấy có giống dân màu da xam xám cũng như thứ dân
Cachemire đó vậy (Ấn độ) sắc dân đó da của họ có hơi trắng
trắng rồi đấy, tiến triển lên nữa.
Lần này thì Đức Civa (Shiva) đến, càng ngày họ càng tiến
triển dần lên, họ làm như giống dân gọi là Thanh nhơn đó,
nước da của họ xanh.
Hễ nước da xanh đến thì Đức Kristna Vishnou đến. Chúng ta
ngó thấy sắc dân ấy, họ hạnh phúc biết bao, bởi chính nhờ cái
tiến triển của họ ba bực, thì Đức Chí Tôn đến với ba danh hiệu
khác nhau, vì thế giờ phút này chúng ta ngó thấy sắc dân Ấn
độ vẫn còn giữ đạo đức về Phật giáo của họ một cách bền
vững chắc chắn và Bần Đạo đứng tại Toà giảng này mà nói
rằng: Nếu có sắc dân nào có phương pháp bảo thủ loài người
thật vững chắc, Bần Đạo dám quả quyết rằng: duy chỉ có dân
Ấn độ mà thôi".
Pháp vận hành mà sinh ra KHÍ. Vậy Khí là gì?
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Khí là khối sanh quang, vạn vật nhờ thở sanh 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 thường gọi là "2è Logos" thuộc Âm ấy là Phật-Mẫu
Chưởng quản cả cơ quan tạo đoan này.
Như chúng ta thấy cơ sanh hoá vạn vật và loài người là Âm
Dương phối hợp mà biến tướng. Phật chiết tánh ra Pháp là
ngôi thứ nhì thuộc Âm ấy là Phật-Mẫu, nhưng chúng ta không
biết cái Bí mật ấy là khi Âm Dương phối hiệp biến hình mà
Phật-Mẫu dùng gì để tạo nên cơ quan hữu vi này; Bởi vì Phật
Mẫu dùng khối sanh quang có năng lực vận hành trong không
khí, chúng ta không thể thấy được. KHÍ biến ra hữu tướng là
Nước, lửa, gió vận hành biến 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". (29-3 Đinh Hợi
1947)
Tóm lại: "Có một Đấng 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."
Tam thế Chí-Tôn hay Chí Tôn Tam thế là Tạo hoá càn khôn
sanh ra do một chủ quyền của trời:
- Ngài tạo gọi là Brahma.
- Ngài diệt gọi là Shiva.
- Ngài bảo tồn gọi là Vichnou, ấy mới gọi là Tam thế Chí-Tôn.
Đức Chí-Tôn xác nhận:
"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
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phân ra Tứ-Tượng, Tứ-tượng biến ra 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 gọị là chúng sanh".
Vậy Đức Thái-Cực Thánh-Hoàng là một nguồn sống tràn ngập
cả Vũ trụ. Muôn loài vạn vật đều bẩm thọ một phần sống của
cái nguồn vô biên bao la đó. Đạo học truyền thống của Nhơn
sanh xưng tụng Đức Ngài với nhiều danh hiệu: Brahma, Đức
Chúa Trời, Thái Thượng Đạo Tổ, A-Di-Đà-Phật và còn nhiều
nữa không thể kể hết. Mặc dầu chúng sanh không trông thấy
hình dung Đức Ngài, nhưng chúng ta tin tưởng quả quyết rằng
Ngài là Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế tức nhiên là Đấng CaoĐài vậy.

TAM THẾ TỨ SANH
三世四生
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Thế: đời. Ba đời là: đời quá khứ, đời
hiện tại, đời vị lai.
Tam thế là ba đời hay ba kiếp sống.
Tứ sanh: Thấp sanh, hóa sanh, thai sanh, noản sanh.
Câu 06 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Tam thế tứ sanh chi nội các miễn luân hồi.

TAM THỂ XÁC THÂN
三体殻身
Đức Hộ Pháp nói về Đức Lý Đại Tiên: "Luôn đó, Ngài lấy triếtlý cao siêu mà dạy Bần-Ðạo.
Trong một con người có ba xác thân gọi là tam hồn và bảy vía
gọi là thất phách liên hệ mật thiết cùng nhau. Ðương nhiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trong thân-thể của mỗi người có ba xác thân ấy cần bảo
dưỡng mới tồn tại được. Vì cớ Ðức 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. Ba xác thân ấy phải nuôi sống mới
tồn tại như xác thịt thể hình ta:
- Đệ nhứt xác thân là Tinh, phải ẩm thực, tinh mới sống:
- Xác thịt giữa là xác thân trí thức tinh thần. Ta thấy con người
phải tìm món ngon vật lạ đặng bảo thủ xác thân; còn coi hát,
nhảy đầm, vui chơi, cờ bạc, hút sách tưởng là tìm món ăn cho
trí thức đặng bảo dưỡng, mà không biết rằng đó là hại cho trí
thức.
- Bây giờ tới Linh-hồn cũng phải có vật thực cho nó chớ.
Vật thực là cả triết lý cao siêu tồn tại đấy:
Ðệ Nhị xác thân gọi là Khí, Chí-Tôn gọi là Chơn-Thần, nó làm
trung-gian cho xác và hồn, hễ lương-năng thì nó bảo thủ xác
thịt thể hình, còn lương-tri nó tìm vật thực nuôi linh hồn. Ta
nuôi linh hồn bằng gì?
- Vật thực nuôi sống bằng xác thịt, còn linh hồn sống đặng là
nhờ đạo đức tinh thần đó vậy. Ta tu tức là ta tìm phương bảo
trọng cho tồn tại đạo đức tinh thần đặng nuôi linh hồn hầu đạt
vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, dìu-dẫn bảo trọng lấy nó để có đủ
lực-lượng quyền năng dong ruổi trên con đường Thiêng Liêng
Hằng Sống.
- Ðạo đức tìm nơi đâu mà có đặng? Tức nhiên tìm nơi cửa
Thiêng Liêng Hằng Sống mới có, mà tìm nơi cửa Thiêng Liêng
tức là cửa Ðạo, buổi ăn của linh hồn là buổi ta vô Ðền Thờ
cúng đấy. Ta không thấy mùi của nó tức chưa hưởng được,
tưởng vô Ðền Thờ là bị luật buộc, không dè mỗi phen đi Cúng
tức là cho linh hồn ăn vậy. Bần Ðạo tưởng thấy trong trí cần
phải buộc cả thảy đi Cúng, vì trong thâm tâm Bần Ðạo định
cho mấy người chưa biết mùi của nó, cũng như kẻ nhà quê,
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đưa cho gói bánh nói thứ ăn chẳng đặng, rồi khi đã biết mùi rồi
bán cả áo, cả quần mà mua ăn.
Giờ phút nầy phái Nữ chưa biết mùi ngon của món ăn cho linh
hồn. Ngày giờ nào cả thảy biết mùi của nó, ngày giờ ấy có đến
ít nữa với những kẻ biết hoặc đói khát dữ tợn kia mới biết ăn
ngon. Phàm đói cho lung ăn mới ngon! Nhưng coi chừng BầnÐạo khuyên một điều, đừng để quá đói mà chết đa!
Hại thay! Vật ăn của linh hồn có quyền năng thiêng liêng vô
tận, giúp ta giải bày cái ác như là cổi áo, chớ không phải mặc
chật như dính vào da, rồi ngày giờ thoát xác, tinh thần thế
quyền Thiêng Liêng lột từ miếng đau đớn linh hồn chẳng biết
bao nhiêu, chừng đó có ăn năn rồi mới biết sợ."

TAM THIÊN
三天
Tam Thiên là Ba ngôi Thiên. Đó là Thiên Thần 天神, Thiên
Thánh 天聖, Thiên Tiên 天仙.
Được đứng trên ba ngôi Thiên là Thiên Thần, Thiên Thánh,
Thiên Tiên đó tức là vào hàng Phật vị.
Bản thân con người là nửa người nửa Phật. Khi thoát xác rồi
nếu đầy đủ công đức thì hoàn nguyên Phật vị. Trong bài Kinh
Khai Cửu có câu "Đã quá chín tầng Trời đến vị", tức là Chơn
linh đi qua được Cửu Trùng Thiên thì đến ngôi vị Phật. Ở đây,
lời Kinh nhắc nhở Chơn linh hãy mau cố gắng bước vào Cung
Thiềm, phải vượt qua ba Thần phẩm là Thiên Thần, Thiên
Thánh, Thiên Tiên, tức nhiên sẽ đắc hàng Phật.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên."
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TAM THIÊN ĐỒ ĐỆ
三天徒 弟
E: Three thousand disciples.
F: Trois mille disciples.
Là số 3000 Đồ Đệ của Đức Chí-Tôn hiện nay trong phẩm tước
Giáo Hữu, chia làm ba phái, mỗi phái là 1.000 không được
tăng thêm hay là giảm bớt. Qua lời Thánh giáo giáng Cơ,
ngày: Thứ hai, 4-10-1926 (âl 28-8-Bính Dần)
THẦY: Chúng Nam nghe: Thầy Khổng Tử trước có Tam Thiên
Đồ Đệ, truyền lại còn Thất thập nhị Hiền.
Thầy Lão Tử trước đặng một trò là Nguơn Thỉ.
Thầy Giê-Giu trước đặng Mười hai người, chừng bị bắt còn lại
là Pierre mà thôi.
Thầy Thích Già đặng bốn người, ba người bỏ Thầy còn lại
một.
Còn nay, Thầy giáng thế chọn đến: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam
Thập Lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam Thiên Ðồ đệ.
Các con coi đó mà hiểu rằng, các con có sự mà thiên hạ từ tạo
thế đến chừ chưa hề có chăng? Nơi Bạch Ngọc Kinh, hơn 60
năm trước, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, thấy đại nộ của
Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại
còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết
chăng? Các con có cả ba Chánh đạo là Tam giáo, các con biết
tôn trọng, ngày nay lại thêm Chánh đạo nữa, các con biết ít
nước nào đặng vậy? Bị hàng phẩm Nhơn tước phải phù hạp
với hàng phẩm Thiên tước, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các
con chịu số phận bần hàn mà không nỡ, nên ngày 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!"
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Chú thích: 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 ĐỒ 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.
Chính Bát Quái Cao Đài này định rõ con đường trở về, tức là
đường phản bổn hoàn nguyên. Đấy chính là Trung Thiên Đồ là
một sự phối hợp giữa Bát Quái Tiên Thiên và Hậu Thiên trước
đây bốn vị Tiền Thánh đã để lại.
Giáo-hữu 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 mà thôi, đối phẩm Địa Thánh.
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TAM THIÊN THẾ GIỚI
三 千 世 介
E: Three thousand world.
F: Trois mille mondes.
Tam thiên thế giới: Trong "Luật tam thể" Đức Cao Thượng
Phẩm giáng dạy "Mấy em thử phân loại Tam Thiên Thế giới và
Thất Thập Nhị Địa coi thử? Bạch: Tam Thiên Thế giới là ở
từng trên bao phủ còn Thất Thập Nhị Địa ví như bàn cờ ở
dưới. Đức Cao Thượng Phẩm viết: "Phải vậy đó. Tam Thiên
Thế giới là ngôi vị, còn Thất Thập Nhị Địa là trường thi công
quả".
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 bát Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung, mà
cầu siêu cho cả nhơn loại."

TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIÁI
Đức Hộ Pháp 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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TAM THIÊN THẾ GIỚI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM
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 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".

TAM THIÊN VỊ
三 天 位
E: The celestial Trinity.
F: La trinité Céleste.
(Tam là ba. Thiên vị là ngôi Trời), ấy là ba ngôi Trời.
(Xem lý giải ở phần "Ba ngôi vị". Vần B)
Theo Dịch: Số 3 là số biến của số 1. Đó là Tam vị nhất Thể
của Bà-La-môn (La Trinité Brahmaniste) mà Đạo Cao-Đài hiện
đang tôn vinh đặt trên đỉnh Bát-Quái-Đài Tòa Thánh – Tây
Ninh là ba vị Phật: Brahma - Civa - Chritsna.
"Thầy dạy: Bát-Quái biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ hành,
Càn Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lưỡng-Nghi tức Tam
Thiên-vị (ba ngôi Trời). Dưới ba ngôi ấy có Tam Thập Tam
Thiên (ba mươi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là ba mươi
sáu từng trời, nên gọi là Tam Thập Lục Thiên. Trong mỗi từng
Thầy chia Chơn-linh, có một vị Đại-La Thiên-Đế Chưởngquản".
Như vậy số 3 là chân số của Dịch, con số căn bản của Trời
đất. Từ đó suy ra con số 33 rút gọn lại cũng là 3 (33: 3) nghĩa

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

179

là chia đúng cho 3; mà 36 cũng chia đúng cho 3 "Ba mươi sáu
cõi Thiên Tào". Do vậy mà các phẩm tước trong Cửu Trùng
Đài được Đức Chí-Tôn qui định trong Pháp Chánh Truyền:
- Trên hết là ngôi Giáo Tông chỉ có 1 (ngôi duy nhứt) từ đó
biến hóa ra, kế đến là:
- 3 ngôi Chưởng Pháp (Tam Dương - vì là của Hiệp Thiên
Đài).
- 3 ngôi Đầu Sư (Tam Âm - phần hành của Cửu Trùng Đài).
Đức Lão-Tử dạy: "Đạo sinh nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam,
Tam sinh vạn vật". Nay Lễ-nghi trong nền Đại-Đạo áp dụng
công thức này một cách nghiêm túc. Nhất là Lễ Dâng Tam
Bửu 3 lần mới thành. Ấy là phép lễ chế do nhà Châu qui định
"Lễ dĩ TAM vi thành" nghĩa là làm Lễ phải ba lần mới hoàn
thành. Từ đó trong Tôn-giáo luôn lấy sổ 3 làm căn bản sinh
mọi thứ như: Tam Tài, Tam Giáo, Tam nguơn, Tam Thánh,
Tam Thanh, Tam Công, Tam lập…Quả thật là "SỐ 3 HUYỀN
DIỆU" trong nền Tân-Tôn-Giáo này.
Con số 3 trong hình học nó là thể hiện "HÌNH TAM GIÁC ĐỀU"
là một hình hoàn chỉnh nhất. Vì nó là hiện thân của quẻ CÀN
☰ 3 Nét, khi chỏi đứng hai cạnh kia lên thành ra một tam giác
đều ∆. Từ đó phần Thể pháp trong nền Đại Đạo hình Tam giác
đều luôn gắn liền với Số 3 huyền diệu, tùy theo sự biến hóa
của vật thể mà nó luôn đa dạng.
Đối với Tây phương cho rằng hướng lên là Thiện, hướng về
phía dưới là Ác. Đạo Cao-Đài dùng để chỉ Âm- Dương hòa
hiệp mà thôi.
Quẻ Càn Khôn xếp thành hình sao 6 cánh:
Như trước đây đã nói Dịch là biến-hóa không ngừng, cho nên
lý Tam Âm- Tam Dương sẽ cho ra phương thức mới:
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Quẻ CÀN ☰ (ba hào Dương) tạo
thành tam giác đỉnh quay lên là
ABC. Quẻ Khôn ☷ kết hợp bằng 3
nét đứt, nếu đặt ngược lại cũng có
được một tam giác đều nữa, đỉnh sẽ
quay xuống dưới là A’B’C’. Hai hình
tam giác này gát chồng lên nhau sẽ
tạo thành ngôi sao sáu cánh.
Khi Đức Hộ Pháp còn sanh tiền
Ngài có làm một huy hiệu hình ngôi
sao như thế này, sơn nền vàng, giữa có ảnh bán diện của Đức
Ngài, đầu đội mão trắng, mắt hướng về phiá hữu (nhìn đối
diện), giữa ngôi sao là ba sọc đỏ. Đặc biệt là mỗi cánh sao có
mang một chữ của danh-hiệu: "Đại Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ"
大道三期普渡 bằng chữ Hán như vầy:
- Chữ Đại 大 (3 nét) đặt ở
cánh bên mặt (đỉnh B’).
- Chữ Đạo 道 (12 nét) đặt ở
đỉnh, tức là đi nghịch chiều
kim đồng-hồ (đỉnh A).
- Chữ Tam 三 (3 nét) đặt ở
cánh trái, tức là đối xứng nhau qua chữ Đạo ở giữa (đỉnh C’).
- Chữ Kỳ 期 (12 nét) - Chữ Phổ 普 (12 nét), - Chữ Độ 渡 (12
nét) tiếp tục xếp trên ba cánh còn lại (các đỉnh B, A’, C).
Ý-nghĩa:
Qua hình ảnh trên cho ta một nhận-xét về lý Dịch trong danhhiệu này:
-Các chữ xếp theo chiều nghịch với kim đồng hồ; nghịch
chuyển như vậy tức nhiên là trở về nguồn; chỉ con đường Đạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phải phản bổn huờn nguyên.

Hai con số 3 của chữ "Đại" và chữ "Tam" xác định lý tam Âm,
tam Dương của hai hình Tam giác gát chồng lên nhau thành
ngôi sao sáu cánh. Mỗi một hình Tam-giác nói lên ý-nghĩa một
sanh ba, ba sanh vạn-vật, tức nhiên:
- 3 nét Dương Quẻ Càn tạo thành Tam giác đều đỉnh quay
lên.
- 3 nét Âm quẻ Khôn tạo thành tam-giác đều, đỉnh quay
xuống.
Ý-nghĩa 1 sanh ba, 3 sanh vạn-vật, thuộc về cơ quan
Chưởng-quản.
Hai tam-giác gát chồng lên nhau chỉ Âm Dương hiệp nhứt, là
quyền Chí Linh đối với quyền Vạn-Linh:
- Chí-Linh là cơ qui nhứt (đỉnh A quay lên).
- Vạn-Linh là cơ tấn-hóa (đỉnh A’ quay xuống).
- 4 chữ hàng trên: ĐPTN là "Đảng phái thống nhất" số 4 là
tượng cho Tứ Âm, Tứ Dương.
- 5 chữ hàng dưới :GCPCT là "Giáo-chủ Phạm Công Tắc". Số
5 tượng Ngũ hành, ngôi giữa.
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Nên, Chí-Linh đầu nhọn quay lên, mà Vạn-Linh đầu nhọn quay
xuống. Chí-Linh và Vạn-Linh vốn đồng quyền nhau. Đạo chủtrương Trời - Người đồng trị: Người trị xác, Trời trị hồn.
Màu vàng chỉ giống da vàng, Huỳnh-chủng, lý Ngũ hành thuộc
Thổ, nền Đại-Đạo phải có một triết-lý siêu tuyệt để dẫn đạo
tinh-thần của toàn nhân-loại trên mặt địa cầu này, đó là "Thiên
khai Huỳnh-Đạo Ngũ Chi Tam-Giáo Hội Long-Hoa" như Đức
Chí-Tôn đã chọn:
"Một nước nhỏ-nhoi trong Vạn-quốc,
"Ngày sau làm Chủ mới là kỳ."
Ba sọc đỏ: nhứt là biểu-hiện ba miền Nam, Trung, Bắc của
Việt-Nam. Ứng hiệp với câu:
"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc,
"Chủ-quyền Chơn-Đạo một mình Ta."
Nền Chơn-đạo chính là tinh-thần Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt đó vậy!
Đức Hộ Pháp có hình bán diện, nói lên ý nghĩa về quyềnhành của Ngài là Giáo-Chủ nền Đại-Đạo về hữu hình mà thôi.
Còn Quyền Chí Tôn là tối-thượng, cho nên chữ Đạo 道(12 nét)
đặt ở trên đỉnh của ngôi sao sáu cánh là chỉ ngôi Trời.
Ba chữ còn lại là: Kỳ 期(12 nét), Phổ 普(12 nét), Độ 渡(12 nét)
cọng chung là 36 nét đó là:
"Ba mươi sáu cõi Thiên-Tào,
"Nhập trong Bát-quái mới vào Ngọc-Hư."
Lần-lượt rồi ta tìm đến các Bát-Quái ấy để rõ lý hơn.
Trong cửa Đạo Cao-Đài, hình ảnh tam-giác đều được biểu
tượng bằng ba ngôi: Phật-Pháp-Tăng.
Phật tức là Đấng cầm quyền Chúa-tể Càn khôn vũ trụ là Đức
Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng Đế hay còn gọi là Đại Từ-Phụ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp là ngôi của Đức Phật-Mẫu Diêu-Trì cầm quyền năng tạo
Khí thể của toàn vạn-linh sanh chúng là Mẹ của cả chúngsanh.
Tăng là ngôi của Đấng đại-diện trong mỗi nguơn hội. Nay là
thời-kỳ của Đức Di-Lạc-Vương Chưởng Quản. Tam-kỳ còn gọi
là "Tam-thiết Long-Hoa Bạch Vương Đại-hội Di-Lạc Cổ-Phật
Chưởng giáo Thiên-Tôn".
Ngôi Phật, Pháp không đổi. Ngôi Tăng thay đổi tùy mỗi thời-kỳ.

TAM THỪA
三 乘
E: Three vehicles.
F: Trois véhicules.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Thừa: bực, còn đọc là Thặng: cỗ xe.
Tam thừa nghĩa là ba bực tu, hay là ba cỗ xe, kể ra: Tiểu
thừa, Trung thừa, và Đại thừa.
Tam thừa cũng là ba bực tu từ thấp lên cao, kể ra: Hạ thừa,
Trung thừa và Thượng thừa.

TAM TIÊN
三仙
Đầu Sư (3 vị là Tam Tiên) người đứng đầu của các vị Thầy,
Cầm quyền Chánh-Trị-Đạo ban hành Luật Pháp Đạo, đối
phẩm với Địa Tiên.
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TAM TỘC
三 族
E: The three famillies.
F: Les trois familles.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tộc: họ. Tam tộc là ba họ có liên quan
huyết thống và tình cảm sâu đậm với mình, gồm: họ cha, họ
mẹ, họ vợ.
Thời xưa có một hình phạt rất nặng nề mà các vị vua dành cho
những người phản loạn triều đình là hình phạt: Tru di tam tộc,
nghĩa là giết chết ba họ: họ cha, họ mẹ, họ vợ.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO
三宗真教
E: The three true religions.
F: Les trois vraies réligions.
Tam Tông chơn giáo là Ba Đấng Giáo chủ Tam giáo: Nho Đạo – Thích, với danh xưng là:
* Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. 西方教主
釋迦牟尼世尊 Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Giáo chủ cõi
Tây phương, là danh của Đức Phật Thích Ca. Chỉ duy nhứt có
Ngài được danh là "Thế Tôn" mà thôi, hầu hết là Thiên Tôn.
- Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn
太上道祖三清應化天尊. Đây là danh của Đức Thái Thượng
Đạo Quân. Chưởng giáo Tiên-giáo thời Nhứt Kỳ Phổ Độ. Qua
Nhị Kỳ Phổ Độ, Ngài đến với danh "Thái Thượng Lão Quân".
- Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn 孔聖
仙師興儒盛世天尊 là Thánh danh của Đức Khổng Tử. Ngài là
Chưởng giáo Đạo Thánh. Khổng Tử, người làng Xương Bình,
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huyện Khúc Phụ, nay thuộc phủ Duyện Châu, tỉnh Sơn Đông
bên Tàu. Thân phụ Ngài là Thúc Lương Ngột làm quan võ, mẹ
Ngài là Bà Nhan Thị. Ngài sinh vào mùa đông tháng mười năm
Canh Tuất là năm thứ 21 đời vua Linh Vương nhà Châu, tức là
năm 551 trước Tây Lịch. Vì có cầu tự trên núi Ni Khâu, cho
nên sinh ra Ngài mới đặt tên là Khâu 丘.
Câu "Tam Tông Chơn Giáo" thường đặt trong lòng sớ dâng về
Thiêng liêng, chứng tỏ đây là TAM TÀI. Nếu hiệp với câu
"Huỳnh Kim Khuyết nội" là hai Đấng nữa, trở thành "Nhị Khí
Âm Dương" sẽ hoàn thành "Ngũ hành" biến hóa.

TAM TRẤN OAI NGHIÊM
三鎮威 嚴
E: The three Governors of the Celestial Empire.
F: Les trois Gouverneurs de l’Empire Céleste.
Tam Trấn 三鎮 là ba vị nơi Thiêng liêng, thay mặt cho Tam vị
Giáo chủ cầm quyền Tam giáo trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ; Oai nghiêm hay uy nghiêm 威嚴 Dáng vẻ trang nghiêm,
làm cho người ta kính sợ. gọi là Tam Trấn Oai Nghiêm.
- Nhất Trấn Oai Nghiêm: Lý Đại Tiên Trưởng (Lý Thái Bạch)
kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cầm quyền Tiên
giáo.
- Nhị Trấn Oai Nghiêm: Quan Thế Âm Bồ Tát, cầm quyền Phật
giáo.
- Tam Trấn Oai Nghiêm: Quan Thánh Đế Quân, cầm quyền
Nho giáo.
"Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật-vị tại thế này.
Ấy vậy các Đấng ấy đối phẩm cùng các Đấng Trọn lành của
Bát Quái-Đài". (Pháp Chánh Truyền)
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Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
"Oai Nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên."

TAM TỤ LỤC HÒA
Ngài Hiến Đạo giảng về Tam Tụ, Lục Hòa. Ngày 16-1 Qúi Sửu
(1973) tại văn phòng Đệ Thất:
Tam Tụ là:
1- Dứt các điều ác.
2- Làm các điều thiện.
3- Thuơng sót và tìm mọi phương cứu độ chúng sanh.
Lục Hòa là:
1- Thân hòa đồng trụ.
3- Ý hòa đồng duyệt.
5- Kiến hòa đồng giải.

2- Khẩu hòa vô tranh.
4- Giới hòa đồng tu.
6- Lợi hòa đồng quân.

TAM TÙNG - TỨ ĐỨC
三從-四德
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tùng: theo. Tam tùng là ba điều phải
tùng theo của người phụ nữ. Tam tùng gồm: Tại gia tùng phụ,
Xuất giá tùng phu, Phu tử tùng tử.
Tứ đức là bốn đức tốt của phụ nữ.
1. Công: là chăm làm việc nhà, thêu thùa may vá, nấu ăn
trong bếp, sắp đặt nhà cửa khang trang, nuôi dạy con cái.
2. Dung: là chăm sóc dung nhan cho tươi tắn dễ thương,
tướng đi dịu dàng, cử chỉ đoan trang, sạch sẽ, tươm tất.
3. Ngôn: là lời nói phải thành thật, ngay thẳng, dịu dàng, gây
được tình cảm tốt đẹp trong mọi người, tránh lời thị phi đâm
thọc, mách lẽo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

187

4. Hạnh: tánh nết hòa nhã, khiêm cung, ngay thật.
Tứ đức là bốn đức tánh hết sức cần thiết của người phụ nữ.
Nhờ Tứ đức mà giá trị của phụ nữ được nâng cao. Không cần
phải giàu sang hay có học thức cao mới có đủ Tứ đức, người
nghèo, kẻ dốt nát quê mùa, cũng vẫn có đủ Tứ đức, nếu được
dạy dỗ rèn luyện từ thuở ấu thơ.
Chính Tứ đức mới định giá trị thực sự của phụ nữ. Giá trị nầy
không do phấn son hay quần áo đúng kiểu thời trang, hay đeo
nhiều nữ trang quí giá.
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."

TAM VỊ NHẤT THỂ
三 位 一 體
E: The trinity.
F: La trinité.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Vị: ngôi vị. Nhứt: một. Thể: thể chất.
Tam vị nhứt thể là ba ngôi đều đồng một thể (Tam ngôi nhất
thể). Nói rõ hơn, đó là : Ngôi Phật, Ngôi Pháp, Ngôi Tăng.
Tam vị nhứt thể cũng chính là Tam Thiên Vị. Đây là nói về ba
ngôi của Thượng Đế: Ngôi Thái Cực, Ngôi Dương và Ngôi
Âm. Tuy chia làm ba ngôi nhưng tựu trung chỉ có một, 1 biến
thành 3, 3 hiệp lại thành 1.
Theo Thiên Chúa giáo, Tam vị nhứt thể gồm: - Đức Chúa Cha
(Thượng Đế), - Đức Chúa Con (Đấng Christ), - Đức Chúa
Thánh Thần.
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TAM VỊ NỮ ĐẦU SƯ
Đây là hình ảnh ba vị Nữ Đầu Sư đầu tiên của nền Đại Đạo,
thật là những tấm gương cao khiết của Nữ phái Cao Đài.

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
nhàn hạnh phúc". (Lòng sớ dâng lên vào Lễ vía Tam vị Nữ
Đầu Sư)
Từ ngày Khai Ðạo năm 1926 đến năm 1975, Ðạo Cao Ðài có
ba vị Nữ Ðầu Sư làm đầu Hội-Thánh Nữ-phái.
1-Bà Ðầu Sư Hương Thanh. Thế danh là Lâm Ngọc Thanh
(1874-1937) Bà là vị Nữ Đầu Sư đầu tiên của Ðạo Cao Ðài,
nhưng là hàng truy phong, được Hội Thánh đúc tượng nơi mặt
tiền Đền-Thánh, phía bên Nữ phái. Bức tượng này được đặt
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trên lầu trống. Đối diện là lầu chuông, là bức tượng của Đức
Quyền Giáo Tông Lê-Văn Trung.
2-Bà Ðầu Sư
Hương
Hiếu.
Thế
danh
là
Nguyễn Thị Hiếu
(1887-1971) Bà
cũng là bậc tiền
bối, lập công
ngay từ thuở
khởi khai ĐạiĐạo. Bà được
Thiên phong Chánh vị Nữ Ðầu Sư ngày 24-10 Mậu-Thân (dl
13-12-1968).
3-Bà Ðầu Sư Hàm Phong Hương Lự. Thế danh Hồ Thị Lự
(1878-1972). Bà đắc phong Nữ Ðầu Sư Hàm phẩm trong một
Đàn cơ tại Cung Ðạo cùng một lượt với Bà Hương Hiếu ngày
24-10 Mậu-Thân (dl: 13-12-1968). Chính Bà đã tạo nên những
người con làm rường cột cho nền Đại-Đạo. Tức nhiên Bà là
thân-mẫu của:
1-Ngài Cao-Đức Trọng. Tiếp-Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
2-Bà Cao Hương-Cường Nữ Giáo-sư Cửu-Trùng-Đài.
3-Ngài Cao Hoài Sang.Thượng Sanh Hiệp-Thiên-Đài.
Nhất là Đức Bà Lâm Hương-Thanh: Bà đã dày công khổ
hạnh với Đạo nghiệp, đã đỡ nâng cho Nữ-phái được dự vào
Bảng Thiên-phong, nếu không thì oan nghiệt muôn đời mong
chi rửa nỗi. Cuộc đời của Bà đã thực hiện trọn vẹn đức Đại
hùng, Đại lực, Đại từ bi. Thế nên ngày nay Bà đã thong thả
bước thang mây, nhưng vẫn "Đầy giỏ hoa lam chất ái tình".
Danh tiếng hãy còn ghi tạc với thời gian. Bức tượng Bà vẫn
còn sừng-sững trước mặt tiền Đền-Thánh, đứng thẳng trước
lầu trống Lôi-Âm đón rước khách muôn phương về với cội
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nguồn đạo-đức, về với thâm tình của Đại-Từ-Phụ. Bài thài để
Tế điện cho Bà sau khi cỗi xác trần, 63 năm tuổi thọ vẫn còn
đây.
Bài thài hiến Lễ:
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 lại lìa sông Lệ,
Nhớ Bạn chơn mây gởi tấc thành.
(Nữ Đầu Sư Lâm Hương-Thanh)
Bà là vị Nữ Đầu Sư đầu tiên của nền Đại-Đạo được Đức ChíTôn ân-tứ Truy-phong.
Vị Nữ Đầu Sư thứ nhì là Bà Hương-Hiếu: Bà cũng là bậc đại
công với nghiệp Đạo. Bà là Nữ Đầu Sư chánh vị. Cuộc trần ai
gió bụi này cũng giữ chân Bà được 85 tuổi thọ, để cùng chia
vui sớt nhọc với Đại nghiệp Đạo, cùng tô điểm công đức thêm
cao dày. Nếu Đức Bà Lâm Hương-Thanh nặng phần lo lắng về
phương diện tổng thể như: xuất tiền của mua đất cất Đền
Thánh, ngoại giao với Chánh phủ Pháp để hợp thức hóa giấy
tờ cho bổn Đạo; Thì Bà Hương-Hiếu lại nặng phần ghi chép
Thánh-giáo để lưu lại cho hậu thế một Bộ Thiên Thơ quí giá
(tức là Thánh ngôn Hiệp-tuyển), Bà lo việc nấu nướng đãi
khách thập phương đến Nhập môn cầu Đạo. Nói chung từ cái
ăn, cái ở, cái sống của nhơn sanh bá tánh buổi đầu tiên, đều
một tay Bà quán xuyến. Rồi sau đó đến việc may Đạo-phục
cho Chức sắc Thiên phong cũng một tay Bà đảm trách. Khó là
từ buổi sơ khai không một ai biết được mẫu mực về áo-mão
như thế nào, mà nhờ khiếu thông minh Bà tự may đúng như
Thiêng liêng định. Việc nào khó quá thì có Đức Chí-Tôn chỉ vẽ.
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Dường như Thiêng liêng cũng chuẩn bị cho mỗi người một
năng khiếu đặc biệt để chờ ngày cần dùng đến trong giai đoạn
này. Với một tinh thần đạo-đức cao độ, một ý-chí phi thường,
một đức tin vững chắc, quí Bà mới kiên trì phụng sự đạo
nghiệp của Đức Chí-Tôn dường ấy, nhưng cũng phải có sự
thiết thạch, can trường quí Bà cùng họp sức với các Đấng đầu
công cùng chung vai chống đỡ Đạo quyền trong buổi mà lòng
người chưa biết Đạo. May thay! Đức Chí-Tôn mở Đạo. Thật là
vinh hạnh cho Nữ phái vô cùng! Lúc sinh thời Bà đã tự tay viết
Tiểu sử cho mình, hầu phút qui Thiên dùng làm bài Tế điện.
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 đã thấy trước cái KHÔNG của cuộc thế trần nên Bà đã gầy
nên cái CÓ của sự vĩnh cữu trường tồn, thiên niên bất diệt,
hầu "Hồn trời hóa trở về Thiên cảnh" khi "Xác đất sanh đến
lịnh phục hồi".Bà đã trở về với cảnh Hằng sinh còn lưu lại tấm
gương cho Nữ phái cao đẹp vô cùng.
Cái hạnh phúc nhất của hai Vị Nữ Đầu Sư là trên bước gian
khó của Đạo buổi ban sơ là nhờ có Đấng lang quân đỡ đần,
an ủi, nêu chí cả, dẫn bước đường, đều là những bậc Đại
công của nền Đại-Đạo. Người Bạn đời của Bà Lâm Ngọc
Thanh là Ông Nguyễn Ngọc Thơ, là Vị Đầu Sư phái Thái: trợ
duyên, trợ lực cho Bà. Ngày trước nhơn sanh quí trọng, gọi là
Bà Lớn.
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Riêng Bà Nguyễn Hương-Hiếu thì có ông Cao Quỳnh Cư là
Đức Thượng Phẩm Hiệp-Thiên Đài, trợ Thần.
Nhờ tất cả đều chung gánh Đạo Đời tương đắc nên công trình
mới đôi đàng vẹn vẻ. Thật là "Đồng vợ đồng chồng tát bể
Đông cũng cạn".
Một vị thứ ba là Bà Đầu Sư Hồ Hương-Lự: Phải là một bậc
nữ lưu tuyệt vời, chính nơi đây là lò đạo đức. Nơi Bà đã sản
xuất ra những bậc tài-hiền cho nền Đại-Đạo hầu chống vững
bước gian-nan nguy khó buổi ban đầu "Vạn sự khởi đầu nan"
mà!. Các Ngài đã chung sức cùng nhau đưa chiếc thuyền ĐạiĐạo đến bến vinh quang như ngày nay. Cả gia đình của Bà
thật đã nêu cao tấm gương đạo đức, chẳng những rạng danh
Tông tổ Cao-đường quí tộc, mà còn chói sáng danh Đại-Đạo
đến thất ức niên. Phút đăng Tiên của Bà được Hội-Thánh thiết
đàn cầu Cơ, Bà Bát Nương giáng cho Bài thài để tế điện. Bà là
vị Nữ Đầu Sư Hàm phong vì tuổi Bà đã gần tròn thế kỷ.
Bài thài hiến Lễ:
HƯƠNG thơm ngào-ngạt Đạo Kỳ ba,
LỰ tỉnh hồng quần Thánh đức ca.
NƯƠNG bóng Từ-bi dìu chủng tộc,
NƯƠNG Cơ thoát tục thức con nhà.
(Hương-Lự Nương Nương)
Bà đã chuẩn bị cho bước đăng trình 95 tuổi thọ, hầu có đủ thời
gian mà lo cho Đạo nghiệp trọn cả gia đình với tấc lòng Hiến
dâng và Phụng-sự.

TAM VỊ THẦN
三位神
Ba vị Thần, đây là nhân viên của Đức Di-Lạc làm chủ thuyền
Bát-Nhã có bổn phận đưa rước Linh hồn của nhân sanh, nhất
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là các Chức sắc qui hồi cựu vị, qua phương thức "Chèo
thuyền". Đặc biệt dùng trong trường hợp này là ba vị Tổng:
Tổng Lái (tượng cho Thượng Phẩm), Tổng Mũi (tượng Hộ
Pháp), Tổng Thương (tượng cho Thượng Sanh) điều khiển
khuôn thuyền tế độ, cũng như ba vị Tướng Soái của Đức Chí
Tôn điều khuyển con thuyền Đại-Đạo ngày nay vậy.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn cũng sai Hộ Pháp tạo BátNhã-thuyền để đưa và rước vạn linh sanh chúng, có ý nghĩa
về mặt thể pháp và bí pháp: Đức Chí Tôn là Chúa tể Càn
Khôn vũ-trụ, hóa sanh vạn vật, cầm quyền thiêng liêng cũng
như hữu hình. Với lòng Đại-từ đại-bi chẳng nỡ ngồi nhìn con
cái của Ngài phải chịu trầm luân khổ hải, nên Ngài dụng Bí
pháp định cho Tam-vị Thần xuống thế, tượng trưng Bí pháp là
Tổng lái, Tổng mũi, Tổng thương, lái vững khuôn thuyền Bát
Nhã để độ dẫn các chơn linh nguyên nhân, hóa nhân, quỉ nhân
và các chơn hồn tức là trong chúng sanh; dầu xiêu lạc nơi nào
cũng tìm rước về hội ngộ cùng Thầy. Trong nền Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ, dùng thuyền Bát-Nhã với Bí-pháp huyền-vi mầu
nhiệm thiêng-liêng là Đức Phật Di-Lạc-Vương vâng lịnh Đức
Chí-Tôn làm chủ thuyền Bát-Nhã đặng khai Long-Hoa-Hội kỳ
ba. Ấy là: "Tam hội Long-Hoa Bạch Vương Đại hội Di-Lạc Cổ
Phật Chưởng giáo Thiên Tôn" Đức Ngài chủ thuyền Bát-Nhã
để rước các bậc nguyên nhân từ Thập điện Diêm-cung, Thất
Thập Nhị Địa giới hay là U-Minh-giới Đại-địa-ngục.
Đức Phật ngự nơi thuyền mà kêu gọi tòan linh căn chơn tánh
Cửu nhị ức nguyên nhân hãy mau tỉnh mộng về cửa này,
nương nơi Bát-Nhã-thuyền trở về Lôi-Âm-Tự, vào Bạch-Ngọc
Kinh mà hội ngộ cùng Thầy.
Nay Hạ nguơn Tam chuyển hầu mãn, khởi Thựơng nguơn Tứ
chuyển, địa cầu chúng ta lạc hậu nhiều lắm vậy. Đã ba ngàn
xa xuôi, đã thua Thủy đức, Kim đức và Mộc đức tinh quân.
Người ta đã bảy chuyển, mình mới tới Đệ Tứ chuyển. Vì vậy
nên Chí-Tôn mới mượn các đẳng chơn linh ở các địa cầu kia
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đến làm bạn với chúng ta. Không biết số bao nhiêu. Theo Phật
pháp thì được:
- 24 chuyến thuyền Bát-Nhã chở họ đến,
- Không chừng 100 ức nguyên nhân.
Phật Tổ độ được 6 ức, LãoTử độ 2 ức, còn lại 92 ức nguyên
nhân đến Hạ nguơn này chưa thóat khổ nên Chí-Tôn mới đến
khai Đạo Cao-Đài".

TÁM PHẨM CẤP CHƠN HỒN
(Xem Bát phẩm chơn hồn. Vần B)
Đức Hộ Pháp nói: "Cả thảy con cái Đức Chí-Tôn đều biết,
chúng ta tu cốt yếu mong-mỏi một điều trọng yếu hơn hết là
đạt cho đặng cơ giải thoát hay là có phương thế trở lại cựu vị
Thiêng-liêng của chúng ta. Các phẩm chơn hồn trong Cànkhôn 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.
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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."

TAN TÀNH
F: Complètement détruit.
Tan: (nôm) Hòa lẫn vào nhau, biến thành nước, rã ra thành
mảnh nhỏ. Tan tành: Vỡ, bể nát ra manh múng. Td: Tan
hoang, Tan tành.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tan tành khó nỗi kết làm nguyên,
Như chỗ non cao muốn quá thuyền.
Mình biết phận mình an thú vị,
Chẳng phen bằng Phật cũng là Tiên.

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
Trước khi có bài "Tán Tụng Công đức Diêu-Trì Kim Mẫu" thì
Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu có giáng Cơ cho bài thơ này làm tiền
đề. Xem như đây là phần vô vi; Tiếp theo thì Ngài Bảo Văn
được lịnh diễn thơ bài Kinh kế tiếp để nhơn sanh tụng đọc
hằng ngày, là một sự ngưỡng vọng của nhân sanh. Ấy là thể
hiện cơ Âm Dương phối hợp, nghĩa là Đạo Cao-Đài chủ
trương Trời- Người đồng trị: Trời trị xác, người trị hồn.
Thảo Xá Hiền Cung
Phò loan: Hộ Pháp và Văn Pháp
***
DIÊU TRÌ KIM MẪU
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

196

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thiếp chào chư Hiền Đồ Nam, Nữ. Có Từ-Bi giá ngự. Thiếp
nhượng cho Người, mà Người lại nhượng cho Thiếp giáng
trước giáo-hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng. Chư Hiền đồ
bình thân:
Từ hỗn độn Chí-Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền Quản Khí Hư-Vô.
……………….
Bài thơ này do chính Đức Phật Mẫu giáng Cơ dạy Đạo tại
Thảo Xá Hiền Cung ngày 15-11-Tân Mùi (dl: 23-12-1931). Phò
loan: Đức Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh
Diêu. Muốn để cho có Trời- Người hiệp Một, mới do Thánh-ý
đó mà Đức Hộ Pháp cho Ngài Bảo Văn nương theo ý của bài
thơ trên mà phô diễn lại thành bài "Tán Tụng Công đức DiêuTrì Kim-Mẫu" bằng thể thơ Lục Bát, cả thảy có 50 câu dùng
Tụng đọc trong Tứ thời Nhựt Tụng ở đàn thường tại điện Thờ
Phật-Mẫu; còn Đại Đàn và Tiểu Đàn chỉ đọc bài "Phật Mẫu
Chơn Kinh" mà thôi.
Bài "Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu" này do Ngài Bảo
Văn viết xong ngày 18-05-Nhâm Thân (dl: 21-06-1932) được
sự chỉ định của Hộ Pháp, nhưng cũng có dâng lên cho BátNương Diêu-Trì-Cung nhuận sắc rồi mới được chính thức ấn
hành trong quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.
Như vậy Đàn thường Cúng nơi Điện thờ Đức Phật Mẫu có các
Bài Kinh sau đây:
1- Niệm Hương.
2- Khai Kinh.
3- Phật Mẫu Chơn Kinh.
4- Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu.
5- Bài Dâng Rượu hoặc Bài Dâng Trà.
6- Bài Ngũ nguyện.
Nếu là Đàn Vía (Sóc, Vọng hoặc Đại lễ) thì đọc các bài như:
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1- Niệm Hương.
2- Khai Kinh.
3- Phật Mẫu Chơn Kinh.
4- Dâng Tam Bửu: Hoa- Trà- Rượu.
5- Ngũ Nguyện. (Cộng chung là 7 bài kinh)
Bài Kinh này do lịnh của Đức Hộ Pháp giao cho Ngài Bảo Văn
Pháp Quân Cao-Quỳnh Diêu viết ra. Làm tại Thảo Xá Hiền
Cung ngày 18-05-Nhâm Thân (1932). Ký là Cao-Văn Pháp.
TÁN-TỤNG CÔNG-ĐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
(Giọng Nam-Ai)
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 (2) 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.
Đòi phen Mẹ luống ưu sầu,
Cũng vì tà-mị dẫn đường con thương.
Đỉnh chung là miếng treo gương,
Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi.
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Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi,
Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn-trường.
Ngồi trông con đặng phi thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh.
Xưa con không thấu cội nhành,
Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi.
Từ con cách Mẹ phương Trời,
Trầm-luân khổ-hải chơi-vơi sóng trần.
Dầu thương nhắm mắt đưa chơn,
Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
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.
Đắc truyền khai mối Tam-Kỳ,
Dưới tay cậy có Diêu-Trì Cửu Nương.
Chín cô đã sẵn lòng thương,
Mê tân độ chúng buồm trương thoát vòng.
Lục-Nương phất phướn truy hồn,
Tang-thương nay lúc bảo tồn chúng-sanh.
Bát-Nương thật đấng chí-linh,
Cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu.
Thất-Nương khêu đuốc Đạo đầu,
Nhờ Người gọi ánh nhiệm-mầu huyền-vi.
Môn sanh thiện niệm hằng ngày,
Cúi xin Kim-Mẫu muôn loài cứu ương.
Đê đầu khấu bái Nương-Nương,
Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng.
"Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền-Thiên Diêu-Trì Kim Mẫu"
"Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền-Thiên Cửu Vị Nữ-Phật".
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TÀN (Tàn Lộng)

TÀN BẠO
F: Cruel et violent.
Tàn: Làm hại, ác độc, sót lại, sắp hết, tàn tật. Bạo: hung ác.
Tàn bạo là hung ác dữ dội.
Đức Hộ Pháp nói: "Trong thời-kỳ ấy 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 trả lời: - Xin mở Bí-Pháp trước.
Đức 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 ThểPháp 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".
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TÀN Y
殘衣
F: Le reste des vêtements du défunt.
Tàn y: Áo người chết còn để sót lại, ở đây chỉ áo người vợ đã
chết. Khi người vợ chết, người chồng thường thấy lại những
kỷ vật của vợ mà khiến lòng thêm đau buồn, nhứt là nhìn lại
tấm gương soi hay mảnh tàn y, vua Tự Đức thấy lại những kỷ
vật mà khóc Bằng Phi với những câu rất thống thiết như sau:
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Khi để bước phòng đào lạnh ngắt,
"Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung."

TANG CHỦ
喪 主
E: The chief of mourning.
F: Le chef de deuil.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Chủ: người làm chủ.
Tang chủ là người đứng ra tổ chức tang lễ cho người chết.
Thế Luật, điều 14: Trong bổn đạo xảy ra có người mãn phần,
qui vị thì chư tín đồ trong Họ phải chung cùng đến giúp và chia
buồn với tang chủ.
Tang chủ tựu vị: 喪主就位 Tựu là tới, vị là chỗ đứng. Tang
chủ tựu vị là người chủ tang đi tới chỗ đứng của mình.
Đây là câu xướng của lễ sĩ trong nghi tiết tang lễ để người chủ
tang vào đứng tại vị trí của mình, khởi sự tế lễ.
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Tang chủ dĩ hạ giai xuất: 喪主以下皆出 Dĩ hạ: lấy xuống.
Giai: đều. Xuất: đi ra. Tang chủ dĩ hạ giai xuất là tang chủ và
những người từ tang chủ trở xuống đều bước ra ngoài.
Đây là câu xướng của lễ sĩ trong nghi tiết tang lễ để người chủ
tang và thân nhân bước ra ngoài vì đã làm lễ xong.

TANG DU
桑榆
F: La vieillesse.
Tang du 桑榆. Về điển tích: Sách Tàu xưa truyền rằng ở góc
biển Tây có cây tang du, mặt trời đến đó thì lặn, nên người ta
tả cảnh tượng người già gần chết thì nói "Tang du vãn ảnh"
桑榆晚影 "Lạc nhật tang du" 落日桑榆 là Mặt trời lặn về
phương Tây (Tang du là chỉ phương Tây) ý chỉ cảnh của
người già với tuổi xế chiều như mặt trời sắp lặn. Chỉ cảnh
người già gần ngày chết (cảnh già nua, tuổi già).
Dùng "Mộng tang du" là Mơ ước sống đến tuổi già.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Nối Tông Tổ biết bao nghĩa trọng,
"Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du."

TANG ĐIỀN NHỰT ĐẢO BIẾN NÊN THƯƠNG HẢI
HUÊ TRIỀU
Hộ Pháp Đường, ngày 17-11-BínhTý (dl 30-12-1936)
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn : Khai Pháp, Phong Chí.
Hầu bút : Đỗ Quang Hiển.
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TÔN SƠN CHƠN NHƠN
Bần Tăng chào quí vị.
Cười... Anh Phong Chí đứng chớ, làm bộ hoài.
Theo ý Bần Tăng tưởng thì buổi nầy chưa phải hiệp thế thời
cho Đạo phổ thông Trung Quốc, vì hai lẽ:
- Một là chánh phủ Pháp với Đông Dương nầy chẳng phải thật
tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo xuất
dương nơi Trung Huê đặng mai phục ẩn binh toan phương
hãm hại.
Anh Phong Chí nè, Anh chưa bước chơn đến nước Tàu mà
tên của Anh đã treo nhỏng nhảnh nơi Phòng Mật thám Tsien
Tries, ấy là đợi Anh qua đặng ghim vào bằng cớ tụ họp thông
tư ngoại quốc vì Quốc sự, chớ chẳng phải vì Đạo. Các cớ ấy
chúng sẽ làm thế nào cho quả quyết hiển nhiên đặng toàn diệt
Đạo nơi đây cho đặng.
- Hai nữa là vì Thiên thơ đã định Huê - Nhựt hiệp chủng. Hại
nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức
Chí Tôn, nên Ngọc Hư phải bảo trọng không cho diệt chủng,
duy chịu nạn diệt quốc mà thôi. Trong thế kỷ hai mươi mốt (21)
sẽ thấy "Tang điền Nhựt đảo biến nên thương hải Huê
triều". Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trường huyết
chiến. Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây, sẽ có Nhựt Huê đại chiến. Em lại nói chắc rằng: Chức sắc giáo Đạo
những nơi Huê triều, ngày kia cũng phải chung mang khổ ách.
Anh hiểu rồi, gắng nghe lời Hộ Pháp khuyến giáo và hạ lịnh
mới gây nổi cơ đồ vĩ đại.
Nghe và tuân theo vì đó là lịnh dạy của Thầy.
Em đã trả lời những sự Anh cầu nguyện rồi, xin để nhượng bút
cho Phạm Phối Thánh.
Cao Tiếp Đạo, Bần Tăng xin dâng bài thi nầy:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chém nước chưa ai nắm bửu đao,
Có phong trần mới định anh hào.
Thường mưu trối kệ đời toan tính,
Cái nghiệp thương đời phải chịu đau.
Cười...THĂNG.

TANG GIA
喪家
E: Family in mourning.
F: La famille en deuil.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Gia: nhà. Tang gia là nhà
đang có tang.
Tang gia bối rối: Nhà đang có tang đau buồn nên rất bối rối,
mất đi sự bình tỉnh, quên trước quên sau. Thành ngữ nầy
thường dùng để xin quí khách đến phúng điếu thông cảm
những sơ sót của tang gia trong sự tiếp đãi.

TANG HÔN
喪婚
E: The mourning and marriage.
F: Le devil et mariage.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Hôn: việc hôn nhân, cưới
vợ hay gả chồng. Tang hôn là việc tang và việc hôn. Đây là
hai việc rất quan trọng trong đời sống của một người.
Chức sắc và Chức việc của một địa phương có nhiệm vụ lo
lắng việc tang hôn cho các tín đồ trong địa phận mình, để gây
tình đoàn kết thương yêu gắn bó và nhất là thực hiện việc phổ
độ nhơn sanh.
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Pháp Chánh Truyền:
Chúng nó phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi đứa.
(Chúng nó: Đức Chí Tôn nói các vị Giáo Sư).

TANG LỄ
喪 禮
E: Funeral rites.
F: Rites funèbres.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Lễ: nghi lễ. Tang lễ là
nghi thức làm lễ trong một đám tang.
Tang lễ gồm các phần sau đây:
Tẫn liệm
Thành phục phát tang
Cáo Từ Tổ
Cúng tế và Cầu siêu
An táng.
Theo tài liệu Hạnh Đường Huấn luyện Chức việc Bàn Trị Sự
nam nữ (Khóa Canh Tuất 1970), phần Tang lễ cho Đạo hữu,
Chức việc và Chức sắc qui liễu như sau:
1. Phương pháp hành lễ Tẫn liệm:
Phải cúng Thầy nhằm Tứ thời, có dâng sớ Tân cố và dâng
Tam bửu (bông, rượu, trà), vị chứng đàn là Chánh Trị Sự.
Khi hành lễ cúng thời xong, tất cả người trong gia quyến đều
quì cầu nguyện Đức Chí Tôn, rồi đến chỗ người chết, quì lạy
xác một lần, đồng nhi khởi tụng Kinh Tẫn Liệm (Dây oan
nghiệt... ). Tụng xong, tang chủ lạy xác một lần nữa, vị chứng
đàn trở về Thiên bàn xá Đức Chí Tôn và xả ấn.
Các chi tiết hành lễ vừa kể trên, từ phẩm Chánh Trị Sự trở
xuống Đạo hữu thì vị chứng đàn là Chánh Trị Sự thực hành;
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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còn từ phẩm Chức sắc Lễ Sanh trở lên thì phương pháp cầu
hồn khi hấp hối, cầu hồn khi đã chết rồi, đến tẫn liệm, Bàn Trị
Sự chỉ hành lễ theo nghi thức như trên, riêng về phần chứng
đàn trước đầu người bịnh hấp hối, chết rồi, phải nhượng cho
vị Đầu Phận Đạo (Đầu Tộc Đạo) hay Khâm Thành (Khâm
Châu Đạo) nếu có thỉnh đến.
Phần thượng sớ Tân cố, vị Chánh Trị Sự phải đưa lên cho
Đầu Phận Đạo thay mặt Hội Thánh dâng sớ tại Thánh Thất
hay tư gia người đã chết.
2. Phần hành lễ Thành phục phát tang tại tư gia.
Trường hợp nầy có lắm khi tùy hoàn cảnh gia đình tang chủ
thỉnh cầu như: Thành phục phát tang, kế tiếp hành lễ tế điện,
cầu siêu và an táng luôn, cũng có gia đình duy trì vì phải coi
giờ thành phục phát tang hay ngày an táng.
Do đó mới có việc không thỏa mãn giữa nhau. Vậy thì lễ thành
phục phát tang, kế tiếp cúng tế cầu siêu và an táng luôn là
phương tiện cho gia đình hoặc Bàn Trị Sự là tốt nhất.
Còn coi ngày giờ thành phục phát tang hay an táng, nếu quá
hạn tam nhựt (ba ngày) thì buộc tang quyến phải bảo đảm
quan tài về hơi hám (điều đó bất đắc dĩ mà thôi). Bàn Trị Sự
cũng nên khuyên gia đình tang chủ trong ba ngày tống táng
hơn là duy trì lâu ngày có nhiều bất lợi.
Việc thành phục phát tang, Bàn Trị Sự chỉ cầu nguyện Chí Tôn
vì mới thiết lễ cúng Thầy hồi tẫn liệm.
3. Phần lễ Cáo Từ Tổ:
Có lễ nhạc hoặc không có, trước phải đặt một bàn nghi ngoài
để kiếng Thần Hoàng bổn cảnh, đất đai ngũ phương, một
mâm cơm chay hay hoa quả bánh nước tùy gia vô hữu, còn
một mâm dâng lên bàn thờ Tổ Phụ (Cửu Huyền Thất Tổ), một
cái mâm đựng đồ tang để cáo Từ Tổ.
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Khi xong, bưng mâm đồ tang qua bàn vong trước quan tài
hành lễ. Vị Chánh Trị Sự đứng phát tang phải mặc đại phục.
Nghi tiết trên từ Lễ Sanh xuống Đạo hữu, lễ sĩ mặc áo màu
xanh đậm. Từ Giáo Hữu lên Phối Sư, lễ sĩ mặc áo màu đỏ.
Lễ Sanh, Giáo Thiện một cây lọng và phướn Thượng Sanh.
Giáo Hữu, Chí Thiện trở lên, hai cây lọng và phướn Thượng
Phẩm. Nên lưu ý, dầu nam hay nữ, phướn Thượng Sanh đặt
bên tả (trái), phướn Thượng Phẩm đặt bên hữu (mặt) trong
ngó ra, chớ không phải để nam tả, nữ hữu.
Đảnh lễ Đức Chí Tôn trước khi Cáo Từ Tổ.
4. Phần hành lễ cúng tế và cầu siêu cho Chức việc xuống
Đạo hữu.
Đoạn nầy chiếu theo quyển Tang lễ của Ngài Cố Tiếp Pháp
Chơn Quân thì hành lễ đủ kinh dầu thiếu trai giới 10 ngày. Chỉ
đặc biệt người qui vị giữ trọn 10 ngày chay thì thọ truyền bửu
pháp, nghĩa là thỉnh Chức sắc hành pháp Đoạn Căn mà thôi,
dưới 10 ngày chay là không được hưởng pháp nầy.
Trường hợp vừa kể trên đối với trẻ em từ 10 tuổi trở lên, nếu
trường trai hoặc thập trai cũng được thi hành theo nghi lễ nầy.
Còn 10 tuổi trở xuống thì chỉ thượng sớ và cầu siêu mà thôi.
Riêng về phần Chức sắc Lễ Sanh, Giáo Thiện, Giáo Hữu, Chí
Thiện trở lên được phép tạm để tư gia hành lễ chờ ngày di
quan vào Khách Đình hay Báo Ân Từ, thì Bàn Trị Sự hành lễ
theo các chi tiết đã nói trên, nghĩa là từ khi hấp hối, chết rồi,
đến cầu siêu để di quan và phải đưa vào Khách Đình hay Báo
Ân Từ tùy theo phẩm vị, nên chung lo giúp đỡ tang quyến đến
khi an táng xong.
5. Phần lễ phát hành và an táng.
Đảnh lễ Đức Chí Tôn trước khi Cáo Từ Tổ, cúng vong, cầu
siêu, khiển điện, di linh cữu ra Thuyền Bát Nhã, đi đến Báo Ân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ, thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Phật Mẫu, đến Đền Thánh
cũng thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Chí Tôn. Nếu trường hợp đi
ngoài ngang qua Thánh Thất hay Điện Thờ thì cũng thi hành
như vào Nội Ô.

TANG LỄ CHỨC SẮC THIÊN PHONG
• Phẩm: Giáo Tông - Hộ Pháp - Phật Tử - Chưởng Pháp Thượng Phẩm - Thượng Sanh
• Phẩm: Ðầu Sư - Tiên Tử - Thập Nhị Thời Quân
• Phẩm: -Chánh Phối Sư và Phối Sư - Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Chưởng Ấn -Thánh Nhơn - Hiền Nhơn - Tiếp Lễ Nhạc
Quân - Thập Nhị Bảo Quân
• Phẩm: Giáo Sư -Cải Trạng - Giám Ðạo - Chơn Nhơn -Ðạo
Nhơn - Nhạc Sư - Ðốc Nhạc - Ðề Nhạc - Hộ Ðàn Pháp
Quân -Tả, Hữu Phan Quân
_________________________________

TANG LỄ CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG
Phẩm: Giáo Tông - Hộ Pháp - Phật Tử - Chưởng Pháp Thượng Phẩm - Thượng Sanh
Chương trình:
Nghi tiết hành lễ
Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ
Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ
Di Liên Ðài đến Ðền Thánh
Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên
Lễ di Liên Ðài nhập Bửu Tháp
Sơ Giải: Hành lễ theo Tiên Vị. Thi thể được liệm vào Liên Ðài
(hình bát giác), kỵ Long Mã (bông). Liên Ðài được quàn tại
Biệt Ðiện của mỗi vị một đêm, Báo Ân Từ một đêm, Ðền
Thánh một đêm và Cửu Trùng Thiên một đêm. Khi hành lễ
xong, di Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
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Tại Ðền Thánh, Ðền Thờ Ðức Phật Mẫu, các Thánh Thất, Ðiện
Thờ Phật Mẫu, các dinh thự, các tư gia của toàn đạo, đều treo
cờ rũ từ bữa vào lễ cho đến ngày Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
Miễn coi ngày giờ. Hội Thánh sẽ hành lễ Tiểu Tường, Ðại
Tường, kỷ niệm hàng năm và xây Bửu Tháp. Không có làm
Tuần Cửu và hành pháp độ thăng. Mỗi vị có bài thài riêng.
A. Nghi tiết hành lễ
1- Hấp hối: Tụng bài kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh..... )
2- Tắt hơi: Tụng bài "Kinh khi đã chết rồi" ( Ba mươi sáu
cõi.......)
Có Chức Sắc Ðại Thiên Phong chứng lễ.
Khi chơn hồn rời khỏi xác (qui thiên), tại Ðền Thánh đổ sáu (6)
hồi chuông, trống cho phẩm Giáo Tông, Hộ Pháp, Phật Tử;
còn phẩm Chưởng Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh thì đổ
năm (5) hồi.
3- Thượng sớ Tân cố: Lễ Viện dâng sớ tại Ðền Thánh.
4- Tại Biệt Ðiện: Vọng một (1) bàn linh có bửu ảnh, dàn bát
bửu, 2 tàng, 2 lọng. Có Chức Sắc cơ quan luân phiên hầu.
5- Nhập mạch: Sau 24 giờ qui thiên (thi thể ngồi kiết già) được
Ðại liệm vào Liên Ðài, tụng bài "Kinh Tẩn Liệm" (Dây oan
nghiệt.......)
6-Thành phục: Lễ Viện hành lễ Phát tang, lễ Cáo từ Tổ, có Lễ
Nhạc.
7- Hành lễ tế điện: Tang quyến chánh tế. Chức Sắc, Chức
Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân phiên tụng Di Lặc
Chơn Kinh. Ban ngày hành lễ Triêu Tịch, đêm có nhạc hòa
tấu.
B- Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ
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- Ðạo Kỳ - Bảng Ðại Ðạo - Phướn Thượng Phẩm - Long Mã
múa.
- Dàn Bắc - Ðồng nhi hầu Nam tả, Nữ hữu.
- Dàn Bát Bửu, Bàn Hương án có Bửu Ảnh, 2 tàng, 2 lọng, 2
Lễ Sĩ hầu. -Tràng hoa, vãng lụy và bàn đưa.
- Liên Ðài kỵ Long Mã bông, có 2 vị Chức Sắc cao cấp của cơ
quan hầu, đạo tỳ đi hai bên. - Dàn Nam -Tang quyến và thân
bằng cố hữu.
- Chức Sắc Ðại Thiên Phong, Chức Việc và toàn Ðạo nam nữ.
- Liên Ðài đến Báo Ân Từ có đổ 6 hồi, hoặc 5 hồi chuông tùy
theo phẩm vị khi rước cũng như đưa.
C- Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ:
(Nghi lễ chưng dọn y như ở Biệt Ðiện)
Hành lễ tế điện:
- Hội Thánh chánh tế. Thân quyến và thân bằng cố hữu phụ
tế.
- Nghi châm chước: Lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc y
phục màu phái Thượng (xanh da trời), chơn đi chữ Tâm, Ðồng
nhi đọc Ai chúc.
Hội Thánh và các Cơ quan Ðạo đọc bài "Kinh Cầu Bà Con
Thân Bằng Cố Hữu đã qui liễu" ( Khi dương thế......)
- Tang quyến (tùy trong gia đình quì cúng mà đọc Ai chúc).
Cầu siêu:
- Tụng bài kinh (Ðầu vọng bái......) và bài (Ba mươi sáu
cõi.......), tụng mỗi bài 3 lần, niệm câu chú Chí Tôn 3 lần.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
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- Ban ngày hành lễ Triêu Tịch, đêm có Nhạc hoà tấu.
D- Di Liên Ðài đến Ðền Thánh:
- Nghi lễ rước sắp đặt trật tự y như lễ Di Liên Ðài vào Báo Ân
Từ, chuông trống rước cũng như khi đưa, tùy phẩm cấp.
- Liên Ðài của Giáo Tông, Phật Tử, Chưởng Pháp để trước 7
cái Ngai (để chính giữa).
- Liên Ðài của Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh để nơi
Hiệp Thiên Ðài, cũng chính giữa (nghi lễ chưng dọn y như ở
Báo Ân Từ).
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi Nam Nữ tụng Di
Lặc Chơn Kinh. -Diễn văn tuyên dương công trạng của vị Triều
Thiên.
- Hội Thánh cầu nguyện Ðức Chí Tôn và các Ðấng thiêng
liêng, bái lễ
E- Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên (Ðại Ðồng Xã)
- Nghi lễ rước sắp đặt trật tự y như lễ rước Liên Ðài đến Ðền
Thánh. - Liên Ðài an vị trên Cửu Trùng Thiên, nghi lễ chưng
dọn y như ở Ðền Thánh, có 8 vị Chức Sắc Nam Phái của cơ
quan đứng hầu 8 góc Cửu Trùng Thiên.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ tụng Di
Lặc Chơn Kinh. Ban đêm có Nhạc hòa tấu.
- Hành lễ tế điện: Hội Thánh và các cơ quan Ðạo, tang quyến
và thân bằng cố hữu tế lễ.
- Ðại Lễ dâng Tam Bửu: Ba nghi, Lễ Sĩ ba (3) phái hiến lễ. Lễ
Sĩ phái Ngọc điện đến Lễ Sĩ phái Thượng, Lễ Sĩ phái Thượng
điện đến Lễ Sĩ phái Thái, Lễ Sĩ phái Thái điện đến bàn linh
(Liên Ðài).
F- Lễ di Liên Ðài nhập Bửu Tháp:
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- Hành lễ châm chước, Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Việc, toàn
Ðạo nam nữ, thân bằng cố hữu và tang quyến vào bái lễ.
- Di Liên Ðài qua ngang mình Long Mã múa, rồi để lên lưng
Long Mã bông đưa đến Bửu Tháp.
- Khi khởi hành, trong Ðền Thánh có đổ chuông trống tùy theo
phẩm cấp. -Ðạo Kỳ.- Bảng Ðại Ðạo.- Phướn Thượng Phẩm.Long Mã múa.
- Dàn Bắc. - Ðồng nhi nam nữ đọc kinh đưa linh.
- Dàn bát bửu, bàn hương án có bửu ảnh, 2 tàng, 2 lộng, 2 Lễ
Sĩ hầu.
- Tràng hoa, vãng, lụy, và bàn đưa.
- Liên Ðài kỵ Long Mã bông, có 2 vị Chức Sắc của cơ quan
hầu; Ðạo tỳ đi hai bên.
- Dàn Nam. -Tang quyến và thân bằng cố hữu.
- Chức Sắc Ðại Thiên Phong, Chức Việc và toàn Ðạo nam nữ.
- Ðến Bửu Tháp, Ðại diện Hội Thánh và các cơ quan đọc Ðiếu
văn.
- Tang quyến đáp từ. - Ðưa Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
- Ðồng nhi tụng kinh Hạ Huyệt và chú Vãng Sanh. Khi dứt,
niệm câu chú của Thầy 3 lần. -Giải tán
_______________________________

TANG LỄ CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG
Phẩm: Ðầu Sư - Tiên Tử - Thập Nhị Thời Quân
Nghi tiết hành lễ.
Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ.
Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ.
Di Liên Ðài đến Ðền Thánh.
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Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên.
Lễ di Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
Sơ Giải: Hành lễ theo Tiên Vị. Thi thể được liệm vào Liên Ðài
(hình bát giác), kỵ Long Mã (bông). Liên Ðài được quàn tại
Biệt Ðiện của mỗi vị một đêm, Ðền Thánh một đêm, Báo Ân
Từ một đêm. Khi hành lễ xong, di Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
Tại Ðền Thánh, Ðền Thờ Ðức Phật Mẫu, các Thánh Thất, Ðiện
Thờ Phật Mẫu, các Dinh thự, các tư gia của toàn Ðạo hữu,
đều treo cờ rũ từ bữa vào lễ cho đến ngày Liên Ðài nhập Bửu
Tháp. Miễn coi ngày giờ.
Hội Thánh sẽ hành lễ Tiểu Tường, Ðại Tường, kỷ niệm hằng
năm và xây Bửu Tháp. Không có làm Tuần cửu và hành pháp
độ thăng. Mỗi phẩm có bài thài riêng.
A- Nghi Tiết Hành Lễ:
1- Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh......)
2- Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi (Ba mươi sáu
cõi.......)
Có Chức Sắc Thiên Phong chứng lễ. Khi Chơn hồn rời khỏi
xác (qui thiên), tại Ðền Thánh đổ năm (5) hồi trống chuông.
3- Thượng sớ Tân cố: Lễ Viện dâng sớ tại Ðền Thánh.
4- Tại Biệt Ðiện: Vọng một bàn linh có bửu ảnh, dàn bát bửu, 1
tàng, 2 lọng, có Chức Sắc của cơ quan luân phiên hầu.
5- Nhập mạch: Sau 24 giờ qui thiên (thi thể ngồi kiết già) được
Ðại liệm vào Liên Ðài, tụng bài Kinh Tẩn Liệm (Dây oan
nghiệt........)
6-Thành phục: Lễ Viện hành lễ phát tang, lễ Cáo Từ Tổ, có Lễ
Nhạc.
7- Hành lễ tế điện: Tang quyến chánh tế.
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8- Nghi lễ châm chước: Lễ Tế Ðiện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc
y phục màu phái Thượng (xanh da trời), chơn đi chữ Tâm,
Ðồng nhi thài (bài thài riêng) và tụng Ai chúc. Tùy trong tang
quyến tế lễ mà đọc bài kinh......... (Lễ phẩm cúng tế tại Biệt
Ðiện do tang quyến hoặc của thân bằng cố hữu).
- Liên Ðài quàn tại Biệt Ðiện, có hành lễ Triêu Tịch.
B- Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ:
- Ðạo Kỳ. - Bảng Ðại Ðạo. - Phướn Thượng Phẩm. - Long Mã
múa.
- Dàn Bắc. - Ðồng nhi Nam tả Nữ hữu. -Dàn Bát Bửu.
- Bàn Hương án có Bửu ảnh, 1 tàng, 2 lọng, 2 Lễ Sĩ hầu.
- Tràng hoa, vãng, lụy.
- Liên Ðài kỵ Long Mã (bông), có 2 vị Chức Sắc cao cấp của
cơ quan hầu Liên Ðài, Ðạo Tỳ đi hai bên.
- Dàn Nam. - Tang quyến, Thân bằng cố hữu và Quan khách.
- Chức Sắc, Chức Việc, và toàn Ðạo nam nữ.
- Liên Ðài đến Báo Ân Từ, đổ năm (5) hồi chuông khi rước
cũng như đưa.
C- Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ:
(Nghi lễ chưng dọn y như ở Biệt Ðiện)
- Hành lễ tế điện:
- Hội Thánh chánh tế. Tang quyến và thân bằng cố hữu phụ
tế.
- Nghi châm chước: Lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc y
phục màu Phái Thượng (xanh da trời), chơn đi chữ Tâm, Ðồng
nhi đọc Ai chúc.
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- Hội Thánh và các cơ quan Ðạo đọc bài Kinh (Khi dương
thế........)
- Tang quyến tùy trong tang gia quì cúng mà đọc ai chúc.
- Cầu siêu: Tụng bài Kinh (Ðầu vọng bái Tây Phương.........) và
bài (Ba mươi sáu cõi....) tụng mỗi bài 3 lần, niệm câu chú Chí
Tôn 3 lần.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
- Ban ngày hành lễ Triêu Tịch, đêm có Nhạc hòa tấu.
D- Di Liên Ðài đến Ðền Thánh:
- Nghi lễ rước sắp đặt trật tự y như lễ Di Liên Ðài vào Báo Ân
Từ, trống chuông rước cũng như khi đưa.
- Liên Ðài của Ðầu Sư và Tiên Tử để trước 7 cái Ngai (để
chính giữa).
- Liên Ðài của Thập Nhị Thời Quân để nơi Hiệp Thiên Ðài
(cũng chính giữa), nghi lễ chưng dọn y như ở Báo Ân Từ.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
- Diễn văn tuyên dương công trạng của vị Triều Thiên.
- Hội Thánh cầu nguyện Ðức Chí Tôn và các Ðấng Thiêng
Liêng, bái lễ.
E- Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên (Ðại Ðồng Xã)
- Nghi lễ rước sắp đặt trật tự y như lễ rước Liên Ðài vào Ðền
Thánh.
- Liên Ðài an vị trên Cửu Trùng Thiên, nghi lễ chưng dọn y
như ở Ðền Thánh, có 8 vị Chức Sắc của cơ quan đứng hầu 8
góc Cửu Trùng Thiên.
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- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh, ban đêm có Nhạc hòa tấu.
- Hành lễ tế điện: Hội Thánh, các cơ quan Ðạo, tang quyến và
thân bằng cố hữu tế lễ.
- Ðại lễ dâng Tam Bửu: Ba nghi, Lễ Sĩ 3 phái hiến lễ, Lễ Sĩ
phái Ngọc điện đến Lễ Sĩ phái Thượng, Lễ Sĩ phái Thượng
điện đến Lễ Sĩ phái Thái, Lễ Sĩ phái Thái điện đến bàn linh
(Liên Ðài).
F- Lễ Di Liên Ðài nhập Bửu Tháp:
- Hành lễ châm chước: Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Việc, toàn
Ðạo nam nữ, thân bằng cố hữu và tang quyến vào bái lễ.
- Di Liên Ðài qua ngang mình Long Mã múa, rồi để lên lưng
Long Mã (bông) đưa đến Bửu Tháp.
-Khi khởi hành, trong Ðền Thánh có đổ năm (5) hồi trống
chuông.
- Ðạo Kỳ. - Bảng Ðại Ðạo. - Phướn Thượng Phẩm. -Long Mã
múa.
-Dàn Bắc. - Ðồng nhi Nam Nữ đọc Kinh Ðưa Linh.
- Dàn Bát bửu, Bàn Hương án có Bửu ảnh, 1 tàng, 2 lọng, 2
Lễ Sĩ hầu.
- Tràng hoa, vãng, lụy, và bàn đưa.
- Liên Ðài kỵ Long Mã bông, có 2 vị Chức Sắc cao cấp của cơ
quan hầu, Ðạo Tỳ đi hai bên. Dàn Nam. - Tang quyến, thân
bằng cố hữu.
- Chức Sắc Ðại Thiên Phong, Chức Việc và toàn Ðạo Nam
Nữ.
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- Ðến Bửu Tháp: Ðại diện Hội Thánh và các cơ quan Ðạo đọc
Ðiếu văn. - Tang quyến đáp từ. - Ðưa Liên Ðài nhập Bửu
Tháp.
- Ðồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và chú Vãng Sanh. Hễ dứt,
niệm câu chú của Thầy 3 lần. Giải tán
Phụ chú:
- Quý vị Ðại Thiên Phong Giáo Tông, Hộ Pháp, Phật Tử,
Chưởng Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh, khi qui thiên
hành lễ Ðạo táng, thì Chức Sắc và toàn Ðạo đồng thọ tang
cho đến ngày mãn Lễ Ðại Tường.
- Ðầu Sư, Tiên Tử và Thập Nhị Thời Quân khi hành lễ Ðạo
táng, thì Chức Sắc và toàn Ðạo đồng thọ tang cho đến ngày
Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
_______________________________

TANG LỄ CỦA CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG (Nam nữ)
Phẩm: -Chánh Phối Sư và Phối Sư - Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Chưởng Ấn -Thánh Nhơn - Hiền Nhơn - Tiếp Lễ Nhạc
Quân - Thập Nhị Bảo Quân
Nghi tiết hành lễ.
Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ.
Lễ An Táng.
Trật tự đưa đám
Sơ Giải: Tước phẩm nầy hành lễ theo Thánh Vị, chèo hầu,
chèo đưa, làm tuần cửu, Tiểu Tường, Ðại Tường, bài thài theo
hàng Thánh Vị. Ðặc biệt, Chánh Phối Sư mới có dàn Bát Bửu
rước và đưa.
Hội Thánh xây Kim tỉnh và nấm mộ.
A- Nghi tiết hành lễ:
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1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh Thiêng
Liêng)
2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi (Ba mươi sáu cõi
…)
Tại Ðền Thánh, đổ 4 hồi trống chuông.
3. Thượng sớ Tân cố: Dâng sớ nơi Ðền Thánh.
4. Nhập mạch: Tụng Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt........)
B- Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ:
-Bảng Ðại Ðạo. -Phướn Thượng Phẩm. - Dàn Bắc.
- Ðồng nhi rước (không có đọc kinh).
- Bàn Hương án 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ Sĩ
mặc áo Phái Ngọc hầu.-Thuyền Bát Nhã chở Linh Cửu. -Dàn
Nam. -Tang gia
-Thành phục tại Báo Ân Từ: Lễ Cáo Tiền Bối, nghi châm
chước, Lễ Viện phát tang, lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc
áo phái Ngọc đi chữ Ðinh. Tiếp theo là lễ tế dành cho các cơ
quan Ðạo, và thân bằng quyến thuộc.
Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu, tụng bài Kinh Khi Ðã Chết
Rồi, mỗi bài tụng ba lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.
-Ban Tổng Trạo Thuyền Bát Nhã chèo hầu, ban ngày có làm lễ
Triêu Tịch, đêm có Nhạc hòa tấu, chư Chức Sắc phải tề tựu
dự lễ và để chia buồn cùng tang quyến. Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
C- Lễ An Táng:
- Tại Báo Ân Từ, hành lễ châm chước, khiển điện, di Linh cữu
ra thuyền Bát Nhã đưa vào Ðền Thánh do cửa Nghinh Phong
Ðài an vị (ngay chính giữa). Hành pháp độ thăng, Ðồng nhi
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tụng Kinh Cầu Siêu, Diễn Văn tuyên dương công nghiệp, Hội
Thánh vào bái lễ.
- Di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã, 2 vị Chức Sắc của cơ quan
hầu.
D- Trật tự đưa đám:
- Bảng Ðại Ðạo. -Phướn Thượng Phẩm. -Dàn Bắc.
- Ðồng nhi tụng bài Kinh Ðưa Linh Cữu có đờn.
- Bàn Hương án 2 lọng, có 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ
Sĩ phái Ngọc hầu. - Bàn đưa, vãng lụy.-Thuyền Bát Nhã chở
Linh cữu, chèo đưa. -Dàn Nam. - Tang gia và thân bằng cố
hữu.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu nam nữ.
- Ðến Cực Lạc: Ðại diện các cơ quan đọc Ai điếu nếu có.
- Ðồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và tụng tiếp chú Vãng Sanh,
khi dứt, niệm chú Chí Tôn 3 lần. Giải tán.
Phụ chú:
Nếu muốn để tại tư gia làm lễ Thành phục, phát tang, thì tang
chủ phải xin phép Hội Thánh. Xong rồi, phải di Linh Cữu vào
Báo Ân Từ cúng tế.
_______________________________

TANG LỄ CỦA CHỨC SẮC THIÊN PHONG (Nam - Nữ)
Phẩm: Giáo Sư -Cải Trạng - Giám Ðạo - Chơn Nhơn -Ðạo
Nhơn - Nhạc Sư - Ðốc Nhạc - Ðề Nhạc - Hộ Ðàn Pháp
Quân -Tả, Hữu Phan Quân
Nghi tiết hành lễ.
Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ.
Lễ An Táng.
Trật tự đưa đám.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sơ Giải: Phẩm tước nầy được thọ Bửu pháp, hành lễ theo
Thánh Vị, chèo hầu, chèo đưa, làm Tuần Cửu, Tiểu Tường,
Ðại Tường. Bài thài theo hàng Thánh Vị. - Hội Thánh xây Kim
tỉnh và nấm mộ.
A- Nghi tiết hành lễ:
1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh Thiêng
Liêng.. )
2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi (Ba mươi sáu
cõi.........)
3. Tại Ðền Thánh: Ðổ (3) hồi trống chuông.
4. Thượng sớ Tân cố: Dâng sớ tại Ðền Thánh.
5. Nhập mạch: Tụng Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt...........)
B- Di Linh Cữu vào Báo Ân Từ:
- Bảng Ðại Ðạo. -Phướn Thượng Phẩm. -Dàn Bắc.- Ðồng nhi rước Linh cữu.
- Bàn Hương án, 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 vị Lễ
Sĩ mặc áo phái Ngọc hầu. - Thuyền Bát Nhã.
- Tang gia và thân bằng cố hữu.
- Thành phục: Lễ cáo tiền bối, nghi châm chước, Lễ Viện phát
tang, hành lễ tế điện, Lễ Sĩ mặc áo phái Ngọc, chơn đi chữ
Ðinh. Tiếp theo, lễ dành cho các cơ quan Ðạo hay thân bằng
quyến thuộc.
- Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu, tụng xen Kinh Khi Ðã
Chết Rồi, mỗi bài tụng 3 lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.
- Lễ chèo hầu, Ðồng nhi nam nữ tụng Di Lặc Chơn Kinh.
C- Lễ An Táng:
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-Tại Báo Ân Từ: Hành lễ châm chước, khiển điện, di Linh cữu
ra thuyền Bát Nhã, đưa vào Ðền Thánh, do cửa Nghinh Phong
Ðài an vị (ngay chính giữa). Hành pháp độ thăng, Ðồng nhi
tụng Kinh Cầu Siêu, Diễn Văn tuyên dương công nghiệp, Hội
Thánh vào bái lễ.
- Di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã, 2 vị Chức Sắc của cơ quan
và 2 vị Lễ Sĩ mặc áo phái Ngọc hầu.
D- Trật tự đưa đám:
- Bảng Ðại Ðạo. -Phướn Thượng Phẩm. -Dàn Bắc.
- Ðồng nhi tụng Kinh Ðưa Linh, có đờn.
- Bàn Hương án 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ Sĩ
mặc áo phái Ngọc hầu. - Bàn đưa, vãng, lụy. -Thuyền Bát Nhã
chở Linh cữu.
- Dàn Nam. - Tang gia. -Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu Nam
Nữ.
- Ðến Cực Lạc: Ðại diện các cơ quan Ðạo đọc ai điếu (nếu có).
- Ðồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và tụng tiếp chú Vãng Sanh,
khi dứt niệm chú Chí Tôn 3 lần. Giải tán
Phụ chú:
Nếu muốn để tại tư gia làm lễ thành phục, phát tang, thì tang
chủ phải xin phép Hội Thánh. Xong rồi, di Linh Cữu vào Báo
Ân Từ cúng tế.

TANG PHỤC
喪服
E: The mourning clothers.
F: Les vêtements en devil.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Phục: y phục, quần áo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tang phục là quần áo mặc để tang.
Tân Luật: Tang phục thì y như xưa.

TANG SỰ
喪事
E: The funeral affairs.
F: Les affaires funérales.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Sự: việc. Tang sự là việc
tang, tức là những việc lo cho người chết, như hòm, đồ tẫn
liệm, tế lễ, cầu siêu, chôn cất.
Đức Khổng Tử nói: Tang sự hữu lễ nhi ai vi bổn. Nghĩa là: việc
tang có lễ mà lấy sự bi ai làm gốc.

TANG THƯƠNG
桑 蒼
F:Fané,ruiné.
Tang: Cây dâu. Thương: màu xanh là chữ viết tắt của câu Hán
văn "Tang điền biến vi thương hải", nghĩa là: ruộng dâu biến
thành biển xanh. Tang thương ý noi Cảnh đời luôn luôn biến
đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.
Đức Thượng Phẩm nhận định về việc Chí-Tôn chia quyền:
"Nếu một thời-kỳ mà Giáo lý đã Thất Chơn-truyền thì đem đến
cho nhơn-sanh biết bao tang-thương biến đổi. Cũng vì lẽ ấy
mà nay Đức Chí-Tôn giáng trần lập Đạo lại chia hình thể của
Ngài ra hai phần để có phương kềm thúc nhau trên bước
đường lập vị.
- Phần Cửu-Trùng-Đài chuyên về mặt giáo hóa nhơn-sanh.
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- 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.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tang thương đã biến cuộc hầu gần,
Bắc Hải rồi sau lại hóa sân.
Thanh thế con người toan cải ác,
Tùng theo nhơn cách đặng phong thần.

TANG TRÍ KỲ AI
喪致其哀
Tang trí kỳ ai
nghĩa là cử hành
lễ tang phải hết
sức bi ai. Thông
thường trong gia
đình có người
quá vãng, sau
khi chôn cất
xong thì thiết bàn
thờ cúng vong
linh người mới
quá vãng có đặt
một tấm Phủ
nghi là một tấm
vải trắng che trước Bàn vong, trong đó người ta viết những
câu nói về ý nghĩa sự chết, hay sự buồn đau, hay sự thương
nhớ.
Từ trước đến nay Phủ nghi thường được viết bằng chữ Nho,
chỉ một vài nơi vì không người biết Hán tự nên phải viết bằng
chữ Quốc ngữ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hàng ngang trên tấm Phủ nghi người ta thường viết bốn chữ:
"喪 致 其 哀" Tang trí kỳ ai, nghĩa là cử hành lễ tang phải hết
sức bi ai. Bốn chữ này được mượn trong câu nói của Đức
Khổng Tử: "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, 祭則致其敬, nghĩa là người con hiếu thờ cha mẹ,
lúc ở thì hết lòng cung kính, khi nuôi thì hết sức vui vẻ, khi bịnh
thì hết lòng lo lắng, khi mất thì hết sức bi ai, lúc tế thì hết mực
nghiêm kỉnh.

TÀNG ẨN
藏 隱:
F: Se cacher.
Tàng 藏: Ẩn náu, Không lộ diện. Ẩn: giấu kín. Tàng ẩn là ẩn
náu kín đáo bên trong.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy than: "Hại nữa, các con bị nó tàng ẩn xô cho
dang nhau, bứt nghiến tình đoàn thể, chặt lìa dây liên
lạc, giành xé cắn rứt nhau như kẻ khác nhà, gà riêng ổ,
cho đừng có thế lực chi mà kình chống với chúng nó,
rồi rốt cuộc lại thì các con phải lần lần bị manh mún
phân chia, sa vào hang sâu vực thẵm."

TÀNG KINH KHỐ
藏 經 庫
E: The religion library.
F: La bibliothèque réligieuse.
Tàng: Ẩn náu, giấu kín, chứa trữ. Kinh: kinh sách của tôn giáo.
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Khố: kho chứa. Tàng kinh khố là cái nhà dùng làm kho chứa
các kinh sách của Đạo.
Tàng kinh khố có nhiệm vụ kiểm điểm và làm thủ tục nhập kho
các loại kinh sách của Đạo đã được ban in ấn mang về, đồng
thời làm thủ tục xuất phát và sổ thu tiền bạc.
Tàng kinh khố trực thuộc Ngọc Chánh Phối Sư và có một vị
Chức sắc cai quản.
Tàng Kinh Các: cái lầu dùng làm kho chứa kinh sách.

TÁNH ĐỨC
性德
Tánh: 性 - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh,
bản chất. Td: Tánh mạng, Tánh linh, Tánh phàm.
Thầy dạy: Thứ hai, 6-12-1926 (âl: 2-11-Bính Dần):
"Ta vì lòng Đại Từ - Đại Bi, vẫn lấy đức háo sanh mà dựng
nên mối Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tôn chỉ vớt những kẻ hữu
phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng luân
hồi và nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn, cao hơn
phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ðạo hạnh khuyên con gìn tánh đức,
Cửa Cung Bạch Ngọc đã gần khai.

TÁNH CHẤT
性質
F: Caractère, qualité (Bản tính).
Đức Hộ Pháp nói về tình Thương yêu của Đức Chí-Tôn đối

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng vạn lọai: "Hèn chi cái tánh chất làm Cha của con người
cũng phải tùng theo khuôn linh đã định vậy. Nhọc cũng không
nài, khổ không biết kể, chỉ trông mong cho con khôn lớn, đủ trí
khôn ngoan, đặng nắm giữ nghiệp nhà, nhiều phen chẳng kể
phận già, miễn cho trẻ cao danh trọng vị."
Loài người từ tạo thiên lập địa đồng một nguyên do một tánh
chất, đồng một nguyên linh, thúc kết triết lý ấy hơn hết là từ
Ðức Chúa Jésus tạo nên Thánh Giáo Gia Tô. Ngày nay Ðạo
Cao Ðài cũng theo đuổi mục đích ấy. Trên mặt địa cầu, người
ta tìm hiểu loài người được hai ngàn bảy trăm triệu
(2.700.000.000) vì nguyên căn tinh thần hình thể, chủng tộc
loài người là một nguyên do, một căn bản. Rồi đến thế nầy
biến cải sắc da đen, lên xám, lên xanh, lên đỏ, lên vàng, cuối
cùng là da trắng. Ðương nhiên là mãn Hạ Nguơn Tam
Chuyển, lên Thượng Nguơn Tứ Chuyển (1er cycle du 4e
manvantara) vì chuyển tiến nên loài người phải chịu khảo-đảo
đặng vào trường thi hầu thoát khỏi mặt địa cầu nầy để đến thế
giới cao trọng hơn, còn rủi rớt thì ở lại địa cầu nầy mà làm
Thần Thông Nhơn (Race lucidé) do hai sắc da vàng và trắng
hiệp lại xuất hiện.

TÁNH HẠNH
性行
Tánh : Cái nguyên lý sở dĩ sinh ra người, cái bản nguyên về
tinh thần của người, bản chất của người hoặc vật. Hạnh: hành
vi giữ theo mực thước. Tánh hạnh là tính tình và hạnh kiểm.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trên đầu có bũa giăng Thần Thánh,
"Xét xem người tánh hạnh dữ hiền."
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TÁNH HIỆP VÔ VI
性合無為
Tánh là tính thực của chúng sanh, tức là phần thiêng liêng, trời
ban cho cho con người, nên còn gọi là Thiên tánh hay Phật
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. Hiệp là hợp lại, Vô vi là Hư không,
nghĩa thường dùng là vô hình vô ảnh nhưng rất huyền diệu.
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.
Vì bản thể của Tánh vốn là không: khi tịnh nó không là gì hết,
nhưng khi động thì nó ứng hóa muôn vật. Thể tánh hư tịch, vô
vi ứng dụng ra cái biết khi đối tiếp với cơ duyên, tánh tức là
biết, một cái biết tức thì, thuần túy. Cho nên Đạt-Ma-Tổ Sư
dạy: "Giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh
thành Phật" 教外別傳直指人心見性成佛 (Truyền ngoài giáo lý,
chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật) và Phật cũng có
dạy: "Minh tâm kiến tánh" tức là làm sáng cái Tâm thì tức
nhiên thấy được cái Tánh, nhưng phải hiểu làm sáng là sáng
cái "Tâm không" kia mà!
Trong Ðạo Cao Ðài, Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết Đạo phân biệt
thế nào là Tâm và thế nào là Tánh:
"Nhà Nho nói: Tánh tự Tâm sanh.性自心生 (Cái Tánh từ cái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tâm sanh ra. Chiết tự thì trong chữ tính 性 họp bởi bộ Tâm忄
và chữ sinh 生). 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 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 là đắc đạo.
Khi 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 là đắc đạo.

TÁNH LINH
性 靈
E: The divine nature.
F: La nature divine.
Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh,
bản chất. Linh: thiêng liêng. Tánh linh là cái bổn tánh thiêng
liêng của con người.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

228

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thầy dạy: "Khí khinh-thanh bay lên làm trời, khí trọng trược
ngưng xuống làm đất, không hề có một vật nào đi sái luật đó
cho được. Tỷ như đất không thể bay bổng lên từng không khí,
quả bóng không thể chìm xuống đáy nước là vậy. Đời thường
cho những vật ấy là vô-tri vô-giác theo đúng nghĩa của nó.
Vạn-vật thảy có tánh linh và đều cùng một điểm linh quang
như nhau, có chăng vật này được phát-triển, vật kia linh tánh
vẫn ẩn-tàng, nên trước mặt Thầy các con vốn cũng như nhau,
không có ai trọng cũng chẳng ai khinh, dầu cho phẩm-vật tối
linh hay thấp kém cũng vậy. Thầy tạm dùng danh-từ trần tục
mà giải, chứ thật ra chẳng vật nào thấp kém hơn vật nào theo
nguyên-lý thiên-nhiên".

TÁNH MẠNG
性 命.
E: The caracter and the life.
F: Le caractère et la vie.
Tánh mạng là cái tánh và cái mạng sống của con người.
Đức Hộ Pháp cho biết: "Hiện nay nhơn loại thiếu sự Từ Bi Bác Áí cho nên tạo ra trường tranh đấu, quyết chiến với nhau,
sát hại đồng bào tương tàn cốt nhục, Ðức Chí Tôn giáng trần
hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là cốt yếu đem chủ nghĩa
từ bi bác ái làm tôn chỉ, để cho nhơn sanh theo đó mà làm một
cơ quan bảo tồn tánh mạng và bảo an quốc thể được hòa
bình." Thế rồi khi Ngài nói về Chúa Cứu thế, thì rằng:
"Bần-Đạo đã thuyết minh tới đây, kẻ thì nói Ngài đến lập nền
Thánh-Giáo của Ngài, Ngài lập cái đền thờ thiêng liêng ĐạoGiáo của Ngài tại thế gian này, Ngài xưng mình là con chiên
hy sinh đặng làm con tế vật của Đức Chúa Trời, để cứu rỗi tội
tình thiên hạ, tức nhiên con chiên chí Thánh. Tánh mạng của
Ngài, thi hài của Ngài chịu chết trên cây Thập-Tự Giá, cốt yếu
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làm con tế vật ấy để dâng cho Đức Chí-Tôn đó vậy. Sự hy
sinh của Ngài làm con tế vật ấy là Thánh Thể, tức nhiên của
toàn cả tín đồ tin tưởng nơi Ngài, đã thọ phép chơn giáo của
Ngài coi như Đấng chí Thánh".

TÁNH MẠNG SONG TU
性命雙修
Tánh Mạng: đã giải ở bên trên. Song tu: hai phép tu thực hành
song song với nhau. Tánh Mạng song tu là vừa tu Tánh vừa
luyện Mạng, hai phép tu cùng thực hiện song song với nhau.
Đức Hộ Pháp thuyết: "Từ Thượng Cổ đến giờ có thuyết nào
giải rõ nó chưa? Chúng ta đã ngó thấy rất ít, chúng ta định
trước, chúng ta đã thấy cái thuyết "Tánh mạng song tu" rõ
rệt, ta có thể nói hai cái thuyết ấy như lý thuyết Pythagore và
Đức Chí-Tôn. - Pythagore lấy cách vật trí tri làm căn bản đặng
đi đến siêu hình, văn từ cách vật trí tri đến siêu hình; -còn Đức
Phật Thích-Ca lấy siêu hình làm căn bản dìu dắt cách vật. Hai
lý thuyết ấy đương đầu với nhau, mà đã thấy thật sự thì
Pythagore không khi nào cầm lấy nó, nó không có vật, nó
không có hình, nó cho rằng cái sống của vạn vật nơi mặt thế
gian này do nơi vô hình xuất hiện, tức nhiên siêu hình kia làm
căn bản của cách vật trí tri; mà nếu không có cách vật trí tri
đứng chung đó, chẳng hề khi nào chúng ta thấy hai bên tương
hội cùng nhau, vì vậy Ngài để chữ Dyade, hồi trưa Bần-Đạo
đã triết lý hai chữ ấy mà hầu hết người Việt-Nam dịch chưa rõ.
Bần-Đạo nghe chữ Dyade tưởng rằng chúng ta có dịp đem cái
siêu hình tả ra, tức nhiên đem chữ Dyade đến cùng Ngài, chữ
đó giải không ra.
Ấy vậy, cái lời của Chí-Tôn để trên mặt thế gian này có hai
phương pháp, siêu hình cũng trong đây, mà siêu vật cũng
trong cửa Đạo này. Tại sao? Tại vì có một Đạo Giáo Ngài đến
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một thân Ngài mà thôi. Cả con cái của Ngài đã cho đầu kiếp
dưới thế gian này trước, rồi Ngài mới đến sau, Ngài chung
hiệp lại làm Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu nó dâng Tam-Bửu
là dâng xác thịt, trí não, dâng cả tâm hồn tức nhiên dâng cả
sanh mạng của nó cho Ngài để làm chữ Khí, rồi Ngài trả chữ
Khí của Càn Khôn Vũ Trụ, tức nhiên cái sống của nhơn loại đi
đến mục đích chữ Tu, Ngài biểu cả toàn thể dâng xác thịt cho
Ngài, Ngài trả lộn lại cái sống của Càn Khôn Vũ Trụ, trong
mình nó sống dậy mà làm Thánh Thể của Ngài.
Chúng ta tưởng tượng một ngày kia, toàn cả nhơn sanh đứng
làm phần tử Thánh Thể của Ngài phụng sự cho Vạn Linh, tức
nhiên phụng sự cho nhơn loại, hiệp trí não tâm hồn dâng cho
Ngài hết, còn trở lực nào ngăn cản nữa, nhơn loại sẽ đến một
cái tối trọng và thiên hạ nhứt gia như Đức Chí Tôn đã muốn."
(Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 14-02 năm NhâmThìn (1952)

TÁNH PHÀM - TÁNH TỤC
E: The low character.
F: Le bas caractère.
Tánh phàm: Hay phàm tánh 凡性: Cái tánh của kẻ phàm phu,
tánh này thường xu hướng theo vật dục, nên có tính hẹp hòi
ích kỷ. Tâm của kẻ phàm phu cũng do Trời phú cho, nhưng vì
con người phàm phu thường xu hướng theo vật chất, nên tâm
bị lôi cuốn theo, khiến cho tâm bị động. Khi tâm động thì phát
xuất ra ý, ý mới hiệp với thức của thân ngũ-uẩn mà có khuynh
hướng dục vọng, là đầu mối của vô minh,là tánh phàm.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ-tế khó-khăn lắm nỗi,
"Mượn Thánh tâm sửa đổi tánh phàm."
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TÁNH THẦN
性 神
E: The divine character.
F: Le caractère divin.
Tánh thần là cái tánh thiêng liêng do Trời phú cho, nên cũng
được gọi là: Thiên tánh, Linh tánh.

TÁNH THIỆN
性善
E: The good character.
F: Le bon caractère.
Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại.Tánh hạnh, bản
chất. Thiện: lành. Tánh thiện là cái bổn tánh lành mà Trời phú
cho người.

TÁNH THÚ
性獸
Tánh thú là cái tính của loài vật có bốn chân, khác với tánh
người, tánh hung bạo.
Người nhưng mà có nhiều thú tánh..Vốn con người có ba
nguồn phát xuất đó là: Nguyên nhân, Hóa nhân và Quỉ nhân.
Phần Hóa nhân và Quỉ nhân thì có lẽ tánh thú còn nhiều, vì họ
chuyển kiếp lên người từ con thú. Tánh thú là ham thích về vật
chất, thỏa mãn về dục vọng thấp hèn, háu ăn nhiều, ăn tạp.
"Luận về tánh thú của nó thì nó cũng như con thú kia vậy.
Tánh của nó buộc nó đói phải cần kiếm ăn, lạnh rách phải
kiếm mặc, nó khổ nó phải kiếm phương làm cho nó hạnhphúc, nó khó khăn nó phải làm cho nó sung sướng cái phàm
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nghiệp của nó, thích cái gì phải kiếm phương thế nào làm cho
nó thỏa thích, thỏa thích ấy là cái tánh thú dục nó vậy. Huống
chi nó sanh nơi thế gian này chịu trong luật định của nó là Tứ
khổ, thì bây giờ nó phải tìm phương kiếm thế thoát khổ cho
đặng; thoát khổ và tìm hạnh phúc với hình thể thì chẳng hề
buổi nào tìm đặng, chẳng khi nào thấy hưởng được hạnh phúc
do nơi hình thể mà nó chịu khổ, tức nhiên tánh thú của nó cốt
yếu đến đặng chịu khổ, mà nó muốn thoát khổ, ấy là nó nghịch
lại tánh đức luật định thiêng liêng của nó.
Đức Hộ Pháp giảng: "Ấy vậy, khi nó còn tánh thú, nó muốn
làm sao thỏa mãn, hể thỏa mãn thú tánh của nó, thì nhân cách
của nó bị hủy diệt, nhân cách không thể bảo thủ được cho lâu,
thiên mạng nó không có phương bảo thủ, tâm linh của nó
không có phương làm chủ nó đặng thì nó phải trở nên con vật
mà thôi. Vì cớ cho nên các Đạo Giáo, các triết lý cốt yếu tìm
phương nào dung hòa tánh thú của nó cho phù hạp với chơn
mạng của nó, tức nhiên làm phương nào bảo trọng sống thú
của nó, phù hạp với nhân cách đó vậy. Muốn cho đặng thế ấy,
phải giải quyết cái khổ của nó, nó muốn thoát khổ có một
đường tồn tâm mà thôi, tồn tâm tức nhiên một thiện pháp giữ
Thiên mạng đó vậy… Ấy vậy làm chủ cái tánh thú đặng bảo
trọng Thiên mạng, tức nhiên phải giồi mài, sửa đổi, luyện cả
tinh thần và hình chất của mình thoát khỏi tánh thú, đặng bảo
tồn nhân cách, tức nhiên bảo tồn Thiên mạng của mình gọi là
Tu. Chữ Tu cốt yếu là để trau giồi cho đặng thoát cái tánh thú,
bảo vệ nhân cách của mình đó vậy."

TÁNH TÌNH
性情
Tánh tình: tính chất của người ta sinh ra đã có là mừng giận,
thương, ghét…còn gọi là thất tình đó vậy.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Nho nhã con tua tập tánh tình,
Dưới đời đừng tưởng một mình lanh.

TÁNH TỰ TÂM SINH
性似心生
Có nghĩa rằng Tánh do nơi Tâm mà sinh ra. Đây là một lối giải
thích chữ bằng cách chiết tự . Vì chữ Tánh 性 là tính tình con
người, kết hợp bởi bộ Tâm 忄là tấm lòng đặt ở phía trước , kế
là chữ sinh 生 là sanh ra. Đó là quan niệm Nho giáo.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhà Nho nói: Tánh tự tâm sanh. 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 Nho chưa phải
là một Tôn-Giáo huyền-bí. Còn Ðức Chí-Tôn đến dạy ta biết
rằng tánh là chơn tướng của Chơn thần, còn tâm là chơn
tướng của Chơn linh. Chí Tôn dạy:
- Hình thể thứ nhứt là Tâm tức là chơn linh.
- Tánh của mỗi chúng ta là hình thể thứ hai tức là chơn thần.
- Thứ ba là xác phàm thú chất nầy.
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 có liên-quan
mật thiết cùng nhau. Trong tâm mình như thế nào xuất tánh ra
y như vậy. Nhà Nho thấy hiện tượng mà đặt tên, còn 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 của ta. Một Chơn linh cao trọng tự nhiên có một
Chơn thần cao trọng, bởi cả hai vẫn đi đôi đồng đường với
nhau, cùng tấn triển trong con đường Thánh-đức của Chí Tôn.
Cả hai có liên-quan mật thiết, nên hễ chừng nào đạt pháp
đặng có đủ quyền năng định vận mạng, nghĩa là nó đã tấn tới
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đúng mức rồi, dầu quyền của Ngọc-Hư-Cung cũng không còn
lãnh hội nó nữa. Quyền tự chủ đã đạt đặng như các cơ quan
hiển vi tấn triển tới mục-đích, tới giới định hiển nhiên ta thấy
nơi mặt thế đây vậy. Trong Ðạo-giáo của Ðức Chí Tôn trích ra
một hạng Tiên, không còn chịu quyền của Ngọc-Hư-Cung định
luật. Họ tự làm chủ họ, tự dùng quyền-năng đặng đào tạo xác
thân của họ, tạo y khuôn khổ họ đã muốn. Họ tự vi chủ mà tạo
hình thể ấy, bằng chẳng vậy thì con thú là xác phàm của họ,
sẽ lôi kéo ràng buộc, phản lại họ, làm cho họ phải đọa lạc. Còn
như con thú nầy không còn quyền lôi kéo họ được thì họ mới
đủ quyền-năng vi chủ nó mà dục tấn trên con đường tận thiện
tận mỹ, toàn tri toàn năng mà họ đã định đạt đến cùng tận sởhướng."

TAO NGỘ
遭遇
F: Rencontre.
Tao ngộ là Tình cờ găp gỡ, không hẹn mà gặp:
- Nếu hữu duyên thì có thể gặp một cách dễ dàng gọi là "Năng
tao ngộ" 能遭遇 Cổ nhân cũng thường thường nói:
Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
有 緣 千 里 能 遭 遇,
無 緣 對 面 不 相 逢.
Muốn nói nếu có duyên phần thì dù xa ngàn dặm cũng có thể
gặp nhau, không duyên phần dù đối mặt nhau cũng khó gặp
gỡ.
Trường hợp khó gặp gỡ như vậy thì gọi là "Nan tao ngộ"
難遭遇 tức nhiên khó mà gặp được. Đây chỉ sự không có
duyên phần gặp gỡ Đức Phật.
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Thật vậy, dù trăm ngàn muôn kiếp mà không có duyên phần
thì cũng khó gặp đặng Phật. Trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy
như sau: "Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó,
được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời lại càng
khó hơn".
Thánh giáo dạy: "Đạo Trời dìu bước nhơn sanh, đường Thánh
dẫn người phàm tục. Sanh nhằm lối 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".
Đức Lý Thái Bạch cũng có nói: "Mở một mối đạo chẳng phải là
sự thường tình, mà sanh nhằm đời đặng gặp một mối đạo
cũng chẳng phải dễ".
Kinh Di-Lạc có câu:
"Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ":
(Trăm ngàn muôn kiếp rất khó khăn mới gặp đặng
Phật).

TÀO KHƯƠNG
糟糠
"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 tàokhương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi".
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TÀO QUỐC CỰU (TÀO QUỐC CỮU)
Tào Quốc Cựu (hay Cữu) một trong Bát Tiên
Nguơn linh của ông Ngô Văn Chiêu (1878-1932). Đệ-Tử
đầu tiên của Thượng Đế.
Tào Quốc Cữu (hay Cựu) tên
Hữu, là con trai thừa tướng
Tào Ban, người đất Linh Thọ,
em Hoàng Hậu, vợ của Tống
Thái Tổ. Tào Hữu, tướng khôi
ngô đẹp đẽ, được Vua và
Hoàng hậu qúi mến, nên tặng
cho một bài vàng. Ngược lại,
người em ỷ thế hại dân. Sợ
liên lụy, Tào Hữu bán hết sản
nghiệp bố thí cho dân nghèo,
rồi mặc đồ đạo sĩ đi tu. Tào
Hữu gặp Lữ Thuần Dương, bị
Tiên ông nầy gạn hỏi: Đạo ở
đâu mà tu? Tào Quốc Cữu chỉ
trái tim Thuần Dương cười
nói: lòng là trời, trời là Đạo, đã biết cội rễ, tu chắc thành Tiên.
Tào Quốc Cữu hay Cựu xin thọ giáo và đắc Đạo. Tay cầm
cặp sanh. Năm 1923 Tào Quốc Cựu giáng đàn Bến Cát (Gò
Vấp) "Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ độ" báo trước Đạo Tam Kỳ
xuất hiện.
Nay, Ông NGÔ VĂN CHIÊU là hậu thân của Tào Quốc Cựu,
sinh tại Bình Tây, Chợ Lớn, là nguơn linh của Tào Quốc Cựu.
Hai vị giống nhau ở điểm lánh trần. Năm 1920 ông làm chủ
quận Hà Tiên, rồi ra Phú Quốc mà ngộ Đạo Cao Đài. Năm
1921, Tiên Ông giáng dạy "Chiêu, tam niên trường trai".
Ngài Ngô Văn Chiêu, sanh ngày 7 tháng Giêng năm Mậu-Dần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(dl 8-2-1878) Thân mẫu là bà Lâm-Thị Quí và thân phụ là ông
Ngô-Văn Xuân thuộc dòng dõi quan Thị Lang của triều đình
Huế. Khi Ngài Chiêu được 6 tuổi, ông bà thân của Ngài tìm
được việc làm ở Hà-Nội nên đem Ngài gởi cho người em ruột
là bà Ngô Thị Đây ở Mỹ Tho. Bà Đây có chồng là người Hoa,
mở tiệm thuốc Bắc tại xã Điều Hòa, cạnh nhà việc, thuộc Mỹ
Tho. Ngài Chiêu ở với cô ruột và được cô cho đi học đến năm
12 tuổi thì nhờ người quen cũ của cha bảo lãnh xin vào học
nội trú tại Collège Mỹ Tho. Sau đó Ngài lên Sài Gòn học tại
trường Chasseloup Laubat và đậu bằng Thành Chung năm
Ngài được 21 tuổi.
Lý do Ngài Ngô Văn Chiêu không được làm Giáo Tông trong
thời Đại- Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ:
Thầy giáng Cơ nói:
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
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
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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:
- 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." Thầy
thăng. (Trích trong tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài Đầu Sư
Thái Thơ Thanh, trang 237)
Ngày 9-1 Bính-Dần (dl 21-2-1926)
Đức Chí-Tôn giáng Cơ ban Thi cho Ông Chiêu bài:
Bao năm dạy-dỗ quá dày công,
Lời hứa năm xưa gắng giữ lòng.
Siêu đọa đôi đường tua chọn lấy,
Lơi chơn một bước sẽ hoàn không.
Cao Đài
Theo Đạo-sử của Bà Đầu Sư Hương-Hiếu
(Ngày 21-10 Bính Dần - dl 26-11-1926)
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.
Ông Vương-Quan-Kỳ bạch hỏi Thầy: Bạch Thầy: Anh Cả Ngô-
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Văn-Chiêu bảo Thầy giao cho Ảnh thay Thầy làm Chủ mối
Đạo, dạy-dỗ Môn Đệ mà Ảnh không chịu tiếp xúc với chúng
con, phải làm sao?..
Tào Quốc Cựu là vị Tiên thứ 6 trong Bát Tiên
Đàn tại Miếu Nổi, Bến Cát, Gò Vấp, Gia Định, đêm 17-6-Quí
Hợi (dl 30-7-1923), Đại Tiên Tào Quốc Cựu giáng dạy như
vầy:
"Khá rán luyện cho nên Đạo, kẻo uổng, người sanh trong đời
khó gặp đặng, vì Đạo là rất báu trong đời, không chi bì kịp, nên
mới gặp Đạo mở kỳ nầy là kỳ thứ ba. Thiệt chư nhu có đại căn
mới gặp trước thiên hạ đó. "Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ độ."
Vị Đại Tiên Tào Quốc cựu giáng cơ dạy tiếp:
"Rất hữu duyên mới gặp Đạo Tam Kỳ đến độ rỗi, khá rán
luyện cho nên Đạo kẻo uổng. Người sanh trong đời khó gặp
đặng, vì Đạo là rất báu trong đời không chi bì kịp. Chư Nhu có
phước, có duyên nên mới gặp Đạo mở kỳ này là kỳ thứ ba.
Thiệt chư Nhu có đại căn mới gặp trước thiên hạ đó.
Chư Thánh đều lâm phàm mà độ kẻ nguyên nhân, chư Nhu là
kẻ nguyên nhân. Hễ thành tâm hành Đạo thì tự nhiên đặng
(17-6 Quí Hợi 1923)

TẠO CHÚC CẦU MINH ĐỌC KINH CẦU LÝ
Câu "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
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tưởng và tâm ta mới tiếp nhận sự ứng 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.

TẠO ĐOAN
造 端
E: To create.
F: Créer.
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Đoan: cái đầu mối. Tạo đoan
là tạo ra cái mối đầu của sự vật. Đấng Tạo đoan là Đấng Tạo
hóa, Đấng sáng tạo ra CKVT và vạn vật.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Mình đã xuất hiện trong khuôn luật của Tạo đoan, tức
nhiên mình thọ ân tạo hóa của Chí Tôn ban cho mình
một tánh linh, cốt yếu để cho mình đảm nhiệm phần
bảo vệ cơ quan tạo đoan của Ngài, tức nhiên dễ dàng
bảo thủ luật tạo đoan chớ không phải tiêu diệt luật tạo
đoan.

TẠO ĐỜI CẢI DỮ RA HIỀN
Kinh Đại Tường có câu:
"Tạo Đời cải dữ ra hiền,
"Bảo-sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ-TÔN."

TẠO HÓA
造化
E: Creator.
F: Le Créateur.
(Tạo: làm ra; Hóa: biến ra một hình thể mới) là một sự nắn
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đúc, tạo dựng, lập nên những hình thể mới khác nhau, nhưng
chung một tay thợ Tạo và cùng một định luật. Tạo Hóa 造化 là
Đấng Tạo-hóa hay Đức Chí Tôn, cũng là Đấng Chí linh.
Đức Chí Tôn hóa ra vạn vật, tạo nên hình thể con người giống
như Trời đất. Thế nên con người là một Tiểu Vũ trụ, nên thân
người cũng gồm đủ Thái cực, Âm Dương, Tam bửu, Ngũ hành
và các lẽ mầu nhiệm của Trời Đất, vì vậy mà sách Lễ Ký nói
rằng: Người ta lấy đức của Trời Đất, chỗ giao cảm khí Âm
Dương, chỗ hội tụ của Quỉ thần và những tú khí Ngũ hành
"Nhơn giả kỳ vi Thiên địa chi đức, Âm Dương chi giao, Quỉ
Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí dã" 人者其為天地之德, 陰
陽之交, 鬼神之會, 五行之秀氣也.
Khi nói: Trời đất, Càn Khôn là do Âm Dương sinh hóa thì con
người cũng do Âm Dương phối hợp mà thành:
- Trời có
- Đất có
- Người có

Tam bửu là
Tam bửu là
Tam bửu là

• Trời có Ngũ hành là
• Đất có Ngũ phương là
• Người có Ngũ tạng là

Nhựt - Nguyệt - Tinh,
Thủy- Hỏa - Phong,
Tinh- Khí - Thần.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ,
Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ương,
Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.

Nếu không có Ngũ hành và Ngũ phương thì không có Càn
Khôn Thế giới; không có Ngũ tạng thì không có nhơn loại.
Tóm lại, con người cũng giống như trời đất, cho nên mới được
gọi là một Tiểu Thiên Địa.
"Chúng ta nhờ tìm mà hay, nhờ học mà hiểu, đào luyện trí lự;
đặng nối chí của người tiền nhơn. Trước qua, sau tới, nong nã
cho trí lự tăng tiến thêm hoài; tưởng khi đến ngày tận thế, thì
có lẽ nhơn loại sẽ đạt đặng biết bao sự bí mật huyền vi cơ
Tạo. Ấy là cớ chỉ rõ và chứng chắc rằng, quả có Ðấng Chí
Linh đưa tay thúc giục cả vạn loại vào đường tấn hóa trí thức
tinh thần".
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Nay người Môn đệ của Đức Chí-Tôn tìm cơ mầu nhiệm hay
tìm bí pháp của Đức Chí Tôn dạy để đắc Đạo, hầu để rõ:
- Nơi Cung Ngọc thông suốt nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn.
- Hầu tìm ra cơ mầu nhiệm của Tạo Hóa nơi cõi Hư linh.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Nơi Cung Ngọc học thông Đạo Cả,
"Chốn Hư vô Tạo Hóa tìm cơ."
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đại-Từ-Phụ Từ bi Tạo hoá,
"Tượng mảnh thân giống cả Càn Khôn.
"Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
"Xây Cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh."

TẠO HÓA THIÊN
造化天
E: The Celestial sphère of the creation.
F: La sphère céleste de la création.
Tạo Hóa Thiên 造化天 là tầng Trời do Đức Diêu Trì Kim Mẫu
瑤池金母 chưởng quản. Tầng Tạo Hóa Thiên, Đức Phật Mẫu
vận chuyển Bát Phẩm chơn hồn trong vùng Hỗn nguơn khí để
sinh hóa mà tạo ra vạn linh sanh chúng. Trong bài Phật Mẫu
Chơn Kinh có câu:
Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu,
Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.
造化天玄微天后
掌金盤佛母瑤池
Đức Hộ Pháp giải: "Tạo Hóa Thiên là từng Trời thứ chín gọi
là Cung Tạo Hóa Thiên, có vị cầm quyền năng tạo đoan gọi là
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Thiên Hậu, nắm cả Kim Bàn tức là nắm đẳng cấp thiêng liêng
điều khiển Chơn linh gọi là Phật Mẫu Diêu Trì. Bên Á Ðông
người ta thường kêu Phật Mẫu là Mẹ Sanh thờ bằng cốt
tượng, cũng nhờ nơi Cửu Vị Tiên Nương truyền bá còn lưu lại
ngày nay, là bọn đồng cốt, nhờ đồng cốt mà cả Á Ðông đều
biết Phật Mẫu là Mẹ sanh của nhơn loại.
"Tạo Hóa Thiên hay Tạo hóa Huyền Thiên. Phật Mẫu cầm
pháp chuyển cơ sanh hóa không cùng tận, cả loài người, cây,
cỏ, sắt, đá, cũng tấn lên phẩm người nữa, là nhờ tay của Ðức
Phật Mẫu nắm Pháp biến xuất. Cả thi hài, chơn linh, trí não
pháp thân luân chuyển sanh sanh tử tử. Nợ sanh tử ấy là bài
học của Tạo hóa trong các cơ thể ấy, loài người học làm đặng
biết, đặng chi? Ðặng tạo Pháp thân huyền diệu được toàn
thiện toàn mỹ, toàn tri toàn năng như Phật Mẫu đã làm, ta làm
đặng học hỏi tạo Pháp thân do quyền lực thuộc Pháp, hình hài
xác thịt thuộc Tăng. Thây chúng ta thay đổi lăn lóc trên đường
sanh sanh tử tử. Cũng như Phật ở tối cao tối trọng, gần Chí
Tôn là Hạo Nhiên Pháp Thiên. Các Ðấng ấy hữu sanh hữu tử
tri khổ nghiệp chướng luân chuyển hoá sanh, năng du ta bà
thế giái độ tận vạn linh đắc qui Phật vị.
Các Ðấng ấy đã chịu như chúng ta ngày nay đặng đi đến toàn
thiện, đặng toàn tri toàn năng, họ đi trước, mình đi sau, họ cao
mình thấp thỏi, con đường họ đi mình cũng sẽ tới. Một điều ta
nên để ý hơn hết là chúng ta phải hiểu rằng: Mặt thế nầy chưa
biết ai cao ai thấp. Nơi Hạo Nhiên Pháp Thiên một vị Phật cao
trọng toàn tri toàn năng gần như Ðức Chí Tôn nữa mà xuống
tại thế nầy đặng học, bài học khổ dám làm kẻ ngu dốt lắm".
Chúng ta thấy hình thể một vị Phật Mahâsarouth là một vị Chí
Phật như Ðức Cakya-Mouni đến thế gian bưng Bình Bát Du để
xin cơm đặng nuôi kẻ khổ. Một người ăn mày ở thế gian như
vậy mà nơi cửa hư không lại có quyền năng vô tận vô đối. Ðến
Ðức Chúa Jésus Christ là một vị Christna Vichnou đệ nhị kiếp
Chí Tôn giáng linh xuống làm một vị bần hèn khổ não để đi xin
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từ chén cơm, từ miếng bánh mì đặng nuôi kẻ đói khó. Ðó là
bài học trước mắt phàm chúng ta đã thấy.
Ðấng Tạo Ðoan đưa tay xin cho loài người ăn, đó là Người
cầm quyền năng nuôi khắp vạn vật Càn Khôn Võ Trụ. Thế
gian chưa hề thấy và chưa hề biết."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì."
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"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."

TẠO NHÂN KẾT NGHĨA
Vì chư Nhu "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."

TẠO THẾ
造 世
E: The creation of the world.
F: Immortel et laïquea création du monde.
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Thế: cõi đời, cõi thế gian. Tạo
thế là tạo lập cõi thế gian.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con coi đó mà hiểu rằng: Các con có sự mà thiên
hạ từ tạo thế đến chừ chưa hề có đặng.
Tạo thế sửa đời: tạo lập cuộc đời và sửa chữa cuộc đời cho
tốt đẹp.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão đây cũng vậy mà chư Hiền hữu cũng vậy, chúng ta
đã đến tạo thế sửa đời, vẫn là phận sự của chúng ta
đã hẳn, hãy biết phận mình mà an tâm, liệu thế chuyển
xây....

TẠO THIÊN LẬP ĐỊA
E: The creation of universe.
F: La création de l’univers.
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy: Thầy chẳng biết vì cớ nào các
con không để trí khôn ngoan mà xét đoán cho minh lý Đạo của
Thầy đã giao cho các con. Thầy hỏi, từ tạo Thiên lập Địa, các
con có thấy những vật loại hồn tính nào Thầy đã sanh trên mặt
địa cầu nầy mà không trật tự phẩm vị chưa, vậy hử?"

TẠO THỜI CẢI THẾ
造時改世
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Thời: thời kỳ. Cải: sửa. Thế:
đời. Tạo thời cải thế là tạo ra thời kỳ tốt đẹp và sửa đổi cuộc
đời cho được hiền lương.
Đức Hộ Pháp nói: "Cái tư-tưởng vô cùng chiều theo thời thế
của đời đặng nâng-đỡ trí-thức của nhơn-sanh tạo thời cải
thế. Nếu hiểu rằng nghĩa lý của Đạo là đường duy nhất của
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tâm-lý nhơn sanh ắt phải nhìn-nhận rằng: phải để cho tinhthần đặng tự-do tín-ngưỡng, miễn là làm thế nào cho Đạo
thuận cùng đời, đời không nghịch Đạo, mới gọi là lý-thuyết
cao-siêu làm cho thái-bình tâm-lý. Thái-bình tâm-lý đặng mới
làm cho thái-bình thiên-hạ đặng, thái-bình thiên-hạ đặng mới
Đại Đồng Thế Giới đặng".
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Sức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế.

TẠO VẬT
造 物
E: The creature.
F: La créature.
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Vật: đồ vật. Tạo vật là các vật
do Thượng Đế tạo ra.

TẢO KHAI
早開
Tảo: Sớm. Khai: mở, hoa nở. Tảo khai : sớm mở ra.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.

TẢO TẦN
藻 蘋
F: Économiser et s' arranger bien.
Tảo tần: Trong Kinh Thi, bài Thái tần có câu: "Vu dĩ thái tần,
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nam giản vu chi tân, vu dĩ thái tảo, vu bỉ hàng lạo" nghĩa là: Đi
hái rau tần, bên bờ khe phía nam, đi hái rau tảo bên lạch nước
kia. Cho nên dùng chữ Tảo tần để chỉ người vợ hiền hiếu thảo
cần kiệm, đi hái rau tần rau tảo về làm cỗ cúng tổ tiên.
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.

TẠP NIỆM
雜念
E: The diverse thougts.
F: Le pencée diverses
Tạp: nhiều thứ pha trộn. Niệm: nghĩ đến. Tạp niệm là nghĩ
tưởng nhiều việc tạp nhạp, tư tưởng nhảy qua nhảy lại lung
tung.

TÀY NON TỢ BIỂN
E: like mountain.
F: comme la montagne.
Tày: bằng. Non: núi. Tày non là bằng núi, lớn như núi. Rộng
như biển.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
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"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."

TẮC (PHẠM CÔNG TẮC) (Tên)
Giáo Chủ Đạo Cao-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, 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 thi cho ông Phạm Công Tắc:
Ngao ngáo 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.
Nghe con! Ráng học Đạo, không Thầy biểu Chiêu đánh.
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Đức Ngài nói rằng: "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."
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".
Tắc! Con phải tuyên bố lịnh Thầy cho nhơn sanh đều biết
nghe. Con đã cầu xin, lần lượt Thầy sẽ ban chức phẩm.

TẮM THÁNH
E: Baptism of water.
F: Baptême de l’eau.
Tắm Thánh là một pháp tắm gội bằng nước Thánh do luyện
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Ma-Ha-thủy rồi rưới lên đầu đứa bé, mục đích là để Hội Thánh
nhìn nhận đứa bé đã vào cửa Đạo, ghi vào bộ sanh và cấp
cho giấy Tắm Thánh. Ngoài ra, đứa bé cũng được hưởng
Hồng Ân của các Đấng ban cho để rửa sạch những tội lỗi tiền
khiên và giữ gìn Thánh hình cho thanh bạch.
Bài Kinh Tắm Thánh là một bài Kinh do Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn giáng cơ ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ
Phổ Độ này. Bài Kinh Tắm Thánh dùng để đồng nhi tụng khi
hành lễ Tắm Thánh cho các con cháu người Đạo từ một tháng
tuổi đổ lên.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là một vị Thánh trong Tam
Thánh Bạch Vân Động mà nơi Tịnh Tâm Điện của Toà Thánh
có vẽ bức họa, đó là hình ảnh ba vị Thánh:
-Thanh Sơn Đạo Sĩ tức là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm,
-Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tức là văn hào Pháp Victor-Hugo,
-Tôn Sơn Chơn Nhơn là nhà cách mạng Trung Hoa Tôn Dật
Tiên.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cầm quyền Chưởng Đạo Hội
Thánh Ngoại Giáo của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài
thường giáng cơ dạy Đạo và ban cho nhiều bài Kinh, trong đó
có bài Kinh Tắm Thánh.
Hành lễ Tắm Thánh tại Tòa Thánh hay các Thánh Thất là do vị
Chức sắc hành pháp như lời Kinh đã dạy:
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.
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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.
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.
(Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

TĂNG ĐỒ
僧徒
E: The clergy.
F: Le clergé.
(Tăng là người xuất gia tu hành, nói chung là các Thầy tu.
Tăng đối với Đạo Cao Đài chỉ những Chức sắc, Chức việc
hiến thân hành Đạo. Đồ là chỉ tất cả các tín đồ). Tăng đồ cũng
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như tăng chúng, là từ chỉ chư tăng và chư tín đồ, tức là các
hàng Chức sắc và tín đồ của một Tôn giáo.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng: "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."
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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.

TĂNG VIÊN ĐẮC THỌ
曾隆得壽
Tăng long đắc thọ 曾隆得壽 là tăng thêm điều tốt lành và
được sống lâu.
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
Câu 15 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Viễn cận đàn na tăng viên phước thọ" cũng có nghĩa như
nhau.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TĂNG XÁN (Phật Học)
僧璨
Tăng Xán 僧璨 (C: sēngcàn; J: sōsan;?-606) Tổ thứ ba của
Thiền Tông Trung Quốc, nối pháp của Nhị Tổ là Huệ Khả và là
Thầy của Tứ Tổ Ðạo Tín. Sau khi được ấn khả, Sư lang thang
đây đó, sống ẩn dật không ai biết. Ngoài Thiền sư Ðạo Tín, Sư
có truyền pháp cho Tì-ni-đa Lưu-chi, người sau này đem Thiền
Tông sang Việt Nam. Sư cũng là tác giả của Tín tâm minh,
một tác phẩm trứ danh, rất phổ biến trong giới Thiền.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TẤC CỎ
(Tấc là một phần mười của một thước, ở đây nói tấc là chỉ tấc
lòng; Cỏ là loài thảo, loài cỏ cây) chữ Hán là Thốn Thảo tâm
Một tấc cỏ, nghĩa bóng là một tấm lòng nhỏ, đơn sơ để diễn tả
một sự biết ơn.
Thơ Mạnh Giao có câu:
Từ mẫu thủ trung tuyến (Mẹ hiền như sợi chỉ trong tay)
Du tử thân thượng y
(Con ra ngoài như áo mặc trên thân)
Dục tương thốn thảo tâm (Muốn đem tấc lòng cỏ cây)
Báo đáp tam xuân huy (Mong đền đáp ánh sáng ba xuân)
Ý nói: Ánh sáng và khí tiết của ba tháng mùa Xuân làm cho
cây cỏ được tươi tốt, nên cỏ cây cần phải báo đáp công ơn ấy.
Ánh sáng và khí tiết của mùa xuân như Từ mẫu, cỏ cây ví với
con cái. Con cái cần phải báo đền công ơn cha mẹ trong muôn
một. Trong văn chương các văn gia thi sĩ thường dùng hai chữ
này: Tấc cỏ hay "Thốn thảo tâm" để nói lên lòng biết ơn của
con cái đối với cha mẹ sanh thành. Hơn nữa chỉ có hai chữ mà
đã cô đọng được ý nghĩa của người muốn diễn đạt tư tưởng
và làm hoa mỹ câu văn.
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Truyện kiều có câu:
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.

TẤC ĐẤT NGỌN RAU
Ơn tấc đất ngọn rau: Ơn nghĩa của nhà vua ban cho dân
chúng từng tấc đất, từng ngọn rau.
Vào thời Quân chủ, vua được coi như là thiên tử, tức con của
Trời, có quyền thay Trời để cai trị muôn dân. Chính vì vậy, tất
cả đất đai, rừng núi, sông biển đều thuộc quyền sở hữu của
nhà vua. Nhà vua mới có chế độ ban cấp đất đai cho dân để
làm ăn sinh sống. Như chế độ nhà Chu cấp ruộng đất cho dân
theo phép tỉnh điền 井田, tức chia đất ruộng làm 9 khu theo
hình chữ tỉnh 井, mỗi khu 100 mẫu, khu giữa là công điền, 8
khu ngoài là tư điền, cấp cho mỗi nhà một khu làm mà thu hoa
lợi, song 8 nhà chung quanh phải chung sức lo khu công điền
cho nhà nước. Khi thu hoạch công điền bỏ vào kho nhà nước,
thu hoạch tư điền thì thuộc về nhân dân. Chính vì đất đai của
nhà vua ban cho, mà người dân được hưởng tấc đất, ngọn
rau, nên phải biết ơn quốc vương rất là thâm trọng.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà.
"Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng,
"Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng."

TẤC LÒNG
E: My heart.
F: Mon coeur.
Tấc lòng là do chữ thốn tâm 寸心, tức chỉ tấm lòng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Tấc lòng đòi đoạn đau thương,
"Chơn mây vái với hương hồn hiển linh."
Kinh Sám Hối có câu:
"Trước người giả bộ siêng lo,
‘Sau lưng gian-trá so-đo tấc lòng."

TÂM (1)
TÂM 心 có nhiều nghĩa tùy trường hợp:
• TÂM: trái tim.Td: Tâm can, Tâm huyết.
• TÂM: chính giữa. Td: Tâm điểm.
• TÂM: lòng dạ. Td: Tâm hương, Tâm trung.
• TÂM: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Td: Tâm tánh, Tâm
truyền, Tâm pháp.
Quan niệm chung sẽ thấy "Tâm là gì? -Tâm là phần vô hình
của con người, nó khiến con người làm điều lành sự phải, nên
gọi là Lương tâm. Cái Lương tâm ấy do Trời ban cho mỗi
người, cũng được gọi là Chơn linh, linh hồn, hay điểm Linh
quang chiết ra từ khối Ðại Linh quang của Ðức Chí Tôn, nên
nó vốn lành. Con người sở dĩ làm điều ác là vì các vật dục che
khuất cái Tâm, không cho nó tỏ lộ ra để điều khiển con người.
Thuần tâm mỹ tánh là cái tâm thật thà và cái tánh tốt đẹp.
Thuần là thật thà mộc mạc, không trau chuốt. Tâm 心 là trái
tim hay là lòng dạ con người. Ngày xưa, tưởng lầm rằng trái
tim là chỗ nghĩ-ngợi lo-lắng; nên phàm cái gì thuộc về nghĩ
ngợi, lo-lắng đều gọi là Tâm. Đã hẳn rằng: Sự sống của con
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người là tùy thuộc vào trái tim, Tim ngưng đập là người chết.
Thánh-nhân diễn dịch cái TÂM, như:
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tự nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha

三點如晶象
橫鉤似月斜
飛毛從此得
做佛者由他

Nghĩa của bài thơ đây là tả hình dạng của cái tâm:
Câu 1 : Trên ba điểm tượng như ba ngôi sao,
Câu 2 : dưới một vòng câu như vành nguyệt xế,
Câu 3, 4: cánh lông theo ấy được thành Phật do bởi gì?
Câu "Phi mao tùng thử đắc" là chỉ loài có cánh biết bay cũng
như loài có lông biết chạy, nếu tùng theo tâm-lý cũng thành
Phật huống lựa là người.
"Thánh-nhân cũng dạy rằng biết cái tâm của mình là biết cái
tánh của mình. Biết cái tánh của mình là biết Trời vậy. Giữ cho
còn cái tâm của mình, nuôi cái tánh của mình là để thờ Trời,
nên cái tâm đặt vào nơi nào đều trở thành có linh hồn". Chữ
Nho đã biểu tượng hình ảnh ấy.
Ví như:
- Chữ Sĩ 士 là học trò, đặt chữ tâm 心 vào dưới sẽ thành chữ
chí 志 tức nhiên kẻ Sĩ là người lập chí.
- Chữ điền 田 là ruộng, đặt chữ tâm 心 ở duới sẽ thành chữ tư
思 Nhà nông luôn để tâm nghĩ về ruộng.
- Chữ tương 相 là cùng nhau, đặt chữ tâm 心 ở dưới sẽ thành
chữ tưởng 想 Khi tưởng nhớ thường để cái tâm hướng về
nhau.
Như vậy Tâm là cái Thần-linh của con người:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tâm ấy là gì? Ấy cũng là một định từ để chỉ cái hình bóng trí
thức tinh thần, Đạo gọi là nhứt điểm linh quang chiếu giám.
- Đức Chúa Jésus khi thọ pháp Giải oan nơi Jourdain thì điểm
linh quang ấy giáng như hình khối lửa.
- Đức Lão-Tử khi thiền định tại Thơ viện nhà Châu, thì điểm
linh quang ấy giáng như hình sấm sét.
- Đức Khổng-Phu-Tử khi vấn đáp với Thần Đồng Hạng Thác
thì điểm linh quang ấy giáng như hình sợ sệt.
- Như Abraham và Moise thấy Đức Chúa Trời trong đạo hào
quang sáng suốt.
- Như Đức Lão-Tử, Nguơn Thỉ Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo
chủ thấy Hồng-Quân Lão-Tổ trong năm sắc tường vân.
- Như Phục Hi đã thấy Long Mã hóa Hà Đồ" (Ðức Hộ Pháp:
15-7 Ất-Sửu - 1937)
Năm 1928 (Mậu Thìn) Đức Nhàn Âm Đạo giáng dạy: "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.
"Đaọ tại tâm, mà Tâm là chủ. Tâm khác nhau tùy theo trạngthái tinh thần của mỗi cá nhân, Tâm vô ngã, Tâm không khuấtphục và tâm do Thượng-Đế sáng tạo; có nhiều tên gọi cho cái
Tâm, như là thiên lương, là tâm linh. Tâm linh không Tổ-quốc,
tâm linh phổ biến ở nơi nào phù hợp. Tâm không phân biệt
màu da, Tôn giáo hay tín ngưỡng. Tất cả những trở lực chia rẻ
loài người đối với tâm linh không bao giờ có, vì Tâm-linh là
một vị Chúa tể ở ngôi ba tức là "Thánh Thần".
Theo Dương Minh, người là tâm của Trời đất muôn vật. Tâm
là chủ của Trời đất muôn vật. Tâm tức Trời, nói tâm là nói cả
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Trời đất muôn vật rồi "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.
Theo Cao Đài, Tâm hay Lương tâm là khiếu Thiêng liêng của
Đức Chí Tôn ban cho con người, như lời Thánh giáo đã 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".

TÂM (2) (Phật Học)
心
Tâm 心 ( C: xīn; J: shin; S: citta, hṛdaya, vijñāna).
Thuật ngữ quan trọng của Đạo Phật, có nhiều nghĩa:
1- Tâm được xem đồng nghĩa với Mạt-na (s: manas, thức suy
nghĩ phân biệt) và Thức (s: vijñāna). Tâm chỉ toàn bộ sinh hoạt
và hiện tượng của tâm trí.
2- Trong luận A-tì-đạt-ma câu-xá, tâm được xem như một thể
riêng biệt, trên thể đó thế giới hiện tượng xuất hiện.
3- Trong Duy thức tông, tâm được xem là A-lại-da thức (s:
ālayavijñāna; còn được gọi là Tạng thức), gốc của tất cả mọi
hiện tượng tâm trí. Theo quan điểm này, thì toàn bộ vũ trụ này
chính là "tâm thanh tịnh" Nhiều quan điểm cho rằng tâm này
chính là "vô thủy vô minh", vô minh nguyên thủy của Phật tính
và là thật tại tối thượng của mọi hiện tượng Nhị nguyên.
Tổng quát lại, người ta có thể phân biệt sáu loại tâm:
1. Nhục đoàn tâm (肉團心), trái tim thịt;
2. Tinh yếu tâm (精要心), chỉ cái tinh hoa cốt tủy;
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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3. Kiên thật tâm (堅實心), chỉ cái tuyệt đối, cái Chân như của
các Pháp – ba loại tâm trên được dịch từ danh từ Hṛdaya của
Phạn ngữ (sanskrit);
4. Tập khởi tâm (集起心; citta), là thức thứ 8 – A-lại-da thức
(ālayavijñāna);
5. Tư lượng tâm (思量心), là thức thứ 7, Mạt-na (manas);
6. Duyên lự tâm (緣慮心), là thức thứ sáu, Ý thức (s:
manovijñāna).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TÂM (3) (Nho Giáo)
心
Tâm là Tim, đời xưa cho tim là vật để nghĩ ngợi, cho nên cái gì
thuộc về tư tưởng đều gọi là Tâm. Như Tâm cảnh 心境 Tâm
địa 心地. Nghiên cứu về chỗ hiện tượng của ý thức người gọi
là Tâm-lý-học 心理學. Phật học cho muôn sự muôn lẽ đều do
TÂM người tạo ra gọi là phái Duy tâm 唯心 Nhà Phật chia ra
làm nhiều thứ. Nhưng rút lại có hai thứ tâm trọng yếu nhất: (1)
Vọng tâm 妄心 cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy, (2) Chân
tâm 真心 cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng linh thông, đầy đủ
mầu nhiệm không cần phải nghĩ mới biết, cũng như tấm
gương trong suốt, vật gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với
cái tâm phải suy nghĩ mới biết, phải học hỏi mới hay. Nếu
người ta biết rõ cái chân tâm (minh tâm 明心) mình như thế
mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy đi thì
tức thì thành Đạo ngay.
- Giữa: phàm nói về phần giữa đều gọi là tâm. Như viên tâm
圓心 giữa vòng tròn, Trọng tâm 重心 cốt nặng,
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- Sao Tâm 心, một ngôi sao trong nhị thập bát tú. Cái gai.
Thánh Giáo của Ðức Diêu Trì Kim Mẫu dạy về Chữ Tâm
"Ðời hay Ðạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình,
phải cần lập tâm chơn chánh đỉnh đạt để gieo sự hòa nhã yêu
đương rồi mới Gia tề Quốc trị. Thiếu nhân kém đức, tâm chí
nông nỗi, chủ hướng mơ màng, chẳng qua tạo cảnh khổ cho
nhơn sanh mà thôi. Vậy các con nên trau giồi chữ Tâm cho
lắm. MẸ để ít lời dưới đây cho các con làm chuẩn thằng trong
bước Ðạo:
Gắng sức trau giồi một chữ TÂM,
Ðạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm thành ắt đoạt đường tu vững,
Tâm chánh mới mong mối đạo cầm.
Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,
Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm.
Ðường tâm cửa Thánh dù chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước Ðạo tầm.

TÂM ẤN
心印
E: The seal of heart.
F: Le sceau du cœur.
Tâm ấn là dấu hiệu của tâm. Truyền tâm ấn có nghĩa là sự
truyền yếu chỉ Phật pháp của Thầy cho Đệ tử. Ai được truyền
tâm ấn là người đó được Ấn khả, được phép hoằng hóa nối
pháp của Thầy. (Theo Phật giáo) Đối với Đạo Cao Đài thì
không có danh từ "Truyền Tâm ấn", mà chỉ có từ "Truyền Bí
Pháp" mà thôi.
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TÂM CHÍ
心志
E: The will.
F: La volonté.
Thánh ngôn Ðức Chí Tôn dạy rằng: "Các con phải biết Ðạo
gốc bởi lòng bác ái và chí thành. Bác ái là lòng đại từ bi
thương xót sanh linh hơn thân mình. Cho nên kẻ có lòng bác
ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên hạ trọng bằng Trời
Ðất. Còn chí thành là mỗi việc đều lấy lòng thành thật mà đối
đãi trong Ðời và trong Ðạo. Dầu kẻ phú quí bực nào đi nữa mà
không có lòng bác ái và chí thành thì không làm chi nên việc.
Vậy nên Thầy khuyên các con trước hết phải ở sao cho ra vẻ
đạo đức, đừng để ý gì việc công quả mà nêu danh nơi cõi tạm
nầy. Các con phải mở rộng tâm chí ra mà hành Ðạo mới nên
cho, chớ đừng mờ hồ rằng Ðạo thành thì mình được làm một
vị xứng đáng và đại ích trong Ðạo".
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926)
Thầy tiếp: "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."

TÂM ĐẠO
心道
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
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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!"

TÂM ĐẮC
心 得
E: To have self-confidence.
F: Être sur de soi-même.
Tâm: lòng dạ. Đắc: được. Tâm đắc là hiểu sâu sắc và thích
hợp với lòng mình.

TÂM ĐĂNG
心 燈
E: Lamp of heart.
F: Lampe du cœur.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Đăng: ngọn đèn. Tâm
đăng là ngọn đèn của tâm, ý nói cái tâm giác ngộ trong sạch ví
như ngọn đèn chiếu sáng khắp nơi, thấy biết tất cả. Tâm đăng
đồng nghĩa: Huệ đăng, Tâm linh.

TÂM ĐIỀN
心田
E: Field of heart.
F: Le champ du cœur.
(Tâm là tim, ở giữa. Điền là ruộng, là hình chữ Điền). Là ruộng
tâm. Ruộng bên ngoài là nơi để gieo trồng thóc lúa nuôi sống
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người và vật. Ruộng nơi tâm con người là nơi gieo trồng đạo
đức, nhân nghĩa để làm hột giống yêu thương cho người đời.
Thanh Tâm Tài Nữ giáng Cơ ngày 23-4-1928 (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển) nói lại lời than của Phật Thích Ca rằng: "Ðạo mở
rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà người thiệt vì Ðạo
chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền Ðạo, Ðức
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: Lộ vô nhơn hành? Anh M. N?
Ðường có người đi nhiều, mà không ai là người phải, đường
đi dập dìu thiên hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả dối,
hạnh hung bạo, mật chứa đầy tà khí, thế nào gọi là người.
Còn điền vô nhơn canh là sao? Anh N.Ð.? -"Ruộng đây, là tỷ
với tâm, tâm không ai giồi trau. Ðạo nơi tâm, thì tâm ví như
điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột lúa gieo
vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang;
bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm
như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy
có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng
nhờ, mà không chịu làm, thế thì phải diệt tận chơn linh. Hai
câu sau là kết cuộc".
Chữ ĐIỀN 田 đây là trọng tâm của Bát Quái Hậu Thiên, mà
quan trọng nhất là Bát Quái Đồ Thiên của Đạo Cao-Đài, theo
như đồ hình bên đây thì đầu tiên là vẽ một vòng tròn tượng
trưng Càn Khôn vũ trụ, Tâm 0 là ngôi Thượng Đế ngự trị. Hai
hình tam giác gát chồng lên nhau là hình ảnh của hai quẻ Càn
☰ (tam Dương) Khôn ☷ (tam Âm). CÀN có 3 nét liền (3)
KHÔN có 3 nét đứt nên thành (6) con số 36 cũng là nói lên ý
nghĩa của Càn Khôn mà thôi. Nếu nói 9 là cộng (3+6). Sự biến
hóa của Dịch là thế!
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Trong đồ hình còn thấy hai
hình vuông xếp lên nhau, đó là
Tứ Âm, tứ Dương Tất cả đều
nằm trong vòng tròn và tạo
nên một Bát Quái. Bát Quái
hiểu cho đúng nghĩa là 8 thứ
kỳ lạ mà thôi. Bởi nó biến hóa
vô cùng, cho nên người học
Đạo không chấp mới thấy
được lẽ biến thiên của Trời
đất. Vì căn bản hai quẻ Càn
☰ (tam Dương) Khôn ☷ (tam
Âm) luôn luôn lấy đây làm
chuẩn. Nhưng khi biến là nó làm cho mất đi hình dáng ban
đầu, mà hóa thành một dạng thức khác, gọi là biến hóa.
*Xem như lần biến thứ nhứt là Càn Khôn thành hai hình tam
giác (gọi là tam Âm tam Dương, như nói trên).
*Biến lần thứ hai: thành ra chữ ĐIỀN 田 tức nhiên 3 nét liền
của quẻ Càn đặt nằm ngang ☰, ba nét đứt của quẻ Khôn đặt
đứng
hai hình này đặt chồng lên nhau thành ra chữ Điền
gọi là "Tâm điền" ấy là ruộng tâm hay tâm tu.
*Biến lần thứ ba tạo thành bản số ma phương, tức chữ Điền
mà có mang những con số làm tín hiệu của Bát Quái.Tuy
nhiên, phải tùy theo phương hướng của các quẻ đặt lên mà
tên Bát Quái có khác nhau: hoặc Bát Quái Hậu Thiên hay Bát
Quái Đồ Thiên, công dụng của các Bát Quái này hoàn toàn
khác nhau.
Sao gọi là số Ma phương?
Nhìn vào Bát-Quái Đồ Thiên trên ta thấy ngay một bảng ô số,
đó là hình thành của hình vuông, là những con số ứng với các
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quẻ. Tỷ như số 1 là Khảm, 2 là Khôn, 3 là Chấn, 4 là Tốn, 5 ở
chính giữa (ngũ trung), 6 là Càn, 7 là Đoài, 8 là Cấn, 9 là Ly.
Đặc biệt 4 góc là số chẵn (số
âm), bốn cạnh là số lẻ (số
Dương). Âm Dương cũng đi
theo chiều tiến thoái.
Các con số này cọng lại qua
các chiều đều có một tổng số
giống nhau là 15, nên gọi là
Ma
phương-số
(carré
magique) được cấu tạo theo
phương thức hình Lạc-Thư,
sắp xếp 9 con số vào một hình
vuông. Các số lẻ, trừ số 5 ở
giữa, còn 4 số kia nằm ở
chính giữa 4 cạnh của hình vuông. Các số chẵn nằm 4 góc
của hình vuông. Hình vuông này được gọi là bản Ma phương,
tức nhiên các con số đều xếp theo một dạng thức kỳ lạ có tên
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, đường
chéo, sẽ có được tổng-số là 15. Nghĩa là có tất cả 8 lần tổngsố 15 như vậy. Đây là:
*Cộng hàng ngang:

*Cộng hàng dọc:

4 + 3 + 8 = 15
9 + 5 + 1 = 15

8 + 1 + 6 = 15
3 + 5 + 7 = 15
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2 + 7 + 6 = 15

4 + 9 + 2 = 15

Cộng hai đường chéo:
8 + 5 + 2 = 15

4 + 5 + 6 =15

Tổng-số 15 như thế có nhiều ý-nghĩa, từ đó suy ra các việc về
Đạo-pháp:
*Lễ Vía Đức Phật Mẫu ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm.
Vì Phật Mẫu làm chủ Bát-Quái Đồ Thiên về mặt hữu vi, Đức
Chí-Tôn làm chủ về phần vô-vi. Âm Dương hiệp nhứt mới phát
khởi Càn Khôn là đó.
*Hai con số 9 và 1 nằm trên đường ngang của trục hoành
(Khảm-Ly) tượng trưng ngày Đại lễ Đức Chí-Tôn ngày 9
tháng Giêng âm lịch hằng năm. Chứ thực ra các Đấng ấy là
Đấng tự hữu, hằng hữu thì làm gì có ngày thăng thiên hay
giáng hạ mà gọi là ngày Vía.!
Bây giờ: nếu cọng các số như trên, nhưng trừ ra số 5 ở giữa
thì tổng các số sẽ là 10. Hòa hợp với tổng là 15 ở trên. Chính
là ngày Khai Đại-Đạo 15 tháng 10 đó vậy.
3+7=10

9+1=10 8+2=10

6+4=10

Nếu phân các số Âm Dương theo chiều với nhau; tức là
1,3,5,7 là số Dương, 2,4,6,8 là số âm, định 2 phần Âm dương
rõ rệt. Hòa hợp với số 15, sẽ là ngày Vía của Đức Lão-Tử:
ngày 15 tháng 2 Âm lịch. Vì Ngài đã vô thư phòng nhà Châu
chiếm được Bát-Quái-Đồ mà đắc Đạo Dịch, lại nữa Ngài chu
du tứ hải ngũ hồ, nên không ai biết Ngài sanh, tử là ngày nào,
mà định ngày Vía là "Nhị Ngoạt thập Ngũ phân tánh giáng
sanh" là do ý-nghĩa ấy.
Tóm lại; hai chữ Tâm điền như những hình ảnh trên, mà còn
nói lên tinh thần Dịch học trong Đạo CAO ĐÀI ngày nay thật là
quan trọng, phải nắm vững yếu lý mới mong suốt thông lẽ biến
thiên của Tạo hóa.
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TÂM ĐỊNH THẦN ỨNG
心定神應
Mọi việc đều phát xuất nơi Tâm. Khi Tâm được yên tịnh thì
mọi việc cầu xin đều được ứng lại. Câu này cũng tương tự
như "Tâm động quỉ thần tri" vậy.
Năm Canh Ngọ (1930). Đức Thượng Phẩm giáng dạy:
"Chào... Lâu ngày về người này vái hỏi sự này người kia vái
hỏi sự khác, vậy Bần Ðạo nói tắt lại rằng bất kỳ là việc gì hễ
tâm định thì Thần có ứng thì Thầy giáng, vậy thì lựa điều chi
nên và lành thì làm còn điều chi hư và dữ thì chừa.
Sóc! Bần Ðạo nhiều phen trông mong săn sóc dạy khuyên mọi
kẻ, thấy làm trúng Thánh ý thì mừng, còn đôi phen dạy một
đường lại làm một ngã gây tội thêm thì buồn mà biết liệu sao
cho cùng tột, đặng phần này mất phần kia thế thường phải
vậy".

TÂM ĐỨC
心德
E: Soul and virtue.
F: L’âme et vertu.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Đức: cái kết quả vô hình
của những việc làm giúp đời giúp người, tức là hợp lòng
người, thuận đạo Trời.
Ăn chay là tránh được việc sát sanh, thuận tánh háo sanh của
Trời, nên cũng là một cách lập đức.
Cái đức làm cho chơn thần của mỗi người được trong sáng,
tạo ra hào quang. Hào quang có độ trong sáng nhiều ít tùy
theo có đức nhiều hay ít. Cặp mắt thiêng liêng của các Đấng
đều nhìn thấy rõ cái tâm đức của mỗi người.
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Đức Hộ Pháp khi thuyết về Phật Thích Ca, Ngài nói: "Nghĩ thử
coi tâm-đức của các chủng-tộc trên mặt địa-cầu này không
giống tâm-lý tinh thần. Đừng nói chi vạn quốc, trong một quốc
gia, một nòi giống, tánh đức nhơn-sanh còn không đồng thay.
Không gì khác lạ, các Ngài buộc Phật Thích-Ca Mâu-ni, người
Ấn-độ lập giáo tại xứ-sở Ấn-độ của Ngài, thì Ngài có đồng
tánh, đồng tâm với sắc dân nào khác với Ngài được, nhưng
Đạo Phật vẫn truyền-bá làm chủ tinh-thần khắp Á Đông, hỏi do
đâu? - Do nơi Bác-ái và Công-bình".

TÂM HỒN
心魂
E: The soul.
F: L’âme.
Tâm: lòng dạ. Hồn: cái tinh thần của con người. Tâm hồn là
chỉ chung các ý nghĩ, tình cảm, tạo thành đời sống tinh thần
của con người.

TÂM HUYẾT
心血
E: With all the heart.
F: De tout cœur.
(Tâm: tấm lòng, trái tim; Huyết: máu) bằng cả tim máu, tức là
cả tấm chân tình của người này đối với kẻ khác.
Lời đáp từ của Đức Hộ Pháp tại Giáo Tông Đường trong dịp lễ
các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài. (ngày 01-01-Quý Tỵ). Bần
Đạo lấy làm cảm khích được nghe mấy lời tâm huyết của toàn
các cơ quan Chánh Trị Đạo đã chúc thọ cho Bần Đạo. Hồi
tưởng lại khi Bần Đạo để bước trở về cố quốc sau năm năm bị
đồ lưu nơi Hải Ngoại, thì cũng tưởng rồi cái vận mạng của
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nước Việt Nam, có lẽ chờ đến ngày về của Bần Đạo nó sẽ
đặng hoàn tất và đem sở năng hạnh phúc đặng thành tựu, thì
cả tinh thần anh dũng của toàn quốc dân đứng dậy phá hủy
xiềng xích lệ thuộc, điều ấy Bần Đạo đã nghe ra từ khi còn ở
nơi Hải Đảo".
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.

TÂM HƯƠNG
心香
E: The incense of true heart.
F: L’encens du vrai cœur.
Tâm hương 心香 là Hương lòng, tức là lấy cái lòng thành
(tâm) để làm hương dâng cúng. Nghĩa là hằng ngày, hằng giờ
phải cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thăng tịnh
độ. Tức là cầu nguyện bằng tấm chân thành của mình.
Khi con cháu nhớ đến nỗi niềm hiếu thảo mà lòng khó ngăn
được sầu thảm. Cũng như khi tưởng đến ơn nghĩa của Tổ
phụ, thì thành tâm dâng lên nén hương lòng. Chỉ có con cháu
mới cứu độ cho ông bà, cha mẹ mình có hiệu quả mà thôi.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm,
"Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương."
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TÂM KHÔNG
心空
E: The vacuity of mind.
F: Le vide de l’esprit.
Tâm: lòng dạ. Không: rỗng, không có gì hết, tự tại, vô nhứt vật,
bất nhiễm trần. Tâm không là cái tâm ở trạng thái trống
không, không ham muốn, không lo buồn, không giận hờn,
không thương ghét, không bị ngoại cảnh chi phối, không
không....
Giữ được tâm không thì an lạc tự tại, tức là đắc đạo.

TÂM KINH
心經
E: The prayer of heart.
F: La prière du cœur.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Kinh: bài kinh để tụng.
Tâm kinh là bài kinh dạy về tâm, nên phải dùng cái tâm thì
mới có thể lãnh hội hết ý nghĩa của bài kinh.
Nếu chúng ta dùng trí não để tìm hiểu thì chúng ta phải căn cứ
theo văn tự, ý nghĩa của từng chữ. Đó là cái học căn bản
thuộc hạ thừa, chỉ hiểu bài kinh với cái vỏ bề ngoài, còn cái cốt
lõi bên trong, tức là cái tâm pháp thì trí não không thể hiểu
thấu. Lúc đó chúng ta phải dùng cái tâm, để vượt lên khỏi văn
tự, không chấp văn tự thì mới có thể lãnh hội được các ý
nghĩa cao siêu mà các Đấng đặt ẩn trong bài kinh.
Trong Kinh Cúng Tứ Thời, ba bài kinh Tam giáo là ba bài Tâm
kinh, cho nên Lễ sĩ xướng:
-Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm kinh.
-Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm kinh.
-Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm kinh.
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TÂM LINH
心靈
E: The soul.
F: L’âme.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Linh: thiêng liêng. Tâm
linh là cái tâm thiêng liêng. Đó là chơn linh hay linh hồn của
mỗi người.
Đức Hộ Pháp trả lời đài Pháp Á ngày 20-06-1953 về tâm linh:
"Chúng tôi là Cao Đài và danh hiệu Cao Đài cũng như danh
hiệu Thông Thần và Giáng Thần; vậy con người phải luân hồi:
sanh, thác, tái sinh và tiến hóa là "Luật Trời". Tâm Linh không
có Tổ Quốc, Tâm Linh phổ biến ở nơi nào cần, Tâm Linh tu ở
nơi nào phù hạp, không phân biệt màu da, tôn giáo, tổ quốc.
Tất cả những trở lực chia rẽ loài người đối với Tâm Linh không
bao giờ có; vì Tâm Linh là một vị Chúa tể, Chúa tể ở ngôi ba
tức là Thánh Thần. Tất cả người Cao Đài không bao giờ nghĩ
đến những sự dị đồng về chủng tộc đang chia rẽ nhơn loại
hiện giờ. Tổ Quốc thật của tinh thần ở trong vũ trụ."

TÂM LÝ
E: Psychology.
F: Psychologie.
Đức Hộ Pháp khi thuyết về Lý Lão Tử, Ngài 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 phẩmgiá 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
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không vì Bác-ái, Từ-bi thức tỉnh nhơn-loại, cho biết phẩm-vị tối
cao của họ, đừng làm con vật nữa".
Còn về Chúa Cứu Thế thì sao? -"Ngài chịu chết trên cây
Thánh Giá. Ngài chưa biết buổi nào là hạnh phúc trong kiếp
sanh của Ngài hết. Ngài chết trên cây Thánh-Giá với mảnh
thân tù và tội tử hình. Chỉ có Ðức Jésus Christ cho một Ðấng
thiếu nợ mà thôi, mà Ðấng ấy là Ðức Chí-Tôn là Ðại-Từ Phụ là
Thầy của chúng ta ngày nay đó vậy. Có một Ðấng đó thiếu nợ
tiền-khiên, mà đã hai ngàn năm Ðạo Thánh Gia-Tô làm chủ
tâm lý cả toàn thiên hạ trên khắp mặt địa cầu nầy. Còn cái vinh
diệu của Ngài, ôi vô đối!"

TÂM LÝ HUỠN HUỢT
Đức Hộ Pháp nói: "Đạo Cao-Đài này, là một đại-nghiệp không
phải riêng của nước NAM mà thôi, mà có tâm-lý huỡn huợt,
người Pháp sẽ làm đàn anh đưa tay ra đó mà giải-quyết vấn
đề rắc-rối mâu-thuẫn của Pháp và Nam."

TÂM LÝ THẤP THỎI
Ngài Tiếp Thế gởi thơ cảnh báo một số người đang phá Đạo
để sau cùng chia phe phân phái: "Biết bao phen Tệ Đệ nghĩ
đến tâm lý thấp thỏi của nhiều Đạo-hữu mà phải đau lòng ứa
luỵ. Tệ Đệ chán rõ họ đã không đủ đức hạnh thâu phục nhơn
tâm, mà không đủ tài trí đặng cầm vững nền Đạo, họ chỉ có đủ
mưu để giục loạn chứ không đủ sức để trị bình. 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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

273

TÂM NGUYỆN
心愿
E: The wish in one’s heart.
F: Le souhait dans son cœur.
Tâm: lòng dạ. Nguyện: ước muốn. Tâm nguyện là điều ước
muốn trong lòng.

TÂM NIỆM
心 念
E: To meditate in one’s heart.
F: Méditer dans son cœur.
Đức Thượng Phẩm dạy: "Qua thời-kỳ thứ nhì của phương tu
theo 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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tâm niệm tự nhiên đặng thấy Tiên.

TÂM PHÀM
心 凡
E: The profane heart.
F: Le cœur profane.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Phàm: tầm thường thấp
kém. Tâm phàm hay Phàm tâm là cái tâm thấp kém của người
phàm tục, với đầy đủ lục dục thất tình và tham sân si.
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Bản chất của cái Tâm thì thiêng liêng sáng suốt, nhưng vì vật
dục che phủ nên cái Tâm trở nên vô minh, thành ra tầm
thường thấp kém. Người tu vẹt được tấm màn vô minh thì cái
Tâm sáng tỏ lộ ra, lúc đó gọi là Thánh tâm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lần gội tâm phàm vui cảnh trí.

TÂM PHÀM TÁNH TỤC
Thầy dạy: "Trung! Nếu chúng nó không vậy, Thầy đâu có cậy
các con dạy dỗ há? Trung, con ôi! Thầy đã chẳng có xác phàm
mà dìu dắt các con, chỉ nhờ ngọn Cơ Bút hèn hạ nầy mà dạy
dỗ các con, hầu làm cho tâm phàm tánh tục của các con
giảm bớt đặng chen nhét vào đó mảy mún Thánh đức của
Thầy trông cậy cho nên phẩm hạnh, dạy lại cả chúng sanh mà
các con xét mình thử coi, Thầy đã đặng thỏa nguyện cùng
chăng? 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 sức trông cậy Thầy. Con hiểu
vì cớ nào mà nền Đạo loạn pháp chăng?"

TÂM PHÁP BÍ TRUYỀN
心 法 祕 傳
E: The esoterism.
F: L’ésotérisme.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Pháp: giáo lý, phép tu. Bí
truyền: trao lại một cách bí mật, không cho người ngoài biết
được.
Tâm pháp là phép tu về tâm, tức là phép luyện đạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tâm pháp bí truyền là giáo pháp luyện đạo được truyền bí
mật từ tâm của thầy qua tâm của trò.
Tâm pháp bí truyền còn được gọi là Bí pháp tâm truyền, hay
nói tắt là Bí pháp, là những phương pháp tu luyện được giữ bí
mật trong Tịnh Thất, chỉ dạy cho các đệ tử đã được chọn lọc
và thử thách, luyện đạo một thời gian thì có ấn chứng đắc đạo.
Tâm pháp bí truyền khác với Chơn pháp bí truyền, vì Chơn
pháp bí truyền là các phép bí tích để các Chức sắc hành pháp
cho các tín đồ như: Phép Tắm Thánh, Phép Giải Oan, Phép
Xác, Phép Đoạn Căn, v.v...

TÂM SỰ
心 事
F: sentiments intimes.
Tiên Cô Thất-Nương Vương thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
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.

TÂM TANG
心喪
E: The moral mourning.
F: Le deuil moral.
Tâm tang 心喪 Cái tang ở trong lòng. Một sự nhớ nhung đến
tột độ không lúc nào nguôi, dù làm việc gì, mỗi mỗi đều nhắc
nhở hình ảnh cũ, luôn canh cánh bên lòng.
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Với tinh thần người Á-Đông rất trọng phần linh hồn, khi có một
người quá vãng thì con cháu phải tang phục chỉnh tề theo nghi
thức, nhất là Cao Đài, có nghi tiết rõ rệt đó là phần tang chế,
cho nên sau đó vẫn còn cúng giỗ, kỵ cơm, xem sự tử như sự
sanh. Khác với Tây phương người ta chỉ có ngày Sinh nhựt,
mừng ngày ra đời mà thôi.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Cha ở đâu, mẹ nơi đâu?
"Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu."

TÂM TÁNH
心 性
E: The conscience.
F: Le caractère.
Tâm: lòng dạ. Tánh: tánh tình, tánh nết. Tâm tánh là lòng dạ
và tánh nết.Tánh tức tâm, tâm tức thị tánh, tánh là cái biểu
hiện ra bên ngoài. Ta thường nghe nói "tánh tự tâm sinh, tánh
tùng tâm diệt". Tâm và Tánh tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Nói đến tâm tức là nói đến cái tánh nết của người ta.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người phải kỉnh thờ Thần, Thánh,
"Giữ lời nguyền tâm-tánh tưởng tin."

TÂM THÁNH
心聖
Đức Lý nói: "Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng thiêng liêng,
không lo trau giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp
thiên nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy mà không
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mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ. Ấy vậy, Lão đến
mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm, mong cho đơm
bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rước
người hiền ngõ."

TÂM THÀNH
心 誠
E: The sincerity.
F: La sincérité.
Tâm: lòng dạ. Thành: thành thật. Tâm thành là lòng thành
thật. Nghe lời nói mà biết được Tâm người có thành không?
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tâm thành có thuở nghiệp nhà nên.

TÂM THẦN
心 神
E: The mind.
F: L’esprit.
Tâm: lòng dạ. Thần: cái tinh thần của con người. Tâm thần là
lòng dạ và tinh thần. Tâm thần bất định: lòng dạ và tinh thần
không yên ổn, nên tư tưởng lộn xộn, không sáng suốt.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu:
"Định tâm thần giải mộng Nam Kha."

TÂM TRÍ
心致
Ngài Tiếp Thế bày tỏ tâm thành của Ngài khi đứng trước nguy
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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".

TÂM TRUNG CHÁNH ĐÁNG
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926)
Thầy dạy: "Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm
trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì
tâm trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm
chí vạy tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có
Thầy giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ."

TÂM TRUYỀN
心 傳
E: Heart to heart.
F: Cœur à cœur.
Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Truyền: trao lại. Tâm
truyền là trao lại bí pháp trực tiếp từ tâm của thầy qua tâm
của trò, không dùng lời nói hay văn tự. Cho nên gọi là: Bí pháp
Tâm truyền.

TÂM TRUYỀN - BÍ TRUYỀN
Đức Hộ Pháp nói: "Lấy cái thực học Âu Mỹ để so sánh với
thực-học Á đông cân nhắc nhau thì phần nhiều cái học Á Đông
bị lu mờ chỉ vì cách trình bày, luận-lý không rõ ràng, còn về
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

279

phần tinh thần thì bao trùm được khắp võ-trụ như: Thiên văn,
Địa-lý, Dịch-lý mà Ông Cha ta vẫn cho là những môn học khókhăn, huyền-diệu.Vì những lẽ trên, ta thấy sự khó-khăn, khúc
chiết mà xếp đặt cái học-thuyết âý vào hàng Tâm-truyền hay
Bí truyền.

TÂM VIÊN Ý MÃ
心猿意馬
Tâm viên ý mã 心猿意馬 là Tâm người không định được như
con vượn, con khỉ, để buông lung gọi là phóng tâm và Ý tưởng
chạy nhảy như ngựa, thế mới ví tâm như con khỉ (khỉ hay lật
đật buông vật nọ bắt vật kia) và ý thì chạy lung tung như con
ngựa. Gọi là "Tâm viên ý mã".
Do đó, người tu cần phải điều-phục tâm ý cho được định tỉnh,
tập trung không cho phóng đãng, tán loạn, vì người không có
cách kềm chế nên dễ bị phân tâm, còn ý tưởng thì suy nghĩ đủ
điều. Thế nên Phật giáo cho rằng "Tâm viên ý mã".
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."
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TẤM THÂN TRẦN CẤU
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
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".

TẦM NGÔI THIÊN
Tầm ngôi Thiên là Tìm kiếm ngôi vị ở cõi Thiêng Liêng. Muốn
được vậy thì hành giả: Xin hãy cầm lấy cây kiếm trí huệ để
chặt đứt những món nợ oan trái hầu có thể trở về cõi Thiêng
Liêng đặng tìm lại ngôi xưa vị cũ.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dâng gươm huệ kiếm xin cầm,
"Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên."

TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN
尋 源 詞 (辭) 典
E: Etymological dictionary.
F: Dictionair étymologique.
Tầm: tìm kiếm, truy cứu. Nguyên: gốc gát, nguồn cội, nơi phát
sinh. Từ: chữ. Điển: điển tích. Tầm nguyên từ điển: là quyển
sách ghi lại, chỉ rõ tận nơi phát xuất ra lời nói, câu văn đó.
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TÂN CỐ
新 故
E: The new deceased.
F: Le nouveau défunt.
Tân: Mới, bắt đầu. Cố: chết. Tân cố là người mới chết.
Thượng sớ Tân cố: Sớ văn tâu lên Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu và các Đấng thiêng liêng, trình báo có một tín đồ Cao Đài
mới chết.

TÂN DÂN
新 民
E: New citizen.
F: Nouveau citoyen.
Đức Hộ Pháp nói: "Trọng hệ hơn hết là cái huyền vi bí mật của
Ðền Thánh nầy, buộc lòng Qua phải lên giảng. Mấy em có biết
tương lai nền Chơn-giáo nầy của mấy em là tạo đại nghiệp gia
đình cho một sắc dân gọi là TÂN-DÂN của Chí Tôn, để nơi
mặt thế nầy, là Thần-Thông Nhơn. Mấy em kiếm hiểu hai tiếng
Thần-Thông, dầu không thấu lý mà nghe nói tiếng ấy cũng
hiểu sự quan hệ của nó ra sao. Ấy vậy, muốn tạo một tinh thần
tới Thần-Thông cho sắc dân Tân-Dân của Chí-Tôn đem đến
mặt địa-cầu nầy, do trong mấy em hiện tượng ra mà mấy em
không tầm cái giống Thần-Thông thì làm sao tạo Tân-Dân ấy
cho được. Cả huyền vi bí pháp của Chí-Tôn để tạo Thần
Thông-Nhơn ấy, mắt mấy em nhìn thấy không biết hình ảnh thì
làm sao đạt thành được?"
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

282

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TÂN DÂN THỊ
新民巿
Gần bên Trường Qui Thiện, Ban Giám đốc Trường có lập một
cái chợ nhỏ, đặt tên là Tân-Dân-Thị (Chợ Tân Dân) để cho các
Tín đồ cư ngụ trong vùng có nơi mua bán. Nhưng mãi đến
ngày 29-11-Giáp Ngọ (dl: 23-12-1954) Đức Hộ Pháp mới
khánh thành Tân-Dân-Thị.
Đôi liễn nầy đặt trước nhà lồng Chợ Tân Dân.
- TÂN thế khai nguơn hội Cửu nhị ức nguyên nhơn qui thượng
cổ.
- DÂN Thiên giáo hóa chuyển bát hồn hòa vũ trụ hiệp Càn
Khôn
新世開元會九二億元人歸上古
民天敎化轉八魂和宇宙合乾坤
Giải thích:
Câu 1: Nay là buổi Khai nguơn tức là mở ra một nguơn hội
mới, kêu gọi Cửu nhị ức Nguyên nhơn (92 ức = 9.200.000). Ấy
là người mà linh hồn được sanh ra từ lúc khai Thiên. Ngươn
hội này Đức Chí-Tôn đến để qui lại thời Thượng cổ là hình ảnh
con người hiền lương đời Thánh đức.
Câu 2: Dân thời mới là Dân Thiên, dân của Trời, giáo hóa và
vận chuyển bát hồn hòa hợp vào Càn khôn Vũ trụ. Nay, qua
sự vận chuyển, tám phẩm chơn hồn gồm: Kim Thạch, Thảo
mộc, Thú cầm, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn,
Phật hồn hầu tiến hoá trong Càn khôn Vũ trụ.
Đức Hộ Pháp nói: "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."Tân-Dân-Thị chính của mấy em tìm phương chui
đụt, tìm phương giải khổ cho mấy em. Mấy em được hạnh
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phúc hay chăng là do lòng đạo đức của mấy em. Qua còn
sống đây thì Qua cũng lo tạo dựng mảy may hạnh phúc cho
mấy em. Tạo hạnh phúc ấy chỉ có một đường lối duy nhứt là
Qua làm sao cho mấy em giải khổ, phận sự Thiêng Liêng của
Qua là vậy.
Trong Bí-pháp Qua viết chữ Hòa, nơi Tân-Dân-Thị nhờ chữ
Hòa mà thêm lòng yêu ái. Qua gởi hai chữ Hòa Ái nơi lòng của
mấy em đó vậy. Qua cầu xin mấy em có một điều là chung
sức cùng nhau đặng tạo hạnh phúc cho nhau mấy em đã có
sẵn tình đức của Đức Chí Tôn đã đến trong ba chục năm nay
thôi, chỉ trong ba chục năm hưởng được đặc ân của Đại-TừPhụ đã đến tạo cả tâm hồn mấy em. Tình đức trong Đạo ấy,
mấy em tu thân dễ quá chừng quá đỗi. Tu thân mấy em là làm
nền móng vững chắc đặng lập công danh, đừng ngó ra ngoài
những giả dối đó mà cho là sự thật. Chưa có thật đâu mấy em.
Đứng trong cửa Đạo nương tình đức lập thân danh. Qua dám
nói chắc cả con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ để ý, do căn bản
tình đức ấy chẳng hề khi nào hư, nếu Qua không nói mấy em
ngồi trên đầu thiên hạ." (đêm 14-11 Giáp Ngọ)
Với tinh-thần ấy, với tình đức ấy, hỏi vậy các bậc tiền bối, nhất
là Đức Hộ Pháp, đã phơi gan trải mật lo cho nền Đạo như thế
này là do động-lực nào đã thôi-thúc mà phải chịu đắng cay
dường ấy? Phải chăng từ trong trái tim yêu-ái, trái tim yêu
thương xuất phát từ trong bổn nguyên của đức tánh TRUNG
HIẾU NGHĨA mà ra? Thử tìm hiểu xem nguồn phát xuất ấy.

TÂN GIÁO
新 敎
E: New religion.
F: Nouvelle réligion.
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Tân: Mới, bắt đầu. Giáo: tôn giáo. Tân giáo là tôn giáo mới
thành lập: Cao-Đài giáo có tôn chỉ và luật pháp minh chánh rõ
ràng: "qui nguyên tam giáo, phục nhất ngũ chi".

TÂN HỢI CÁCH MỆNH (Chính)
辛亥革命
Cuộc cách mệnh năm Tân Hợi (1911) của Trung Hoa. Từ cuối
thế kỷ XIX trở đi, chính phủ Mãn Thanh quá mục nát, việc
ngoại giao luôn bị thất bại. Dân chúng Trung hoa phải gánh
nhiều đau khổ. Mùng 9 tháng 10 năm 1911, một số đảng viên
Cách mệnh bị bắt ở Hán Khẩu. Triều Thanh bấy giờ lại bận
việc phái quân Hồ Bắc đi đàn áp bọn thân sĩ và nhà buôn ở Tứ
xuyên. Đảng Cách mạng bèn thừa cơ hoạt động. Mùng 10
tháng 10 năm ấy họ khởi nghĩ ở Vũ Xương. Trong khoảng vài
ngày, cờ "Đánh Thanh hưng Hán" bay khắp một dải Trường
giang. Rồi, không đầy ba tháng, có tới 16 tỉnh hưởng ứng cuộc
Cách mệnh. Ngày 12 tháng chạp năm 1911, quân Cách mệnh
lấy được Nam Kinh, liên hợp các tỉnh, tổ chức chánh phủ lâm
thời, cử Lê Nguyên Hồng làm Tổng Tư lệnh, Hoàng Hưng làm
Phó Tư lịnh. Sau đó, Tôn Trung Sơn cũng từ hải ngoại về
nước, được cử làm Tổng Thống lâm thời, tựu chức ở Nam
Kinh vào ngày tết Nguyên đán 1912; đổi dùng Dương lịch, lấy
cờ "Năm sắc" làm Quốc kỳ. Sau cuộc Hội nghị giảng hòa
(Đảng Cách mệnh miền Nam giảng hòa với Viên Thế Khải
miền Bắc) nhóm ở Thượng Hải, vua Thanh Tuyên thống
(1909-1912) tuyên bố thoái vị. Trung hoa lập Cộng-Hòa Dân
quốc (1912). Hán tộc từ đó mới thoát ách thống trị hằng hơn
200 năm của Mãn Thanh. Hiện nay Hoa Kiều ở Việt Nam giữ
lễ Song Thập (10-10) chính là kỷ niệm Cách Mệnh Tân Hợi
này.
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TÂN KHỔ
辛 苦
E: Hot and bitter.
F: Brûler et amer.
Tân: Cay, khổ sở. Khổ: đắng. Tân khổ là cay đắng. Tân khổ là
chỉ những nỗi khó khăn và những gian nan vất vả trong cuộc
sống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhưng Thầy vì thương các con mà phải sửa nét tân
khổ ra đường lo liệu.

TÂN KINH
新經
E: The new Prayers.
F: Les nouvelle Prières.
Tân kinh 新經 là loại Kinh mới (Tân là mới), tức là những bài
kinh do các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ ban cho chúng sanh
trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Cũng như Tân Luật là
Luật mới dùng về việc tu hành của Tam Kỳ Phổ Ðộ vậy. Kinh
và Luật của thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ được gọi là Cựu Kinh, Cựu
Luật. (Cựu là cũ, trái với Tân là mới). Vậy, Tân Kinh là Kinh
của Đạo Cao Ðài còn gọi là Kinh Tận độ.
Những bài kinh này được Hội Thánh in trong quyển kinh
"Thiên Đạo và Thế Đạo". Còn những bài kinh trước Tam Kỳ
Phổ Độ được gọi Cựu kinh. Thế nên trong Bài Di-Lạc Chơn
kinh nói là "Nguyện giải TÂN KINH chơn thiệt nghĩa", nhưng
bên Phật Giáo, câu kệ này được viết: "Nguyện giải Như Lai
chơn thiệt nghĩa".
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Tân Kinh là Kinh mới tức là Kinh dùng trong thời kỳ Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ:
Thiên Ðạo là Ðạo Trời, tức là con đường tu với mục đích cuối
cùng là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, để linh hồn trở về hiệp
nhứt với Trời, tức là hiệp với Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Ðế. Con đường tu Thiên Ðạo dành cho bực Thượng
thừa quyết chí tu hành, phế đời hành Ðạo, nghiêm giữ giới luật
tu hành, thực hành Tam Lập: Lập Ðức, Lập Công, Lập Ngôn.
Trước khi bước vào Thiên Ðạo, người tu phải trải qua bực Hạthừa tu phần Nhơn-Ðạo. Nhơn Ðạo tức là Ðạo làm Người, là
đường lối dạy con người phải làm tròn bổn phận của một
người đối với gia đình: trong đó có cha mẹ, anh chị em, vợ
chồng con cái; đối với thân tộc, bạn bè và sau cùng là bổn
phận đối với quốc gia xã hội.
Thế Ðạo: Ðạo ở đời (Thế là đời), tức là đường lối dạy con
người bổn phận làm một người ở đời thế nào cho hợp với Ðạo
lý, lẽ phải. Ðó chính là Nhơn Ðạo. Thế Ðạo cũng là Nhơn Ðạo:
đây là nền móng; Thiên Ðạo ví như nhà cao tầng Thế đạo là
nền móng vững chắc mới không bị sụp đổ. Nên, phải tu Nhơn
Ðạo mới mong tiến lên tu Thiên Ðạo. Câu "Dục tu Thiên đạo,
tiên tu Nhơn đạo; Nhơn đạo bất tu Thiên đạo viễn hĩ."
Tân Kinh có từ bao giờ? - "Từ khi mở Đạo, CHÍ TÔN duy
giáng cơ truyền cho Phật-giáo, Minh-Sư, Minh-Đường, MinhLý 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
lên Đại Từ-Phụ và các Đấng Thiêng-Liêng đặng xin Kinh TậnĐộ, 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
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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 nầy mà thôi. 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. Nếu chúng ta thương tưởng thì duy có
một phương độ-rỗi là trì tụng Di-Lặc Chơn-Kinh hầu các đẳng
linh-hồn đặng siêu-thăng Tịnh-độ. Ấy vậy, bổn kinh nầy
nguyên của chư Phật, chư Tiên đã giáng-cơ truyền thế trong
kỳ Trung-Ngươn Ất-Hợi. Khi tụng phải thành-tâm và phải để
nơi tinh-khiết." (Lời Tựa kinh Thiên Đạo và Thế Đạo)

TÂN LUẬT
新律
E: The New Religions Code.
F: Le Nouveau Code Religieux.
• Tân Luật là gì?
• Ban hành Tân Luật: Ngày: 02-05-Đinh Mão (dl: Thứ Tư,
01-06-1927)
• SỰ THÀNH HÌNH BỘ TÂN LUẬT
A-Ý nghĩa Tân Luật
B-Khởi soạn Tân Luật
C-Sự diễn tiến của việc lập Tân Luật
1-Soạn thảo Tân Luật
2-Bàn thảo Tân Luật
3-Dâng Tân Luật
4-Thành Tân Luật
• Trọng-yếu của Tân Luật
_________________________________

Tân Luật là gì? (Tân là mới. Luật là cái đồ ngày xưa dùng để
thẩm xét thanh-âm, nói rộng ra là những phép khuôn đã đặt
định để làm chuẩn, cứ do theo đó mà thực-hiện, không làm sai
trái; ví như pháp-luật là những qui-tắc, hành-vi để cho nhơnCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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sanh tùy theo tập-quán của dân-tộc mà thi hành, mục đích để
giữ vững trật-tự an-ninh cho cuộc sống).
Gọi là TÂN LUẬT để phân biệt với Cựu luật. Chữ tân là mới, ýnghĩa ở đây rất linh-động, thể hiện tinh-thần của Tiên Nho
"Nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân" (ngày mới, ngày ngày
mới, mỗi ngày mỗi mới). Có như vậy mới phù hợp với trào-lưu
tiến-hóa của nhơn-sanh. Có nghĩa là Tân Luật của Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay sẽ được thay đổi theo từng thời
gian cho hợp theo dân-trí chớ không phải bất di bất dịch.
Ban hành Tân Luật: Ngày: 02-05-Đinh Mão (dl: Thứ Tư, 0106-1927)
Ngày này, tại Cửu Trùng Đài Tòa Thánh, sau khi đọc xong bộ
Tân Luật, Đức Hộ Pháp cầm bộ Tân Luật ấy đưa lên và tuyên
bố ban hành.
- Tân Luật là Luật tu thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các luật tu
thời Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ là luật tu cũ nên gọi là Cựu
Luật.
- Tân Luật do Đức Chí Tôn ban lịnh lập thành, do Hội Thánh
thay mặt cho Nhơn sanh lập nên, đương nhiên phù hạp với
trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Như ngày sau, nếu Đức Chí Tôn ban quyền cho Nhơn sanh
lập Luật lại nữa, khi nhơn sanh tiến hóa đến một giai đoạn cao
hơn, thì Luật sẽ được nhơn sanh chỉnh đốn cho phù hạp với
nhơn trí, làm cho Đạo - Đời tương đắc mà dìu dắt cả nhơn
sanh đời đời kiếp kiếp.
- Tân Luật gồm 3 phần: Đạo pháp, Thế luật và Tịnh thất
1- Đạo pháp gồm 32 điều, 8 chương.
2- Thế Luật : có 23 điều.
3- Tịnh thất : có 8 điều.
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Đạo Đức Học Đường được Hội Thánh lập thành căn cứ theo
Tân Luật, phần Đạo pháp chương VI về Giáo-huấn.
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
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".
SỰ THÀNH HÌNH BỘ TÂN LUẬT được dẫn giải qua các giaiđoạn sau đây, diễn tiến theo từng thời-gian mà các Đấng
giáng cơ chỉ dẫn buổi đầu, nghĩa là lúc mới khai Đại-Đạo:
- Một là ý-nghĩa Tân Luật.
- Hai là sự diễn-tiến của việc lập thành Tân Luật
A- Ý NGHĨA TÂN LUẬT
Đã nói rằng "Ngọc-Hư-Cung bác luật, Lôi Âm-tự phá cổ" tức là
không tùng Cựu-luật, mà hễ không tùng Cựu-luật tất nhiên
phải tùng TÂN LUẬT. Buổi Tam-kỳ Phổ-Độ Đức Chí Tôn dùng
huyền-diệu Cơ bút giáng trần dạy Đạo xưng mình là Thầy, kêu
chúng-sanh là Môn-đệ, chính mình Thầy đến để độ rỗi con cái
của Thầy. Thầy không giao Chánh-giáo cho tay phàm, vì
phàm-gian hữu hình hữu hoại, lần lần canh-cải chánh giáo ra
phàm-giáo. Giáo-điều của các Tôn-giáo xưa phát-xuất nhằm
nguơn hội Nhị Kỳ Phổ-Độ tuy tương-đối cao siêu đặc sắc,
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nhưng cũng phải do ảnh-hưởng dân tâm, dân trí địa phương
khai Đạo, do các Đấng Giáo-chủ cũng phải mang hình thể con
người của địa-phương để dễ bề truyền Đạo.
Nay là buổi Hạ-nguơn, Càn Khôn dĩ tận thức, tức nhiên nhânloại đã thực sự hiểu biết nhau, thông-cảm nhau qua phongtục, tập-quán, phương-tiện giao-thông, hệ-thống truyền thanh,
truyền hình các thứ, xem như năm Châu chung chợ, bốn biển
chung nhà, ấy là nhân-loại đã hiệp đồng. Do vậy mà Đức ChíTôn đến lập Tam-Kỳ Phổ Độ, không lâm phàm với xác thân
hình-hài sắc tộc; mà chính Đại-Từ-Phụ giáng cơ lập nên mối
Đạo Đại-Đồng, vì vậy Luật Đạo cũng lập trên căn bản Đại
Đồng, nghĩa là phải do toàn cả chúng sanh, phát xuất từ các
Tôn-giáo cổ-truyền tổng hợp thành TÂN LUẬT. Chí đến việc
thờ-phượng Đức Chí-Tôn phải dùng THIÊN-NHÃN làm tiêu
biểu lương-tâm (La conscience) của cả nhơn-loại để tránh nạn
hình cốt (Idolâtrie).
Bí-quyết của Đạo Cao-Đài là luôn luôn có quyền Thiên
Thượng và Thiên-hạ (Dieu et Humanité) tức là quyền Chí-linh
và Vạn linh hiệp một. Thánh-ý Đức Chí-Tôn muốn để con cái
của Ngài tự lập Luật, tùy theo sức khép mình vào con đường
tu-luyện để khỏi than rằng: Luật quá mắc mỏ rồi không đoạt
thành phẩm-vị sanh ra chán nản, hoặc viện lẽ rằng quá rẻ mà
sanh dạ dễ-duôi. Bởi cớ nên bộ Luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ gọi là TÂN LUẬT do chư Môn-đệ của Thầy hợp nhau
lập thành rồi dâng lên cho Đức Lý Giáo Tông phê-chuẩn.
Tân Luật sau này có thể tu-chỉnh tùy trình độ tiến hóa của
nhân-sanh từng thế-hệ nhưng dù được sửa đổi hay bổ-túc
cũng phải cầu xin phê chuẩn như trước. Cũng bởi lẽ tùy sự
tiến hóa của loài người, sửa đổi Luật cho phù-hợp trình-độ dân
trí nên dù trải bao thế-kỷ hậu lai Luật vẫn mang tính cách mới
mãi mãi nên gọi là TÂN LUẬT.
B- KHỞI SỌAN TÂN LUẬT
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Thiền Lâm Tự - Gò Kén- Tây Ninh: ngày 29-7-Bính Dần (Chúa
nhựt: 05-09-1926) Thầy dạy ông Như Nhãn lập Tân Luật:
"Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư Hòa Thượng tại
Thánh-Thất đây chung lo lập Tân Luật. Ngày ấy Thầy sẽ dạy
cho hai vị Hòa-Thượng phò loan, đặng có điều chi bợ ngợ thì
cầu Thầy mà hỏi.Thầy phú thác một trách nhậm nặng nề cho
con, nhưng mà con đừng ái-ngại. Danh giá con, Thánh Đạo
THẦY trong ấy, con khá hết lòng. Con phải hiểu rằng, hội chư
Hòa Thượng trọn đôi ba tháng thì là hao tốn, song chẳng hề
chi, để THẦY định liệu. Tuy vân, Thầy biết sức một mình con
cũng đủ lập TÂN LUẬT nhưng mà Thầy muốn có Hòa Thượng
đặng cho khỏi trành-tròn, lại còn làm tay chơn Thầy để thâu
phục Thích Đạo. Thầy cậy con một điều là đòi MINH, vì nó là
Môn đệ của con, đặng giao chức THÁI ĐẦU SƯ cho nó đi phổ
độ nhơn sanh. Cái trách nhậm ấy đáng lẽ về phần con, song
con tuổi đã cao rồi, khó bề cực nhọc, nghe à!
Thầy để con trọn quyền mà Thầy xin con an lòng, Thầy lo
chung cùng con, Thầy trông cậy nơi con lắm đó!
_______________________________
Chú thích:
- Trung: Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung)
- Tương: Ngài Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh.
- Trang: Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh.
- Như Nhãn: Hòa Thượng Như Nhãn, pháp danh là Thích Từ
Phong, thế danh là Nguyễn Văn Tường (1874-1938), trụ trì
tại chùa Giác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn, nên Ngài còn được
gọi là Hòa Thượng Giác Hải. Ngài có góp tiền trong bổn đạo
mua đất cất chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén, Tây Ninh. Ngài
được Đức Chí Tôn phong là Thái Chưởng Pháp.
Từ Lâm Tự, thường được gọi là chùa Gò Kén, còn có tên là
Thiền Lâm Tự.
Minh: Hòa Thượng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa
Thượng Như Nhãn. Ngài Thiện Minh được Đức Chí Tôn
phong chức Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh.
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C- SỰ DIỄN-TIẾN của việc LẬP TÂN LUẬT
Tân Luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được diễn tiến qua bốn
giai-đoạn:
- Soạn thảo Tân Luật.
- Bàn thảo Tân Luật.
- Dâng Tân Luật.
- Thành Tân Luật.
Với thời-gian 3 tháng kể từ ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần
(dl: 19-11-1926) các vị Hoà Thượng họp bàn thảo đến ngày 08
tháng 01 năm Đinh-Mão (dl: 09-02-1927).
1- Soạn thảo Tân Luật:
Việc soạn thảo Tân Luật Đức Chí-Tôn giao cho Hòa Thượng
Như-Nhãn hội các Hòa-thượng, từ ngày rằm tháng mười năm
Bính-Dần, phải nạp bản dự thảo Luật để họp chư Thánh bàn
thảo do chứng tích và ý-nghĩa còn ghi trong Đạo-sử của Bà
Hương-Hiếu.
Đức Chí-Tôn dạy: "Thời-kỳ dấu-diếm Thiên-cơ đã qua rồi,
Thầy phong cho con (Hòa-Thượng Như-Nhãn) là Quảng Pháp
Thiền-sư Thích-Đạo chuyển Luật-lịnh Diêu-đạo-sĩ, con vừa
lòng chăng? Con đã giúp Thầy gìn-giữ Thích-Đạo nguyên luật
từ thử nay mới còn đặng như vậy, không thì đã ra Bàng môn
Tả đạo rồi, con phải biết Thầy ngày nay trông công con mà lập
thành Tân Luật Thích-giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 09
cho tới rằm tháng 10. Thầy không muốn cho con lo lắng điều
gì khác hơn là xét xem kinh điển lại. Con biết Ngũ Chi: Minh
Đường, Minh-Sư, Minh-Lý, Minh-Thiện, Minh Tân cũng đều do
nơi Phật-giáo mà ra, duy có giáo-lý của các Chi ấy thì có Tiểuhọc, Đại-học, Trung-dung và Tứ thư là kinh-điển mà thôi. Còn
phái Lão duy có Đạo Đức-kinh và Huỳnh-Đình kinh làm cănbản, con phải xem-xét hết lại mà lập Tân Luật. Thầy nhứt định
giao Thánh-Thất này lại cho Thơ lo-lắng thế cho con, song sự
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thờ-phượng phải có thay đổi chút ít. Sau Thầy sẽ dạy chư
Đạo-hữu con định-liệu. Rằm tháng mười này Thầy xin con hội
cả chư Hòa-Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật,
ngày ấy Thầy sẽ dạy cho hai vị Hòa Thượng phò-loan, đặng
có điều chi bợ-ngợ thì cầu Thầy mà hỏi. Thầy phú-thác một
trách nhiệm nặng-nề cho con, nhưng mà con đừng ái-ngại,
danh giá con, Thánh-đạo Thầy trong ấy con khá hết lòng, con
phải hiểu rằng hội chư Hòa-Thượng trong đôi ba tháng thì là
hao tổn. 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".
Đức Chí-Tôn còn dạy thêm rằng: "Các con! Thầy đã lập
Thánh-Thất, nơi ấy là nhà chung của các con, biết à?
- Thầy lại qui Tam-giáo lập Tân Luật trong rằm tháng mười, có
Đại-hội cả Tam-giáo nơi Thánh-Thất, các con hay à?
- Sự tế lễ sửa theo "Tam-Kỳ Phổ-Độ" cũng nơi ấy mà xuất
hiện ra, rõ à?
- Thầy nhập ba chi lại làm một, Thầy là 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 phải buộc các con hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à!"
(TNI/46)
2- Bàn thảo Tân Luật:
*Ngày 02-11-Bính-Dần (Lundi 6 Décembre 1926)
(Lẽ ra phải nạp bản Tân Luật vào ngày 02-11 Bính-Dần. Vì lýdo trễ nãi Ngài Thượng-Đầu Sư cầu xin dừng lại một tuần và
nhân dịp này Đức Chí-Tôn giải-thích thêm).
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NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
Hỉ chư Môn Ðệ, chư Ái Nữ, chư Nhu, chư Tín Nữ,
Trung bạch Thầy xin cho đình lại qua ngày Thứ Bảy tới sẽ nạp
Luật cho Thầy phê-chuẩn. Phải ở luôn luôn nơi Thánh-Thất
đặng lập Luật sẵn. Nghe Thầy dạy, khởi đầu lập:
- "Luật TU" gọi là "Tịnh-thất-luật"
- Kế nữa, lập "Luật trị" gọi là "Đạo-pháp-luật"
- Ba là lập Luật đời gọi là "Thế-luật" các con hiểu à?
Sau khi soạn thảo Tân Luật xong ngày 14 tháng 11 Bính-Dần
(Samedi, 18 Décembre 1926)
Đức Lý Giáo Tông dạy: "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-sanh phải có mặt tại đây cho đủ và nạp Luật cho kịp
ngày ấy. Làm lễ xong qua ngày kế thì chư Thánh mặc Đạiphục vào Điện bái rồi Hiền-Hữu biểu sắp ghế vòng theo Đạiđiện. Hiền-Hữu và Ngọc Lịch-Nguyệt lên tọa Bửu-vị, rồi theo
chức-phận chư "Thánh" ngồi vòng hai bên như lúc Hiền Hữu
còn tại "Thượng-Nghị viện" đặng cải Luật đó vậy. Hiền Hữu
Chưởng-quản làm chủ Hội, mỗi vị "Thánh" đều đặng quyền cải
lẽ, nghe à! Phải giữ phép kẻ trước người sau, tùy phiên nhau
cho có lễ: Phái Thái trước, phái Ngọc giữa, phái Thượng chót.
Phải viết thơ cho Tương và Trang nạp Luật cho kịp một lượt
với Thơ, nghe à!"
*Qua ngày 16-11 Bính-Dần (dl 20-12-1926)
Đức Chí-Tôn giáng dạy: Chư môn-đệ nghe!
"Thầy đã nói muốn cho hoàn-toàn phải có Luật, mà hễ có Luật
thì cần phải do theo đó mà hành Đạo mới khỏi điều sơ thất
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đặng. Nhiều đứa nhờ công-quả chút ít mà được Thầy trọng
dụng là có ý để cho chúng nó đặng vui lòng mà bước tới, dè
đâu chẳng trọng sợ lịnh Thầy, lại lấy ý riêng mà làm cho có lời
kích-bác trong Đạo. Nếu Thầy chẳng lấy Đức từ-bi mà dìu dắt
các con thì chư Thần, Thánh đã phạt mấy đứa âý một cách
nặng nề hơn, các con khá liệu mà hành Đạo."
*Ngày 20-11-Bính Dần (Vendredi 24-12-1926)
THÁI BẠCH. Đại Hỉ! Đại Hỉ! Lão mừng chư Ðạo Hữu.Chỉnh
Đàn Thầy ngự. Trung, Hiền-Hữu nhớ mời hội:
- Từ 6 giờ mơi chí 11 giờ, nghỉ.
- Từ 2 giờ tới 6 giờ, nghỉ.
- Tối từ 8 giờ tới 11 giờ, nghỉ.
Như chưa hoàn-toàn, ngày mai cũng phải vậy. Thầy dặn phải
tuân y lời. Luật-lệ truyền lâu dài chư Đạo-hữu phải ráng cẩnthận, nghe à!
Cùng ngày, có Đức Chí-Tôn giáng:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
"Các con ôi, nếu nói rằng Thầy đã chịu cực nhọc từ ngày Khai
Ðạo đến chừ, Ðạo đặng phổ thông mau chóng dường nầy, thì
đáng lẽ Thầy mừng cho các con lắm mới phải, sao Thầy lại
buồn? Các con ôi, các con đã chịu lắm khổ não nơi biển trần
nầy, từ mười ngàn năm rồi đã ở dưới quyền tà quái áp chế, vì
vậy mà Thầy phải phế Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh Kim Khuyết,
giáng trần độ rỗi các con. Chớ chi Thầy đến mà làm giảm bớt
sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào lại còn lập
"TÂN LUẬT" ràng buộc các con thêm nữa, vì cớ mà Thầy
buồn.Thầy tỏ thật, cái Luật lệ Thầy khiến các con hiệp chung
trí lập thành đây, nó có ảnh hưởng về Thiên phong Phật sắc
của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy. Chẳng Luật lệ
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thì là trái phép, mà trái phép thì làm thế nào vào Bạch Ngọc
Kinh cho đặng.
Vậy các con gắng làm phận sự cho hoàn toàn rồi có Thái Bạch
giáng cơ sửa Luật."
*Ngày 21-11 Bính-Dần (Samedi, 25-12-1926)
(Nay, ngày chính thức bàn thảo Tân Luật, nhưng buổi hội chư
Thánh suốt ngày hôm đó không đem lại kết quả nên Đức Lý
giáng cơ chỉ vẽ dặn-dò)
THÁI BẠCH
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu khai hội trọn ngày chẳng có chi
là hữu ích hết. Việc Tán Thành TÂN LUẬT nếu Thầy để cho
Lão nội trong hai giờ hoàn thành tất cả. Ngặt một điều là nếu
Lão lập Luật, chẳng một ai trong hàng Ðạo Hữu hành Ðạo
đặng. Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chư Ðạo Hữu lập thành
là chủ ý để phần nhơn lực vào đó chút ít, rồi lấy huyền diệu
làm ra Thiên Luật, ấy là một hạnh công bình đó.
- Vậy Lão giao ba bộ Luật hiệp một cho Thái THƠ Thanh
trước, nội trong một tuần lễ phải hiệp thế nào cho ba bộ phải
chung vô làm một;
- Qua tuần nữa tới Thượng TƯƠNG Thanh;
- Kế một tuần nữa tới Ngọc TRANG Thanh,
nghĩa là trong ba tuần nữa phải lập thế nào cho rồi luật lệ, đem
về Thánh Thất đặng cải lại nữa.... chư Thiên Phong.
*Ngày 22-11 Bính-Dần (Dimanche 26-12-1926)
Đức Lý nhắc: Trung, Hiền-Hữu nhớ viết thơ cho chư Thánh,
ngày Cải Luật phải đủ mặt, bằng ai chẳng tuân mạng Lão trục
xuất, nghe à!
*Ngày 12-12 Bính-Dần (Samedi 15-1-1927)
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Đức Lý Giáo Tông giáng dạy:
Thượng-Trung-Nhựt, Hiền-Hữu cũng nên để tịnh tâm đặng lo
Cải Luật, chẳng nên ham vui quá nghe! Thầy sẽ ngự trong lúc
Cải Luật. Lão giáng cơ trước khi mở hội. Vậy khi chư Thánh
đủ mặt phải cầu cho Lão dạy việc, chừng Lão ngự Đại Điện thì
tức cấp khai hội liền. Hết thảy đều mặc Đại-phục trong khi Cải
Luật chẳng nên thay Tiểu phục, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
ngự xem, coi ra khiếm lễ vậy…nghe à! Tuân! Ngày nay chẳng
dạy văn. Lão để cho chư Đạo-hữu tịnh trí.
Tái cầu: Đức Chí-Tôn nhắc-nhở:
"Trước mắt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật phải Cải Luật cho
nghiêm-chỉnh, Thầy khuyên Thái-Bạch cho kẻ hầu săn-sóc các
con" …
(Đây là ngày cuối cùng về việc cải Luật (bàn thảo xong)
3- Dâng Tân Luật:
Ngày: 13-12-Bính Dần (Dimanche 16 Janvier 1927)
THÁI BẠCH
(Đức Lý Giáo Tông dạy cách dâng Tân Luật):
Lão khen chư Hiền-Hữu. Đại hỉ! Đại hỉ! Đại hỉ!
Thượng-TƯƠNG-Thanh! Coi Lão hành-sự mà bắt chước.
Mời Chưởng-Pháp phái Nho, chư Hiền Hữu bình thân.
Đứng bài ban:
Chưởng-Pháp, Đầu Sư toạ vị, Phối Sư Tam-giáo tới trước:
Thái-THƠ-Thanh phải ôm bộ Chú giải các Luật: Tân Luật của
chư Hiền-Hữu cải đó nữa. THƠ-Thanh ôm chí mày dâng cho
TƯƠNG Thanh, rồi Tương-Thanh cũng phải làm như vậy mà
trao cho TRANG Thanh phò.
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Bái nhau.
TRANG Thanh ôm Luật, hiệp với nhị vị Hiền Hữu đến dâng
cho ba vị Đầu Sư. Ba vị Ðầu Sư đồng đứng dậy bái nhau mà
tiếp Luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có trong mấy bộ
Luật
Ngay giữa. Cả ba tiếp dâng lên Chưởng-Pháp.
Hai vị Chưởng-Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dâng
lên Đại-Điện.
Day vô...Đưa lên chí trán nghe dạy:
LÃO giao Luật này cho nhị vị Chưởng-Pháp xem-xét lại nữa
trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ Pháp cầu Lão sửa
Luật, phải làm một phòng thanh-tịnh mà giả Hiệp Thiên Đài;
Thập Nhị Thời-Quân phải có mặt; Thượng Sanh, Thượng
Phẩm phải có mặt khi cầu Lão.
Phải tái cầu nghe dạy:
Nhị vị Chưởng-Pháp đem LUẬT để ngay tượng Lão một đêm
nay. DƯƠNG! Phải đội Hiệp Chưởng như Luật và đắp khậu
như Luật (Yết-Ma).
NƯƠNG! Phải sắm Thiên-phục như Thơ Thanh vậy nghe!
Đem Luật để lên rồi xuống tọa vị.
Lên đầu…để xuống.
Chư Thiên-phong đồng lạy Thầy".
Tái Cầu: THÁI BẠCH
Ðại hỉ! Nhiều điều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm...
Cười.... Những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà lập cho
đặng; mà lập quyền hành gì mà lập cho đặng? Hại thay, nếu
chẳng có những cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật.
Nếu chẳng thành Luật thế nào đặng thành Ðạo... Cười.!...
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Lão sẽ tâu cùng Ðại Từ Ðại Bi, xin thêm vào LUẬT những điều
bí mật yếu trọng ấy.
Vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão nội hạ tuần
tháng nầy thì khởi nguyện. Dặn các Thánh Thất, các Ðạo Hữu
phải để lòng thành khẩn nguyện, hiệp sức làm một với Lão mà
nài xin Thánh-Luật nghe à... Cười!
Ðạo đã thành, Ðạo đã mạnh, cho đến đổi trái CÀN KHÔN này
dở hổng lên khỏi ngất mấy từng, làm cho các Tôn Giáo đã lập
thành trên mặt địa cầu nầy phải kinh khủng sợ sệt... Cười!...
Chư Hiền Hữu cầm trọn nhơn loại vào tay, Lão hỏi có chi quí
trọng mạnh mẽ bằng chăng?... Hay.!...
Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư Hiền Hữu trọng. Vậy thì chư
Hiền Hữu biết trọng mà lo sửa vẹn người đời. Từ đây Lão
hằng gìn giữ chư Hiền Hữu hơn nữa, nếu thoảng Lão ép lòng
cầm quyền thưởng phạt phân minh là cố muốn giồi giá trị của
chư Hiền Hữu thêm cao trọng nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ
phiền hà nghe.!...
Thượng Trung Nhựt bạch trả lời câu hỏi của Lý Ðại Tiên
về sự CƠ BÚT:
.... Chẳng phải vậy gọi là chắc chánh trị; muốn thế nào đặng
thế ấy. Nhứt là quốc gia chư Hiền Hữu còn dưới quyền Chánh
Phủ Lang-Sa cai trị, Lão tưởng chẳng nói thì chư Hiền Hữu
cũng đủ hiểu, mấy đứa nhỏ là mấy Tướng Soái, Thầy lập
thành Ðạo. Vậy cứ tuân y theo lời Lão dặn, nếu muốn chắc
nữa cứ đem tên chúng nó cả thảy là mười lăm đứa với Mỹ
Ngọc mà tuyên bố cho cả quốc gia biết thì đủ.
Nhưng Lão dặn thêm một điều nầy là cả thảy mấy em chẳng
phải phò loan đặng huyền diệu hết. Như kể ra thì có ba cặp
mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận cho lắm vì Thần
chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh mạng nhơn sanh hay là
ngăn ngừa tà ma quỉ mị xung nhập nghe à.!
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Viễn Thanh, đến ngày nay Hiền Hữu cũng chưa có Thiên phục
há! Cười.... mà cũng vì Hiền Hữu chưa cố công hành Ðạo đó
nữa, Lão cám ơn Hiền Hữu.
Thượng Trung Nhựt, những mấy miếng Thiên Nhãn Hiền Hữu
cũng nên thâu nạp cho đẹp lòng Thầy... Cười.!...
CHIÊU khẩn vái thường ngày ăn năn sám hối, lo tận tâm cùng
chư Hiền Hữu hành Ðạo.
Thầy xin Lão tha, song tha sao cho tiện, nếu chẳng giữ
nghiêm, Ðạo phải loạn. Lão chẳng tha, nhưng mà Thiên Nhãn
chư Hiền Hữu thâu dụng đặng cho thuận theo Thánh ý, lại
cũng chỉ rõ cho đời hiểu rằng chư Hiền Hữu đã mang hàm oan
buổi trước vậy.
Lão dạy để Luật nơi Ðại Ðiện trọn đêm nay, mai hai vị Chưởng
Pháp phải cầu cơ cho Lão giao lại. Chư Hiền Hữu đặng đầy
ơn Thầy. Lão rất cám ơn lắm đó.!
Về điểm này sau Đức Hộ Pháp có giải thích:
"Buổi ba vị Chánh-Phối Sư Dâng Luật, Hộ Pháp và Thượng
Phẩm phò-loan cho Đức Giáo Tông sửa (13 tháng chạp năm
Bính-Dần). Ngài có truyền dạy ba vị Đầu Sư và Chưởng Pháp
phải ngự trên ngai; đoạn đòi ba vị Chánh Phối Sư vào hành lễ,
rồi kêu Chánh-Phối Sư Thượng Tương-Thanh mà dạy rằng
"Hiền-Hữu coi Lão hành-sự đây mà bắt chước".
- Ngài lại dạy ba vị Chánh-Phối Sư mỗi người phải dâng Luật
thế nào cho đủ sáu bàn tay dâng Luật ấy, chẳng nên cho hở,
đặng dâng lại cho Đầu Sư.
- Đầu Sư cũng phải cho đủ sáu bàn tay mà dâng lên cho
Chưởng-pháp;
- Rồi Chưởng-Pháp cũng đủ sáu bàn tay mà dâng lên cho
Ngài.
Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Đại-điện đưa qua khỏi đầu Hộ
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Pháp và Thượng Phẩm. Ngài hạ Ngọc-Cơ xuống dưới, đặng
đi ngang qua cho khỏi Ngài nữa (1) (Hay!) Chưởng-Pháp tiếp
LUẬT rồi, lại đưa ngay qua khỏi đầu Khương-Thái-Công và
Thánh Chúa Jésus nữa. Sau Hộ Pháp có để lời than cùng
Thầy về điều ấy, thì Thầy cười mà phán dạy rằng "Mắc Tiên-vị
của Thái-Bạch còn ở dưới Thích-Ca, Khổng-Tử và Lão-Tử,
bằng chẳng vậy thì bộ LUẬT cũng đi ngang qua đầu các Đấng
ấy nữa, vì nó là THIÊN LUẬT đó con! (2)
Bộ Tân Luật để trước Tiên-vị của Đức Giáo Tông một ngày
một đêm cho Ngài xét đoán; bữa sau Ngài giáng cơ than rằng:
"Thiên-điều mầu-nhiệm của Đạo còn thiếu sót lắm" Ngài cười
rồi nói tiếp "những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà lập cho
đặng". Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu-nhiệm bí mật ấy, thì
chẳng thành Luật; nếu chẳng thành Luật, thế nào thành Đạo.
Ngài cười rồi tiếp "Lão tâu cùng Đại-Từ-Phụ xin thêm vào Luật
những điều bí-mật yếu-trọng.
Ấy vậy chư Hiền-Hữu cũng phải cầu-khẩn với Lão, nội hạ tuần
tháng này thì khởi nguyện, dặn các Thánh Thất, các Đạo-hữu
phải để lòng thành-khẩn; hiệp sức làm một với Lão mà nài xin
Thánh-Luật, nghe à! (Cười!).
Ngài liền kêu hai vị Chưởng-pháp lên lấy bộ LUẬT xuống đặng
dâng qua cho Hiệp-Thiên Đài, lại dạy Hộ Pháp và Thượng
Phẩm xuống Cửu-Trùng-Đài đứng nơi vị mình. Hộ Pháp thì bắt
ấn Hộ Pháp trấn trên bộ Luật, còn Thượng Phẩm thì cầm
Long-Tu-phiến che trên ấn ấy, rồi dạy hai vị Chưởng-Pháp
như vầy "Ta kỳ cho một tháng phải nạp Luật".
Hai vị Chưởng-Pháp lãnh kiểm-duợt Luật trong một tháng đem
nạp hồi cho Lý Giáo Tông; rồi Ngài mới cậy hai vị Đầu Sư thay
mặt cho Ngài, đệ lên Hiệp-Thiên Đài dâng cho Hộ Pháp cầu
Thầy giáng xuống sửa lại. Nhờ Ngài và Hội Thánh cầu-khẩn,
Thầy đã giáng bút truyền các BÍ-PHÁP ấy cho Hộ Pháp (3)
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Coi theo đây thì thấy rõ: Đức Giáo Tông kêu Chánh Phối Sư
Thượng-Tương-Thanh xem người hành-sự đây mà bắt chước,
thì đủ chỉ rõ rằng: Ngài ban quyền hành-sự trọn vẹn cho
Chánh-Phối Sư lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay vào cho đủ,
tức là buộc cả ba hiệp một mới đặng.
Đầu Sư cũng vậy, mà Chưởng-Pháp cũng vậy, phải hiệp một
mới phù-hạp câu Thánh-ngôn "Một thành ba mà ba cũng như
một".
Sao lại giao cho Chánh-Phối Sư chỉnh-đốn TÂN LUẬT? Ngày
sau có phải giao cho Chánh Phối Sư như vậy nữa chăng?
- Trên kia đã nói: Chánh-Phối Sư là người thay mặt cho cả
nhơn-sanh giữa Hội-Thánh, ấy là người làm chủ nhơn-sanh
trong nền Đạo (4), hễ gọi là chủ nhơn-sanh ấy là nhơn-sanh
vậy.
Đức Lý dạy tiếp "Đạo đã thành, Đạo đã mạnh, cho đến đỗi trái
càn-khôn này dở hổng lên khỏi ngất mấy từng,
Chư Hiền-hữu cầm trọn nhơn-loại vào tay, Lão hỏi có chi quí
trọng mạnh-mẽ bằng chăng?
Ngày: 14-12-Bính Dần (Lundi 17 Janvier 1927)
THÁI BẠCH
Hỉ chư Ðạo Hữu, Nhị Ðạo Muội, Lão rảnh sẽ nói chuyện nghe.
Khai môn.
Lão đương quyền là Giáo Tông, ngặt nỗi Lễ chức chưa có
đặng giao LUẬT lại. Vậy Lão cậy nhị vị Hiền Hữu: Thượng
Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, thế giùm chức ấy, lên Ðại
Ðiện phò Luật, đặng giao Hiệp Thiên Ðài cho Hộ Pháp
(Thượng Sanh vắng mặt)... Một ngày bỏ làm việc, chẳng đặng
sao há?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

303

Hộ Pháp, Thượng Phẩm nghe dạy: Nhị vị Hiền Hữu lên bàn
đứng theo phẩm mình đợi LUẬT đến, bái tiếp rồi Hộ Pháp bắt
ấn tay mặt của Hộ Pháp mà để trên chồng Luật ấy. Còn
Thượng Phẩm thì lấy cây quạt mà che trên. Nhị vị Chưởng
Pháp khi tọa vị rồi đến Ngai bái thì hai người phải bái lại như
lúc hành lễ hôm qua.
Hộ Pháp khi đưa Luật thì nói: Kỳ một tháng nạp lại.
Ngọc Lịch Nguyệt dạy em bắt ấn Tý, khai môn cho hết thảy
chúng sanh xem; vì là LUẬT truyền thế ai cũng như nấy.
_______________________________
Chú thích:
(1) Hay! Ấy là lời khen của Đức Lý
(2) 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-điều khảo tội. Ôi thôi! Biết bao kẻ đoạ lạc Phongđô vì đó.
(3) Mừng thay cho nhân-loại chút ít rồi. Hội-Thánh chơn
truyền Tân-Pháp đã đạt đặng như phép "Giải oan", phép
"khai sanh-môn, Ban kim-quan"…lại còn nhiều Bí-pháp nữa
mà Hộ Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng sanh và Hội
Thánh còn mờ-hồ không nạp dụng. Ngày nay chẳng biết các
Đấng Thiêng-liêng là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Bát
Quái-Đài đã…làm cho các Tôn-giáo đã lập thành trên mặt
địa cầu này phải kinh-khủng, sợ sệt. Cười!

4- Thành Tân Luật:
* Ngày 8-1 Tân-Mão. Đức Lý giáng cơ cho biết:
Đại hỉ! Đại hỉ! Lão đã nói Đạo đã lập thành, vậy cây cờ chơn
chánh đã vững gốc đặng làm biểu-hiệu cho cả chúng-sanh
dòm lấy đó mà đến nơi Bạch-Ngọc-Kinh, nghĩ mà mừng, mà
hễ mừng thì lại càng thêm giận lẫn vào trong.
Thượng-Trung-Nhựt! Lão đã nói, mà Thầy cũng đã nói trước
rằng: Khi thành Đạo, nghĩa là khi "TÂN LUẬT" phát hành thì
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trong hàng Môn-đệ may lắm còn lại nửa phần, trong đám
Thiên-phong nhiều kẻ e còn bị trục-xuất thay! Thầy vì lòng Từ
bi can-gián Lão, bằng chẳng Lão đã dụng hình-phạt mà răn
những kẻ giả dối ấy và nay là ngày Vía của Chí-Tôn, nhiều kẻ
cầu Đạo không đáng dung-nạp, nhưng mà Từ-Bi biểu Lão ân
xá, nên toàn thâu không đuổi ai hết. Ban phước cho cả chư
Đạo-hữu, chư Đạo muội.
Chư Đạo-muội khá hội đủ mặt ngày nạp LUẬT đặng Lão ban
"THIÊN PHỤC".
_______________________________
Chú Thích:
…… thọ lịnh của Thầy mà hành-pháp vì thuộc về quyềnhành của các Đấng ấy, ngày nay mới tính sao? Trong các
Bí-pháp có cơ mầu-nhiệm đắc Đạo, bây giờ các Đấng ấy có
cho hay là không? Thảm! (cười!) nếu Lão có phương chỉnh
đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì không có một
người đắc Pháp, Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm quyền BátQuái Đài mà chớ!. Thật vậy đó chút" Ấy là cơ vô-vi: TINHKHÍ -THẦN hiệp nhứt, chư Hiền-Hữu có biết à! Ngọc là
TINH, Thượng là KHÍ, Thái là THẦN, nếu cả ba không hiệp
thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
(4) Đây cũng nên giải vì cớ nào kể từ phẩm Chánh-Phối Sư
trở xuống thuộc về THẾ, nghĩa là ĐỜI và từ phẩm Đầu Sư đổ
lên thuộc về THÁNH, nghĩa là ĐẠO, bên Hiệp-Thiên-Đài
cũng có Đời và Đạo, mà Bát-Quái-Đài cũng phải có vậy, mới
nhằm cơ hiệp một Đời cùng Đạo. Tức là trong Đạo có Đời,
mà trong Đời cũng có Đạo.
(5) Có việc chi phải cầu cơ? Bạch-Ngọc-Kinh có Đại-hội cải
Luật cho buổi Tam-kỳ Phổ-Độ. Đức Lý Đại-Tiên có trọng
trách lớn, nhiệm-vụ lớn, bận vấn đáp chơn-lý Tam-Kỳ lo cứu
độ chúng-sanh, ngày ngày phải có mặt nên không thể giáng
cơ để tiếp xúc với trần thế mà chỉ dạy được. Chư Đạo-hữu
chớ khá khi lịnh mà xem thường. Đợi đến ngày đầu năm mới
sẽ gặp lại.
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*Trọng-yếu của TÂN LUẬT:
Là người giữ Đạo phải biết "giữ Ngũ giới-cấm và Tứ đại điềuqui". Nhất là về Thế-Luật ở điều thứ ba là:
"Phải giữ Tam Cang Ngũ Thường là nguồn cội của Nhơn đạo:
- Nam thì hiều-đễ, trung-tín, lễ-nghĩa, liêm sĩ.
- Nữ thì Tùng phu, Tùng phụ,Tùng tử và Công, Dung, Ngôn,
Hạnh".
"Trong Tân Luật ấy Chí-Tôn định cho Ngũ-Giới-Cấm, Tứ Đại
Điều Qui và trong ấy cốt yếu bảo-vệ Tam Cang Ngũ Thường
của toàn thể con cái của Ngài. Thật ra cái Thiên Luật của Ngài
mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài.
Đây là vấn-đề căn-bản của Nhơn-đạo nên trong Thánh ngôn
Hiệp-tuyển: Thầy dạy Nữ-phái biết trọng Tam Tùng Tứ Đức,
Nam-phái Tam Cang Ngũ Thường. Hễ Nhơn-đạo thành thì là
phù-hạp Thiên-đạo,nghe à!" (TNI/ 101)
Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo:
Nay Thầy đã quyết-định: "Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo mà
ba Cựu luật của Tam-giáo hiệp nhau thì cũng như một, nghĩa
là "TÂN LUẬT". Vậy một mà thành ba, mà ba cũng như một.
Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái phép thì thế nào vào
Bạch Ngọc-Kinh cho đặng. TÂN LUẬT có ảnh-hưởng đến Tiên
phong Phật-sắc của người tu. Bởi Tân Luật đã thể hiện được
Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt".
Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh-Khí-Thần ấy: Ngọc là
TINH, Thượng là KHÍ, Thái là THẦN. Nếu cả ba không hiệp thì
chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Từ phẩm Chánh-Phối Sư trở xuống thuộc về Thế là Đời, từ
Đầu Sư trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có đời và Đạo.
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Mà Bát-Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo có Đời mà
trong Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có Dương, trong
Dương có Âm. Con số 3 đã đứng vào vị-thế tối ư quan trọng
trong Tân Luật này.
Ngày 17-09-1927.
Trung, Thơ, Lâm Thị Ái Nữ, ba con,
Thầy vì lòng từ bi hay thương Môn Ðệ phong tịch lần nầy là
chót vì Tân Luật đã hoàn toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý
Bạch hằng kêu nài; Quan Thánh và Quan Âm cũng hiệp sức
mà dâng kêu về sự ấy. Vậy sau nầy nếu có ai đáng thì do TÂN
LUẬT mà công cử; còn về phong TỊCH thì có Lý Giáo Tông
tiến cử, Thầy mới nhậm phong nghe.!"

TÂN LUẬT SỰ
Ngài Hiến Pháp phủ dụ trong lễ tấn phong Tân Luật Sự ngày
20-11-Giáp Thìn (1964): "Nay mấy em Tân Luật Sự đã được
tấn phong và sẽ lãnh trọng trách trong đại gia đình Hiệp Thiên,
các em nên hết lòng thận trọng, đề cao nhiệm vụ của mình
cho xứng phận, phải lo bảo tồn nghiệp Đạo bằng các xây
dựng và làm cho Đạo ngày càng chói rạng khắp cả Năm châu,
bốn biển để khỏi hổ mặt với Đời, cùng Đạo. Vì tên tuổi của
chúng ta đã ghi chép rõ ràng trong cửa Đạo, hễ Đạo nên thì
chúng ta nên, Đạo hư thì chúng ta cũng hư luôn. Nói đến đây
Bần Tăng cảm nghĩ và tin tưởng rằng các em có đủ tinh thần
phục vụ và khả năng xây dựng. Các em sẽ làm nên cho Đạo".

TÂN LUẬT THÍCH GIÁO
Dimanche 5 Septembre 1926 (29-7-Bính Dần).
Thầy dạy: "Thời kỳ giấu diếm Thiên cơ đã qua rồi, Thầy phong
cho con là Quản Pháp Thiền Sư Thích Ðạo Chuyển Luật Lịnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Diêu Ðạo Sĩ, con vừa lòng chăng?
Con đã giúp Thầy gìn giữ Thích Ðạo nguyên luật từ thử nay
mới còn đặng như vầy, không thì đã ra Bàng Môn Tả Ðạo rồi.
Con phải biết Thầy ngày nay trông công con mà lập thành Tân
Luật Thích Giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 9 cho tới Rằm
tháng 10, Thầy không muốn cho con lo lắng điều gì khác hơn
là xét xem kinh điển lại. Con biết Ngũ Chi: Minh Ðường, Minh
Sư, Minh Nghĩa, Minh Lý, Minh Thệ, cũng đều do nơi Phật
Pháp mà ra, duy có giáo lý của các Chi ấy thì có: Tiểu học, Ðại
học, Trung dung, và Tứ thơ là Kinh điển mà thôi. Còn phái Lão
duy có Ðạo Ðức Kinh và Huỳnh Ðình Kinh là căn bổn, con phải
xem xét hết lại mà lập Tân Luật.Thầy nhứt định giao Thánh
Thất nầy lại cho Thơ lo lắng thế cho con, song sự thờ phượng
phải có thay đổi chút ít. Sau Thầy sẽ dạy chư Ðạo Hữu con
định liệu. Rằm tháng 10 nầy Thầy xin con hội cả chư Hòa
Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật. Ngày ấy
Thầy sẽ dạy cho hai vị Hòa Thượng phò loan, đặng có điều chi
bợ ngợ thì cầu Thầy mà hỏi."

TÂN PHÁP
E: The new doctrine.
F: La nouvelle doctrine.
Tân Pháp là nói tắt của hai từ TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH
TRUYỀN.
"Đức Chí-Tôn lập TÂN PHÁP là lập chủ quyền cho Đạo. Nếu
chúng ta biết Đạo và ý thức rằng Pháp-Luật là do Thiên-ý và
công-lý mà lập ra thì tự nhiên phải tuyệt-đối tôn-trọng chủ
quyền đó là tuân-hành qui điều pháp-luật Đại Đạo.
(Xem Pháp Chánh Truyền và Tân Luật)
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TÂN PHONG
新封
E: Newly confered.
F: Nouvellement conféré.
Tân phong là mới được phong thưởng vào một chức tước
mới, phẩm vị mới trong hàng Chức sắc của nền Đại Đạo trong
bất cứ cơ quan nào: Cửu Trùng, Hiệp Thiên, Phước Thiện.
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".

TÂN SẤM TRUYỀN
"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 HiệpThiên-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."

TÂN THẾ GIỚI
F: ère nouvelle.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn đến đặng hiệp con cái lại một
nhà của Ngài. Trong Thánh-ngôn Ngài còn quả-quyết đó, Ngài
đến tạo ra TÂN THẾ-GIỚI làm cho nhơn-loại ĐẠI ĐỒNG. Nếu
sự tìm-tàng sắp đặt không đặng kết liễu thì Chí Tôn sẽ thất
hứa với con cái của Ngài mà chớ! Bần-Đạo dám chắc rằng:
Ngài không bao giờ thất hứa vì đã được 99 điều rồi Ngài đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thật hành vẹn hứa, không lẽ còn một điều nữa mà Ngài làm
không đặng."
Ðức Quyền Giáo Tông đọc Diễn văn 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.

TÂN TOAN
辛 酸
E: Hot and sour.
F: Brûler et aigre.
Tân: cay. Toan chua. Tân toan là chua cay chỉ sự gian lao, vất
vả, khổ sở.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tân toan khổ hạnh phải trau giồi.

TÂN TÔN GIÁO (TÂN GIÁO)
Đức Qu.Giáo Tông nói: "Chúng tôi trân-trọng và thành kính
thông-báo cùng quí Ngài, Đấng tối cao tức là Đấng ThươngĐế toàn năng mà cũng là Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn loại, đã
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giáng lập trên một góc của nước Việt Nam thuộc Tỉnh TâyNinh, một nền Tân-Tôn-giáo. Nền Tôn-giáo này có thể canhtân 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…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 thihành sứ mạng truyền-bá nền Tân-giáo này khắp hoàn cầu."

TÂN XUÂN NGUYÊN ĐÁN
新春元旦
Tân xuân nguyên đán 新春元旦 là ngày đầu tiên của Xuân
mới, tức là ngày mùng một tết Âm lịch đầu năm.
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng tại các Thánh Thất nhân
ngày đầu Xuân có câu này:
"Kim vì Tân Xuân Nguyên đán phong khí ôn hòa, Thiên địa
giao thừa, lý đoan du thỉ, vạn vật giai đắc hữu sanh.
今為新春元旦風氣溫和,天地交承, 理端于始, 萬物皆得有生.
Có nghĩa rằng: Nay vì nhân ngày Xuân mới của ngày tết Âm
lịch, khí hậu ấm áp, mát mẻ; trời đất giao tiếp nhau theo một
trật tự điều hòa của Càn Khôn vũ trụ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẤN Quẻ 35. Quẻ Hoả Địa Tấn
Quẻ 35. Quẻ Hoả Địa Tấn 火 地 晉
Tượng: Phước Thiện – Phạm Môn
Đây là Quẻ Hoả Địa Tấn. Ly thượng là ngoại Ly, Khôn hạ là
nội Khôn. Ly là Hoả, Khôn là Địa, nên tên quẻ đọc là Hoả-Địa
Tấn.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: sau quẻ Đại-Tráng tiếp lấy quẻ Tấn là vì
sao?
Sau quẻ Đại-tráng tiếp lấy quẻ Tấn là vì các vật không thể lớn
mạnh mãi đến cùng, cho nên thụ được đức ấy thì đến quẻ
Tấn. Hễ đã tráng thịnh thì tất nhiên phải tiến lên, tiến lên là
nghĩa của quẻ Tấn vậy. Mọi việc đương sức mạnh mẽ thì thích
hoạt động mà tiến bước lên cho đến chỗ sáng tỏ.
Lấy đức quẻ mà nói thì trong có quẻ Khôn tượng sự thuận
theo, ngoài có quẻ Ly tượng sự sáng sủa văn minh, nghĩa là
trong tâm có sự thuận theo với cái văn minh sáng-sủa ở ngoài;
theo thuận thì phải tiến tới, tiến đến chỗ chính-đại quang-minh,
cho nên mới gọi là Hoả Địa Tấn.
Theo về tượng quẻ thì Ly ở trên, Khôn ở dưới là tượng cho lúc
mặt Trời đã nhô lên khỏi mặt đất, càng lên cao càng thêm
sáng, tượng như thế là Tấn mạnh lắm, tấn tới khắp nơi trên
mặt đất, ánh sáng tới đâu là vạn-vật theo tới đó.
Về thể quẻ theo lý Ngũ hành và lấy vị trí của quẻ ở trong Bátquái mà giải thì quẻ Ly là Hoả, Khôn là Thổ, mà Hoả sinh Thổ;
Thổ nhờ sự sinh đó mà lớn mạnh lên, nên mới có sự tiến hoá
ấy vậy.
Quẻ Ly ở cung Ngọ theo địa bàn và quẻ Khôn ở cung Mùi
Thân. Theo thứ-tự trong Hậu-thiên Bát-quái của Văn-Vương
thì Ly rồi đến Khôn, Ly tiến lên một bậc là Khôn. Đó là theo
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chiều thuận, tức là đến Ly ở ngoài rồi mới đến Khôn ở trong
vậy.
Đức Hộ Pháp nói Ngày 1 tháng Giêng Ất Mùi
… "Các con Phước Thiện! Hội Thánh Phước Thiện của mấy
con tức nhiên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Chúng Qua có mười
mấy người, chúng Qua không có thế gì an ủi sự thống khổ của
toàn thể con cái Đức Chí Tôn cho đặng.
Chúng Qua có mười mấy người, biến thân ra mấy con, mấy
con là hiện thân của chúng Qua, thay thế cho chúng Qua đặng
tìm phương giải khổ cho thiên hạ làm cho ngọn Cờ Cứu Khổ
của Đức Chí Tôn giao cho chúng Qua đặng thiệt hiện ra mãi
mãi."

TẤN HÓA
進化
F: Le progrès, progression.
Tấn hóa 進化 hay tiến hóa. Quá trình của vạn vật theo thiên
nhiên đào thãi mà thay đổi tiến lên mãi. Sự thay đổi này mỗi
lúc một tốt đẹp hơn, cao siêu hơn, ấy là đã có tiến hóa.
Lời bí mật của Chí Tôn dạy rằng:"Thầy là các con, các con là
Thầy" và lời thương yêu vô tận là "Cho các con tấn hóa đến
ngang bực cùng Thầy, hay là Thầy lại hạ mình cho các con
còn cao hơn nữa."
Thánh giáo có dạy: "Thầy phân tánh Thầy sinh ra vạn vật là
vật chất, thảo mộc, côn trùng, gọi là chúng sanh".
Do mỗi chơn linh đều có điểm Linh quang của Thượng Đế, gọi
là thiên tánh, nên chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng có tính
hướng thượng hay cầu sự tiến hóa. Từ vật chất hồn là nấc
thang cuối cùng trong vạn vật, mà tiến hóa lên đến thảo mộc,
thú cầm, rồi nhơn loại. Nhơn hồn còn phải tu nhiều kiếp nữa
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để đạt được ngôi vị Thiêng Liêng như Thần, Thánh, Tiên,
Phật, và cuối cùng phải tu nữa để trở về với Thượng Đế. Đây
là vòng xây chuyển của các vong hồn tiến hóa.
Kinh Giải Oan có câu:
"Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
"Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn."

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

TẦN NHƠN
E: Cambodian.
F: Cambogien.
Tần nhơn là người Cao Miên, ngày nay gọi là người
Campuchia, vì họ cho rằng nguồn gốc của dân tộc họ là người
nước Tần bên Tàu sang lập nghiệp.
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Nay, Tần là chỉ nước Cao Miên (gọi là Tần quốc) người Miên
gọi là Tần Nhơn. Nước Cao Miên (Campuchia) có thủ đô là
Phnom-Pênh, phiên âm là Nam-Vang, Đạo Cao Đài gọi là Kim
Biên. Sau khi Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn từ chức Chưởng
Đạo Hội Thánh Ngoại Giáo thì Đức Hộ Pháp giải tán Hội
Thánh này và thành lập Tông đạo Kim Biên tại Nam Vang.
Đôi Liễn Tông Đạo Kim Biên (Nam vang)
Tông đạo Kim Biên có Văn phòng thường trực gọi là Tông đạo
Tần Nhơn, nơi cổng có đặt đôi liễn đối:
- 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敎
金邊宗道外交民族正人心
Giải thích:
Câu 1: Nước Cao Miên láng giềng với Việt Nam, cứu giúp
nhơn sanh khắp nơi trở về nền Tôn giáo tốt lành. (Tần quốc là
nước Cao Miên. Lân bang: nước láng giềng với Việt Nam. Phổ
độ chúng sanh: cứu giúp nhơn sanh khắp nơi. Thiện giáo: tôn
giáo lành (chánh giáo).
Câu 2: Tông đạo Kim Biên phổ độ các dân tộc ngoại quốc, làm
cho chơn chánh lòng người. (Ngoại giao: Thuở xưa, Hội
Thánh Ngoại Giáo bị đọc lầm là Hội Thánh Ngoại Giao, nên
chữ Ngoại Giao trong câu liễn nầy phải được hiểu là Ngoại
Giáo, nghĩa là: Dạy đạo cho người ngoại quốc, tức là phổ độ
người ngoại quốc theo Đạo Cao Đài. Chánh: ngay thẳng.
Nhơn tâm: lòng người).
*Đôi Liễn Tông Đạo Kim Biên (Tòa Thánh Tây Ninh)
Riêng trong Nội-Ô Tòa Thánh Tây Ninh có lập một Văn phòng
thường trực là Tông Đạo Tần Nhơn: gồm tất cả người Cao
Miên theo Đạo Cao Đài. Đôi liễn nơi cổng vào Văn phòng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- TÔNG ĐẠO đồng môn tích nhựt khai lâm thành thành Thánh
vức.
- TẦN NHƠN hiệp chủng kim triêu hướng thiện hưởng Thiên
ân.
宗道同門昔日開林成聖域
秦人合種今朝向善享天恩
Giải thích:
Câu 1: Những tín đồ Cao Đài trong Tông đạo Tần nhơn, ngày
xưa, đã khai phá rừng mở mang khu vực nầy thành vùng
Thánh địa. (Tông đạo: tất cả tín đồ Cao Đài trong một nước
họp thành một Tông đạo. Đồng môn: cùng ở trong một cửa
đạo, tức là cùng chung một tôn giáo. Tích nhựt: ngày xưa.
Khai lâm: khai phá rừng. Thành: trở nên. Vức: cũng đọc Vực,
nghĩa là khu vực. Thánh vức: vùng đất Thánh, Thánh địa).
Câu 2: Người Cao Miên hợp cùng chủng tộc của họ, ngày nay
hướng về điều lành, sẽ hưởng được ơn huệ của Đức Chí Tôn
ban cho. (Tần nhơn: người Cao Miên. Hiệp: hợp vào. Chủng:
giống nòi, chủng tộc. Kim triêu: ngày nay. Hướng thiện: hướng
về điều lành để lo làm lành. Thiên ân: ơn Trời).

TẦN QUỐC
Đất nước của người Cao-Miên (Cambodge) gọi là Tần quốc.
Một nước láng giềng với Việt Nam. Ngày xưa khi Pháp đô hộ
cả ba nước: Lào, Việt Nam, Campuchia gọi là ba nước Đông
dương, cùng xài chung một thứ tiền, gọi là "Đồng bạc Đôngdương".
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
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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 (Cambodge hay Campuchia) còn có
bao nhiêu giống bên Việt Nam đó thôi,các con rán thương
giùm họ".
Các bậc tiền Thánh để lòng lo cho người dân Miên sau này
chịu nhiều thảm họa nặng nề vì quả kiếp không tránh khỏi.
Anh hùng Nguyễn Trung Trực có lời tiên tri:
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…
Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ giáng Cơ nói về nước Tần cũng như
dân tộc Tần như sau:
Nhơ bợn lợi danh đã hết mùi,
Nạn dân Tần nhớ đến không nguôi.
Mặt sông Cửu khúc bao nhiêu thảm,
Thì tấc lòng đây vẫn sụt sùi.
Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ giáng Cơ tại Thánh địa Bạch Vân ngày
25-8-Ất Hợi (dl: 22-9-1935). Lúc 20 giờ, có lời rằng:
Bần Tăng chào chư quí vị. Bần Tăng lấy làm thậm cảm nhưng
cơ phổ tế Tần-nhơn hỡi còn trở ngại trong năm ba tháng nữa
mới yên. Cho Thi:
Lượng trên đã mở nỗi oan xưa,
Tần quốc từ đây hưởng phước thừa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dặm khổ dân chưa an bước thảm,
Đường hay nước đã vẹn danh xưa.
Nóc chiền thiên cổ di hồn tục,
Cửa Thánh kỳ ba độ nghiệp vua.
Ngán lỡ công bình mươi tuế lụn,
Khuôn hồng soi rạng đất mây mưa.
Cười...Các tôi con của Rồng nay độ rắn, hỏi dưới mắt Tạo
Công còn chi hay hơn nữa chăng? Rồng rắn, rắn rồng, có rắn
mới hóa rồng, có rồng mới nên phận rắn. Xin lấy ý nghĩa sâu
xa mà hiểu thì cái vui mới ra thú vị.
Ðức Chí Tôn dùng huyền diệu sắp xếp việc sai Ðức Hộ Pháp
đi Nam Vang (Tần quốc)
Thủ đô của Tần quốc là Nam-Vang. Có một đàn cơ: Đêm hôm
đó Đức Chí Tôn lịnh cho Đức Hộ Pháp đi Nam Vang (Cao
Miên) mở Đạo. Đức Hộ Pháp tuân lịnh, nhưng lòng vẫn suy
nghĩ là làm sao đi đây? Nào là xin phép nghỉ việc, xin phép
chánh quyền rời địa phương ít nữa cũng phải ba tháng, rồi tài
chánh lấy đâu tiêu xài.! Sáng hôm sau, đi vào sở làm, mới vào
tới nơi thì gặp một người bạn Pháp cùng làm việc ở sở bảo
rằng: - Ê! Ông đi Nam-Vang nghe!
Đức Hộ Pháp nghĩ ngay:
- "Vậy là có dịp đi mà khỏi xin phép".
Ngài mừng thầm chưa kịp phản ứng thì ông bạn Pháp hỏi tiếp:
Sao? Chịu đi không? Đức Ngài vội trả lời ngay vì sợ bỏ qua cơ
hội. Ngài đáp nhanh:
- Ờ - Đi! Đi!. Sau đó Sở đánh công văn và xuất tiền quỹ cấp
cho Đức Ngài đi công tác ở Nam Vang, sẵn dịp một công hai
việc; vừa việc đời, vừa việc Đạo.
Đức Hộ Pháp nghĩ Đức Chí Tôn đã sắp xếp sẵn cho Đức
Ngài. Đức Chí Tôn là Đấng cao cả đủ quyền năng dùng huyền
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diệu làm cho Đức Ngài càng tin tưởng Đức Chí Tôn thêm hơn
nữa. Có công lịnh cho nên Đức Hộ Pháp lại dễ dàng trong
công việc mở Đạo tại Nam Vang.
Câu chuyện xe của Đức Hộ Pháp bị "tuột dên hư láp" giữa
đường
Có một lần Đức Hộ Pháp đi từ Nam Vang về Biển Hồ, khi xe
đến Gò-Sặc gần cầu thì tự nhiên xe bị "tuột dên hư láp". Vì xa
chợ, lại ở giữa đường, mà xe thì phải ngừng lại để chờ người
đi chợ mua đồ về sửa. Do đó, phải ngủ ở ngoài trời một đêm,
Đức Ngài cùng mọi người lấy cơm ăn xong thì trời tối.
Đức Ngài cầu cơ. Có Bát Nương về, bà chế giễu:
"Nếu em làm Đạo-hữu ví như mấy anh thì em sẽ đắp một tấm
bia đề là: Đây là chỗ của ông Phật Tắc nằm lại một đêm để
cầu nguyện cho Tần Quốc được an cư lạc nghiệp".
Đức Ngài hỏi: Xe bị hư là tại xe hay có gì không?
Bà Bát Nương tiết lộ rằng: Nếu chư Thần không chận xe lại,
níu lại thì nó "tuột dên hư láp" đi thì chiếc xe và cả đoàn người
đã nhào xuống ruộng rồi còn gì?
Bà nói: "Ông Thừa Sử Lợi đang đi chung xe với Đức Hộ Pháp,
kiếp trước là em của bà Hoàng Hậu Miên tên là Pha Sey. Bà vì
thương em, còn Ông thì hay say sưa không chừa bỏ, vừa
thương vừa giận nên muốn xô cho lật xe để ông bỏ xác đặng
bà bắt đem về dạy dỗ. Bà lại không biết trong xe kia cùng đi
với em mình là một vị Phật Thiên mạng. Chư Thần bảo hộ vì
thế mà không cho Bà như ý định.

TẦN THỈ HOÀNG ĐẾ (Vua Tàu)
Đức Hộ Pháp nói: "Giờ trái ngược lại, sống chúng ta ngó thấy
trước kia sống của Tần Thủy Hoàng, sống như Sở Bá Vương,
hai tay trắng lập nên nghiệp đế, đè ép cả tinh thần dân chúng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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buổi nọ, vị Chúa của họ sanh sát tàn ác không có điều chi mà
họ không làm, quyền hành của họ tàn sát lắm. Cái sống của
Tần Thủy Hoàng thế nào? Dòm lụng lại, thấy cái chết của
Ngài, Ngài than: Cái tài tình thâu cả nghiệp Đế ta thắng được,
duy có cái chết ta thắng không được, vì thế mới cho người đi
kiếm thuốc trường sinh bất tử, mê tín đến nước người ta cho
ăn dái ngựa mà cũng ăn nữa, ăn đặng sống mà anh ta cũng
chết."
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".
"Xét cho kỹ Tần Thỉ Hoàng tìm thuốc trường sanh lòng muốn
giữ chặt ngôi muôn thuở; ngăn Hồ Lỗ, lập Vạn Lý Trường
Thành công sánh mồ hôi giọt nhỏ."
"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!"
Thi văn dạy Đạo rằng:
Sang như Tần Thỉ lúc đương hưng,
Chừng quá ba đời hết các lân.
Lấp biển còn chờ ngày biển sụp,
Thành Tiên, thành Phật khó trăm lần.
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TẪN LIỆM
E: To wrap a corpse in a shroud and to coffin.
F: Envelopper le mort et le mettre en bière.
Tẫn-liệm là gói kín xác hài người chết đặt trong cỗ quan tài
(Hòm) theo nghi thức của Tôn giáo, đặc biệt là Cao-Đài.
Cách thể nghi-tiết làm cũng như cầu hồn vậy, nghĩa là phải
cúng Thầy trước, rồi đến chỗ người chết nằm, tụng kinh TẨNLIỆM (3 lần). Tụng rồi thì Tang-chủ lạy vong-linh, nghĩa là lạy
xác rồi mới tẩn-liệm. Dưới đây là bài:
KINH TẪN-LIỆM
(Giọng Nam-Ai)
Dây oan-nghiệt dứt rời trái-chủ,
Nương huyền-linh sạch giũ thất-tình.
Càn khôn bước Thánh thượng trình,
Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn.
Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn.
Đừng vì thân ái nghĩa nhân,
Xôn-xao thoát khổ xa lần bến mê.
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.
Từ từ Cực-Lạc an vui,
Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu-thăng.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẬN DIỆT
盡滅
E: To destroy completely.
F: Détruire complètement.
(Tận là cùng cuối, Diệt là tiêu hao, mất mát nhiều). Tận diệt là
chỉ thời cuối cùng của Hạ nguơn Tam chuyển sắp bước qua
Thượng nguơn Tứ chuyển. Mọi sự đều biến chuyển nhất là
thiên tai, địa ách, không chừa bất cứ một nước nào trên thế
giới, chính là thời điểm này đây; Năm 2010 là một năm tồi tệ
nhất của lịch sử nhân loại ngót hằng trăm năm nay.
"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 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". Thầy nhắc cho biết: "Hạ nguơn tận diệt, Thầy sai Thần
Thánh, Tiên Phật và chính mình Thầy, vì thương chúng sanh
cũng hạ mình đến với các con, mượn việc Xây bàn đùa giỡn
với các con, để các con vui mà học Đạo, hầu khai Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ cứu vớt chúng sanh".

TẬN ĐỌA TAM ĐỒ BẤT NĂNG THOÁT TỤC
E: To be punished by three ways of pain, without out going
from the world.
F: Être puni à trois voies de peine, sans pouvoir sortir du
monde.
Câu thề "Tận đoạ tam đồ bất năng thoát tục" để thấy sự
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nhiệm mầu của Đạo pháp: Chơn linh nào bị "Tận đoạ Tam đồ"
thì bị ngăn cản, không hiệp được với Chơn thần (tức đệ Nhị
xác thân) phải chuyển kiếp trở lại từ Kim thạch cho tới con
người, như thế ba vòng. Nói cách khác: là ai phạm thệ thì bị
đoạ xuống cấp chót là vật chất rồi tiến lên thảo mộc, thú cầm
mới tới nhơn phẩm. Đây là một vòng. Mỗi vòng tiến hoá như
thế gọi là "Đồ" (nghiã là con đường) khoảng ngàn (1.000) năm.
Ba vòng cộng lại là ba ngàn năm (3.000 năm).
"Bất năng thoát tục" là lẩn quẩn trong cõi đoạ đày, không trở
về với Đức Chí-Tôn được. Tại sao vậy? Bởi vì trong ba ngàn
năm "Tam đồ" Chơn linh lỗi thệ phải trả quả nghiệp, không
rảnh rang lập công mà về Thiên Đàng được.
Thể hiện lời thề này là sau khi tốt nghiệp Luật sự Pháp Chánh
Hiệp-Thiên Đài, các Tân khoa phải thề trước Cung Đạo BátQuái Đài, câu này:
"Chúng tôi là Luật sự Pháp Chánh thề luôn luôn trung thành
với Đạo và giữ dạ vô tư hành sự, nếu phạm lời Minh Thệ này
sẽ bị các Đấng Thiêng liêng hành pháp "Tận đoạ Tam đồ bất
năng thoát tục".
Nếu còn giữ theo Cựu luật thì Tam đồ là: Thuỷ đồ, Hoả đồ,
Đao đồ, như thời quân chủ xưa ở Á-Châu có hình phạt tam
ban trào điển để xử tử phạm nhơn về mặt hữu hình, về thể
xác.
Trên phương diện Đạo học, nếu hiểu Tam đồ là hình phạt tử
hình như Tam ban trào điển là không đúng, bởi vì Tam đồ
nhắm vào linh hồn của kẻ phạm tội sau khi thoát xác. Mà linh
hồn bất tử, không bị diệt như xác thân, mà phải dùng nước
(Thuỷ đồ), Lửa (Hoả đồ), Đao (Đao đồ) sẽ không có hiệu quả.
Đàn đêm 12 rạng 13-3-Bính Dần (dl: 22-4-1926) Đức Chí Tôn
dạy hai vị Đầu Sư lập thệ trước bàn Ngũ Lôi, riêng tại bàn ViHộ Pháp như vầy: "Như ngày sau phạm thiên điều, thề có Hộ
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Pháp đọa Tam đồ bất năng thoát tục" (Thánh Ngôn, Hiệp
Truyền, quyển I 1950, trang 15).
Lời thề ấy nghe như trái ngược tuyên ngôn của Ngọc Hư
Cung: "Đại ân xá, tận độ chúng sanh". Cái chìa khóa của câu
trên là "Hộ Pháp đọa tam đồ" mà kỳ ba phổ độ có Hộ Pháp là
người giữ gìn Pháp luật, Ngài buộc tội thì Ngài cũng có quyền
ân xá.
Theo ngày xưa: Tam đồ là ba đường đi, ba cõi hành phạt kẻ
phạm luật điều:
1-Hỏa đồ: Hồn bị đọa ở địa ngục, thấy thân mình bị lửa nung
đốt cao độ.
2-Huyết đồ: Hồn đầu thai làm súc sanh, bị con người thọt
huyết và ăn thịt.
3-Đao đồ: Hồn ở trong cõi ngạ qủi (ma đói) không những bị
đói khát mà còn bị gươm đao róc thịt, xẻ xương.
Vậy Tam đồ là ba nơi hành phạt gồm: địa ngục, ngạ quỉ, súc
sanh khó thoát tục. Thật ra, ai lỡ phạm thiên điều cầu khẩn nơi
Đức Hộ Pháp, ăn năn hối lỗi nhờ Ngài mở huệ quang khiếu
bằng cách:
-Văn Kinh: Dạy nghe Kinh, đọc Kinh đi cúng kiến thường
xuyên: "Lễ bái thường hành tâm đạo khởi".
-Tư Kinh: suy xét những nghĩa lý trong kinh vì đọc kinh phải
tầm lý, không hiểu nghĩa dễ bị u mê sai lạc.
- Thiền định: Phải tu tịnh ít nhất ngày một lần để tiếp điển lành
của các Đấng Thiêng Liêng. Nhờ đó, khi hào quang của Đức
Phật chiếu tới trí tuệ ta mới tiếp nhận khai khiếu, dù lúc đó ở
trong cõi Tam đồ cũng được giải thoát ngay. Như thế, chìa
khóa "đại ân xá, tận độ chúng sanh" được mở ra, nếu ta biết
ăn năn và tu luyện kiếp sanh trở nên tốt đẹp.
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TẬN ĐỘ
盡度
Tận độ 盡度 là Cứu giúp hết tất cả chúng sanh không chừa
một ai, không chừa một người nào. Chữ tận-độ còn có nghĩa
là: Đưa người đến nơi đến chốn, không bỏ rơi giữa đường
mới tròn câu tận-độ.
Kinh Đại Tường có câu:
"Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
"Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong."

TẬN ĐỘ CHÚNG SANH
盡渡眾生
E: To save all the living beings.
F: Sauver tous les êtres vivants.
(Tận độ 盡渡 là cứu giúp để độ rỗi hết, Chúng sanh 眾生 là chỉ
chung muôn loài vạn vật trong buổi tàn nguơn này). Nhờ Đức
Chí-Tôn đến ban cho Kinh Tận độ các đẳng vong linh thoát
vòng tục lụy. Mỗi lần cầu xin đều có nguyện ơn Đức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thượng Đế xin mở ra Cơ Tận độ để cứu giúp hết
các linh hồn được nhẹ nhàng siêu thăng thoát hóa.
Tận độ chúng sanh là cứu vớt tòan cả vạn linh sanh chúng.
Sanh chúng đây là nói luôn cả vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú
cầm hồn và nhơn hồn nữa.
Đức Hộ Pháp thuyết: Trí Huệ Cung, 26-12-Canh Dần (1950)
"Trí Huệ Cung là một cơ quan tận độ chúng sanh đã xuất
hiện nơi cửa Đạo Cao Đài nầy. Bần Đạo nói rằng: nó không
phải của ta, của đặc biệt của chúng ta, mà nó là của toàn thể
nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy; bởi nó tượng trưng hình ảnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chí Linh Đức Chí Tôn nơi thế nầy, mà hễ tượng trưng hình
ảnh Chí Linh tức nhiên không có quyền nào nắm nó được, vì
nó là của đặc biệt của toàn thể nhơn loại, tức nhiên toàn thể
con cái Đức Chí Tôn. Nó không có phép phân biệt đảng phái,
Tôn giáo hay nòi giống nơi mặt địa cầu nầy".
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
"Mở cơ tận độ nhẹ nhàng chơn linh."

TẬN ĐỘ VẠN LINH
盡渡萬靈
Nói cho đủ nghĩa là "Tận độ Vạn linh sanh chúng" cũng đồng
nghĩa với câu Tận độ chúng sanh ở trên. Nhưng đây là phần
hành của Đức Phật-Mẫu.
Đức Hộ Pháp nói: Ngày nay "Chính mình Đức Chí-Tôn biểu
Đức Phật Mẫu tức nhiên Mẹ sanh của chúng ta cầm cả quyền
năng giải thoát trong tay đến lập Hội Yến Diêu Trì tại mặt thế
này và cả con cái của Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy,
nếu nhập vào cửa Đạo tùng theo Chơn pháp thì đặng hồng ân
của Đức Chí Tôn cho hưởng cái Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại
thế này, cái cơ siêu thoát thiên hạ đã đạt trong tay họ sẵn, tức
nhiên giờ phút cuối cùng này là giờ phút hứng thú, giờ phút
chết của họ thì họ đạt vị một cách dễ dàng, ngôi vị nào cơ
quan siêu thoát Đức Chí Tôn đã cho không họ đó vậy. Nhờ đó
mà cơ quan tận độ Vạn Linh của Đức Chí Tôn đã lập lại tại
thế này, từ đây sẽ mở rộng cửa Thiêng Liêng Hằng Sống đặng
đến gom góp cả con cái của Ngài trở về hiệp một cùng Ngài,
Bí pháp Hội Yến Diêu Trì là vậy đó."
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TẬN NHƠN LỰC TRI THIÊN MẠNG
盡人力知天命
Có nghĩa là hãy làm hết sức mình Trời sẽ giúp cho, tức nhiên
năng lực của mình chính là quyền năng của Trời vậy.
Đức Hộ Pháp thuyết 12-07-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".

TẬN SỐ
盡 數
E: To die.
F: Mourir.
Tận: Hết, hết dứt, xong, hoàn toàn, chết. Số: số mạng, vận
mạng. Tận số là vận mạng đã hết, tức là chết.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẬN TÂM
盡 心
E: With all one’s heart.
F: De toutes son cœur.
Tận tâm là làm hết sức mình, hết lòng lo lắng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Thấy người lâm cơn hoạn nạn nguy nan, phải tận tâm
điều độ, lo lắng châu toàn cũng như anh em ruột lo cho
nhau vậy.

TẬN THẾ
盡世
E: The end of the world.
F: La fin du monde.
(Tận: mức cuối cùng, Thế: đời) Cuối cùng của cái Đời thì ra lý
Đạo. Tức là văn minh vật chất đã lên đến tuyệt đỉnh tất nhiên
phải trở lại với văn minh tinh thần. Thế nên văn minh vật chất
đã bắt đầu hủy diệt để cho nhân loại thấy rằng vật chất dù cao
xa đến đâu cũng có giới hạn của nó.
Đức Hộ Pháp nói: 24-12-Đinh Hợi (1948):
"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
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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
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".

TẬN THIỆN TÂN MỸ
盡善盡美
E: Perfectly good and fine.
F: Parfaitement bon et beau..
(Tận là đến mức tuyệt đỉnh của sự việc. Thiện là điều lành,
điều đạo đức cao thượng. Mỹ là đẹp) tức nhiên sự việc được
hoàn hảo. Nói đúng ra là toàn Thiện- Mỹ -Chân mới đủ.
- "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 quyền bảo hộ thì phải có Luật Pháp, lấy Luật
Pháp mà kềm chế nhơn sanh, cũng như các Đấng Trọn Lành
lấy Thiên điều mà sửa trị Càn Khôn Thế giới".
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TẬN TỤY
盡瘁
E: To be entirely devoted.
F: Être très dévoué.
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?"

TẬN TUYỆT
盡絕
E: Absolutely finished, To annihilate completely.
F: Absolument fini, Anéantir complètement.
Tận: tột cùng. Tuyệt: dứt, hết. cùng tận, tới cùng, hết sạch.
Tận tuyệt là dứt hết, không còn gì sót lại.
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
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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!"

TẦNG TRỜI
Tầng Trời là khoảng từ hạ giới, tức cõi phàm của con người
đang sinh sống lên đến Bạch Ngọc Kinh chia ra nhiều cảnh
giới có ba tầng Trời từ thấp lên cao: Hạ giới, Trung giới và
Thượng giới.
Con người khi giải thể thì Chơn linh đi lên theo từng cõi, mỗi
cõi từ thấp dần lên cao tựa như từng nấc thang vậy. Các
Chơn thần phải vượt qua từng cõi một cách cố gắng, bởi vì nó
phát xuất từ quả nghiệp mà đã tạo ra nơi cõi phàm. Hay nói
cách khác, ngôi vị thiêng liêng là tự do quyền định đoạt, đó là
cái kết quả của những hành vi thiện ác khi còn tại thế.
Kinh Khai Cửu Ðại Tường Tiểu Tường có câu:
"Tầng Trời gắng bước lên thang,
"Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa."

TẬP LUYỆN TÂM TÁNH - TẬP SỬA TÁNH THÀNH
Người tu tức là tập sửa tánh tình ngày một cao thượng hơn.
Bởi chữ Tu có nghĩa là sửa, như vật chưa tròn làm cho tròn,
vật chưa thẳng làm cho thẳng. Người là một sản phẩm tuyệt
vời của tạo hóa, tuy nhiên khi đến trần đã phải nhiễm trần.
Ngay từ lúc cha mẹ âm dương phối hợp thì đã nhuốm trần rồi.
Giờ đây phải tự mình soát lại xem để bỏ đi tánh ích kỷ, trừ đi
các tật ố, nộ, tham, sân, si. Vì sự có mặt của các tật xấu này
thì khó tu lắm. Thay vào đó lòng Bác ái, từ tâm, vị tha, xả kỷ
vậy.
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Đức Thượng Phẩm nói: "Qua thời-kỳ thứ nhì 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."
Bài khen ngợi Kinh Sám Hối có câu:
"Ngày ngày tập sửa tánh thành,
"Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn:
"Một là hối ngộ tội căn,
"Hai là cầu đặng siêu thăng Cửu Huyền."

TẬP QUÁN
習 慣
E: Habit.
F: Habitude.
Tập: Năng làm cho quen, thói quen. Quán: từng quen. Tập
quán là thói quen.

TẤT ĐẠT ĐA CỒ ĐÀM (Phật Học)
悉達多瞿曇
(Còn có danh gọi là THÍCH CA MÂU NI)
Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm 悉達多瞿曇 (S: Siddhārtha gautama; P:
Siddhattha gotama) Tất-Đạt-Đa có nghĩa là Nhất thiết nghĩa
thành 一切義成 thành tựu chúng sinh 成就眾生 dịch từ dạng
dài của tên Phạn ngữ là Sarvārthasiddha.
Tên của Đức Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng
lập Phật giáo. Ngài sinh khoảng năm 566 (hay 563) trước
Công nguyên trong một gia đình quí tộc thuộc dòng Thích-Ca
(s: śākya) tại Ca-tì-la-vệ (s: kapilavastu) thuộc Nepal ngày nay.
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Cha Ngài là vua Tịnh Phạn (s, p: suddhodana) Mẹ là Ma-Da (s,
p: māyādevi) sinh Tất-Đạt-Đa trong vườn Lam-Tì Ni (lumbinī).
Sau khi mẹ mất, 7 ngày sau khi sinh, Tất-Đạt-Đa sống với
người dì Ma-Ha Bà-xà-bà-đề (mahāprajāpatī).
Năm 16 tuổi,Tất-Đạt-Đa cưới Gia-du-đà-la (yaśodharā). Năm
29 tuổi, sau khi sinh La-Hầu-La (rāhula), Tất-Đạt-Đa thoát ly,
sống không nhà, cùng tu khổ hạnh với nhiều nhóm Tăng sĩ
khác nhau. Không đạt giải thoát với cách tu khổ hạnh, Tất-ĐạtĐa từ bỏ phép tu này, chú tâm Thiền định và đạt Giác ngộ
hoàn toàn năm 35 tuổi. Biết rằng không dễ truyền đạt những gì
mình giác ngộ, mới đầu Ngài không định truyền bá giáo pháp.
Cuối cùng, được sự thỉnh cầu nhiều nơi, Ngài mới quyết định
chuyển Pháp-luân. Ngài được mang danh hiệu Thích-Ca MâuNi – "Trí giả của dòng dõi Thích-ca". Sống đến năm 80 tuổi,
Đức Thích-Ca từ trần. Qua 45 năm giảng dạy, sợ rằng Đệ tử
chấp lời mình nói là chân lý, chứ không phải chỉ là phương tiện
giác ngộ, Ngài tuyên bố chưa từng nói lời nào. Lời dạy cuối
cùng của Ngài là "Tất cả các pháp đều vô thường, hãy tinh
tiến tu học".
Có nhiều truyền thuyết về Tất-Đạt-Đa:
- Mẹ Ngài nằm mơ thấy một vị Bồ Tát với dạng một con voi
trắng nhập vào người mình. Ngài sinh ra từ hông bên mặt của
mẹ, sau đó đi bảy bước, một tay chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống
đất, nói: "Trên trời dưới đất chỉ có TA là người đáng tôn kính
"Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn", đây là lần sinh cuối
cùng, TA sẽ chấm dứt Khổ của Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Dưới mỗi
bước chân đi của Ngài là một đóa sen. Ngày nay, trong tranh
tượng, ta còn thấy tích này.
Ngay lúc sinh ra, Tất-Đạt-Đa đã có đầy đủ hảo tướng (Ba
mươi hai tướng tốt). Các nhà tiên tri cho rằng, Ngài sẽ trở
thành hoặc một Đại Đế hay một bậc giác ngộ. Vua cha Tịnh
Phạn muốn con mình nối dõi nên tìm mọi cách dạy dỗ cho
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con, nhất là không để Tất-Đạt-Đa tiếp cận với cảnh khổ, xa
một cuộc sống tu hành.
Tuy thế, sau bốn lần ra bốn cửa thành và thấy cảnh người già,
người bệnh, người chết và một vị tu sĩ, Tất-Đạt-Đa từ biệt
Hoàng cung, sống cảnh không nhà. Tương truyền rằng bốn
cảnh ngộ vừa kể là những cảnh tượng do các vị Thiên-nhân
tạo ra nhằm nhắc nhở Tất Đạt-Đa lên đường tu học Phật quả.
Ngài thấy rằng ba cảnh đầu tượng trưng cho cái Khổ trong thế
gian và hình ảnh tu sĩ chính là cuộc đời của mình. Ngài quyết
tâm tìm cách diệt khổ và tìm mọi Đạo sư với các giáo pháp
khác nhau. Theo truyền thống Ấn Ðộ bấy giờ chỉ có con
đường khổ hạnh mới đưa đến đạt Đạo. Các vị đạo sư khổ
hạnh danh tiếng thời đó là A-la-ra Già đa-na (s: ārāda kālāma;
p: āḷāra kālāma) và Ưu-đà-già La-ma tử (s: rudraka rāmaputra;
p: uddaka rāmaputta). Nhưng Tất-Đạt Đa cũng không tìm thấy
nơi các vị đó lời giải cho thắc mắc của mình. Ngài quyết tâm
tự mình tìm đường giải thoát và có Năm tỉ-khâu cùng đi với
Ngài. Sau nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Ngài nhận
ra đó không phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu ăn uống
bình thường, năm Tỉ-khâu kia thất vọng bỏ đi.
Sau đó Tất-Đạt-Đa đến Giác Thành, ngồi dưới gốc một cây Bồ
đề và nguyện sẽ nhập định không rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm
ra nguyên nhân và cơ chế của Khổ. Sau 49 ngày Thiền định mặc dù bị Ma Vương quấy nhiễu – Ngài đạt Giác ngộ hoàn
toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Ngài biết mình là Phật, là một
bậc Giác ngộ và biết rằng mình sẽ không còn tái sinh. Kinh
nghiệm giác ngộ của Phật được ghi lại như sau trong kinh
sách theo chính lời của Ngài:
"... Sau khi hoàn lại sinh lực (sau khi tu khổ hạnh vô ích) TA
chú tâm giải thoát khỏi những tư tưởng tham ái, bất thiện và
đạt được Sơ thiền, sau đó Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền,
nhưng những cảm giác Hỉ, Lạc này không để lại dấu vết gì
trong tâm Ta.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

334

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Khi tâm (citta) TA được an tịnh, thanh lọc, không bị dục vọng
cấu uế, nhạy bén, chắc chắn, bất động, TA hướng nó về
những ký ức và nhận thức về các kiếp trước. Ta nhớ lại nhiều
tiền kiếp, một, hai, ba, bốn, năm,...trăm ngàn kiếp trước, nhớ
những chu kỳ của thế giới. Nơi đó TA đã sống, tên của TA đã
như thế, gia đình của TA là như thế, nghề nghiệp của TA, giai
cấp xã hội của TA... TA đã chết như vầy..." Sự hiểu biết (p:
vijjā) đầu tiên này TA đã đạt được trong canh đầu (từ 21 đến
24 giờ đêm)...
Sau đó TA chú tâm đến sự sinh thành và hoại diệt của chúng
sinh. Với con mắt của chư thiên, trong sáng, siêu việt vượt qua
mọi giới hạn nhân thế, TA thấy chúng sinh hình thành và tiêu
hoại,...chúng sinh tái sinh theo nghiệp lực. TA nhận ra rằng
Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện qua ba ải: thân- khẩu- ý, đều
chìm đắm sau khi chết, tái sinh trong đọa xứ, địa ngục. Các
chúng sinh nào tạo thiện nghiệp bằng thân- khẩu- ý, được tái
sinh trong thiện đạo, sau khi chết được lên cõi thiên... Sự hiểu
biết thứ hai này TA đã đạt được trong canh hai (từ 24 giờ đêm
đến 3 giờ sáng).
Sau đó TA chú tâm nhận thức về sự tiêu diệt các Ô nhiễm 漏
lậu ( p: āsava) và nhìn nhận như thật: Ðây là KHỔ, đây là
nguyên nhân của khổ, đây là phương pháp tiêu diệt khổ, đây
là con đường tiêu diệt khổ và khi ta nhận thức được điều này,
tâm ta thoát khỏi dục vọng, ham muốn tồn tại, vô minh. TA tự
hiểu chân lý hoàn thành những gì phải làm. Cuộc sống (khổ
đau) này TA đã vượt qua... Sự hiểu biết thứ ba này TA đã đạt
được trong canh ba (3 đến 6 giờ sáng)..." (Trung bộ kinh 36,
tóm tắt).
Bậc giác ngộ lúc đó biết rằng kinh nghiệm giác ngộ của mình
không thể dùng ngôn từ hay bất cứ một cách nào khác để
truyền đạt nên Ngài tiếp tục yên lặng ngồi Thiền định dưới gốc
cây Bồ-đề. Sau đó Ngài gặp lại năm vị tỉ-khâu, các vị đó nhận
ra rằng Ngài đã hoàn toàn thay đổi. Qua hào quang tỏa ra từ
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thân Ngài, các vị đó biết rằng Ngài đã đạt Đạo, đã tìm ra con
đường thoát khổ, con đường mà các vị đó không thể tìm ra
bằng phép tu khổ hạnh. Các vị đó xin Ngài giảng pháp và vì
lòng thương chúng sinh, Ngài chấm dứt sự im lặng.
Ðức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường
dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh
nghiệm giác ngộ của mình, Ngài giảng Tứ Diệu Đế, Mười hai
nhân duyên và qui luật Nhân quả (Nghiệp). Tại Lộc uyển này,
Ngài bắt đầu những bài giảng đầu tiên, bắt đầu "Chuyển Pháp
Luân". Năm vị tỉ-khâu đó trở thành năm Đệ tử đầu tiên của
Ngài và là hạt nhân đầu tiên của Tăng-già. Sau đó Ngài thuyết
pháp từ năm này qua năm khác. Ngài hay lưu trú tại Vương xá
(s: rājagṛha) và Vệ-xá-li (s: vaiśālī), sống bằng khất thực, đi từ
nơi này qua nơi khác. Ðệ tử của Ngài càng lúc càng đông,
trong đó có vua Tần-bà-sa-la (bimbisāra) của xứ Ma-kiệt đà. Vị
vua này đã tặng cho Tăng đoàn một tu viện gần Vương xá.
Các Đệ tử quan trọng của Ngài là A-nan-đà, Xá-lị-phất và
Mục-kiền-liên. Cũng trong thời gian này, đoàn Tỉ-khâu-ni (s:
bhikṣuṇī) được thành lập.
Ðức Phật cũng có kẻ thù muốn ám hại. Ðề-Bà Ðạt-đa, người
em họ, thống lĩnh Tăng-già muốn giết Phật nhưng không
thành. Tuy thế Ðề-bà đạt-đa thành công trong việc chia rẻ
Tăng-già ở Vệ-xá-li. Ngược lại với Đức Phật, Ðề-Bà Ðạt-Đa
chủ trương một cuộc sống khổ hạnh.
Theo kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (p: mahāparinibbāna-sutta) Đức
Phật nhập diệt tại Câu-Thi Na (s: kuṣinagara) năm 486 (hay
483 trước Công nguyên) vì một thức ăn độc. Ngài nằm
nghiêng bên mặt, hướng về phía Tây và nhập Niết-Bàn. Theo
truyền thuyết Pā-Li thì Phật diệt độ ngày rằm tháng tư, văn
bản Phạn ngữ (sanskrit) cho rằng ngày rằm tháng 11. Trong
buổi hỏa thiêu xác Phật có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Xá-lị
của Ngài được chia làm 8 phần và được thờ trong các tháp
khác nhau.
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Mặc dù cuộc đời Đức Phật có nhiều huyền thoại bao phủ
nhưng các nhà khảo cổ học và nhân chủng học – vốn hay có
nhiều nghi ngờ và thành kiến – cũng đều nhất trí công nhận là
một nhân vật lịch sử và là Giáo chủ của Đạo Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TẤT KIẾN
悉 見
E: To understand thoroughly.
F: Connaitre à fond.
Tất: biết rõ. Kiến: thấy biết. Tất kiến là thấy biết rõ, thông suốt.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
"Vạn loại thiện ác tất kiến."

TẤT NIÊN
畢 年
E: The end of the year.
F: La fin de l’année.
Tất: hoàn tất, hết. Niên: Năm. Tất niên: hết năm.

TẤT YẾU
必 要
E: Necessary.
F: Necessaire.
Tất: ắt hẳn. Yếu: cần thiết không thể thiếu được. Tất yếu là ắt
hẳn rất cần thiết.
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TẬT NGUYỀN
F: Infirme, infirmité.
Kinh Sám Hối có câu:
"Xót thương đến kẻ tật nguyền,
"Đỡ nâng yếu thế binh quyền mồ côi."

TẤU NHẠC
奏 樂
E: To play music.
F: Jouer de la musique.
Tấu: Đánh nhạc. Nhạc: âm nhạc, các dụng cụ phát ra âm
nhạc. Tấu nhạc là dùng các loại nhạc khí đánh lên các bài bản
cho hòa âm vào nhau.

TÂY HỒ
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:
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?

TÂY LANG (NỮ)
E: The occidental outbuiding,
F: Les dépendanse occidentales.
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TÂY NINH (Địa Danh)
西寧
1-Lịch sử:
2-Tây Ninh là Tỉnh thứ 12 trong số 20 tỉnh của miền Nam ViệtNam: Từ năm 1895 chia thành 20 hạt (sau đổi thành Tỉnh). Ghi
các chữ đầu của mỗi Tỉnh như sau:
Gia, Châu, Hà, Rạch, Trà.
Sa, Bến, Long, Tân, Sóc.
Thủ, TÂY, Biên, Mỹ, Bà.
Chợ, Vĩnh, Gò, Cần, Bạc.
Tây-Ninh là Tỉnh thứ 12 trong số 20 Tỉnh của miền Nam:
Gia-Định,
Châu-Đốc, Hà-Tiên,
Rạch-Giá, Trà-Vinh.
Sa-Đéc,
Bến-Tre, Long-Xuyên, Tân-An, Sóc-Trăng.
Thủ-Dầu-Một, TÂY NINH, Biên-Hòa,
Mỹ-Tho, Bà-Rịa.
Chợ-lớn,
Vĩnh-Long, Gò-Công,
Cần-Thơ, Bạc-Liêu.
Phần lớn miền Nam Việt Nam vào khoảng Thế kỷ 17 được gọi
là Gia-định, đất này xưa vốn thuộc về Phù-Nam. Nước này bị
diệt vong vào thế kỷ thứ 7. Thời gian sau, nơi đây sống chung
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đụng nhiều dân tộc như Việt, Trung Hoa (lưu vong)
Cambodge.. Năm Mậu-Dần (1698) Chưởng Cơ Nguyễn Hữu
Cảnh nhận lịnh Chúa Minh Vương Nguyễn Phúc Chu vào thâu
phục và bình định vùng Gia Định – Biên Hòa. Ông Nguyễn
Hữu Cảnh trở nên Kinh lược đầu tiên ở Phủ Gia định. Dần
dần, biên giới Nam Việt mở rộng thêm theo chánh sách của
ông Nguyễn Cư Trinh (đời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát).
Sau nhiều lần tranh chấp với quân Tây Sơn (từ 1776-1788)
Nguyễn Phúc Ánh chiếm lại miền Nam tiến quân ra đánh lấy
Phú xuân, sau đó thống nhất non sông. Năm 1802, Nguyễn
Phúc Ánh lên ngôi, đặt kinh sư tại Huế, chọn hiệu là Gia-Long,
đổi quốc hiệu là Việt Nam. Năm 1808, vua Gia-Long định lại
bờ cõi, chia thành 23 Trấn và 4 dinh: Bắc thành 11 Trấn, miền
Trung gồm 7 Trấn và 4 dinh vùng Kinh Kỳ, Gia-Định-thành
gồm 5 Trấn: Phiên an, Biên-Hòa, Vĩnh Thanh (Vinh long và An
giang), Định tường và Hà Tiên. Năm Minh Mạng thứ 13 (1832)
cả nước chia thành 30 Tỉnh (lúc này tổng dân số khoảng hơn 6
triệu người). Năm trấn Gia Định được đổi thành 6 Tỉnh: Gia
định, Biên hòa, Định tường, Vĩnh long, An giang và Hà
Tiên. Do đó miền Nam Việt-Nam xưa gọi là LỤC TỈNH. Danh
Lục Tỉnh được dân gian dùng đến giữa thế kỷ thứ 20.
Năm Tự Đức thứ 15 (1862) triều đình Huế ký Hòa ước Nhâm
Tuất (05-6-1962) nhượng ba Tỉnh miền Đông. Đến năm 1874,
Hòa ước Giáp-Tuất nhượng thêm ba Tỉnh miền Tây. Mất sáu
Tỉnh, trọn đất Nam kỳ trở thành thuộc địa của Pháp. Toàn xứ
Việt Nam sau chia thành ba miền: Nam-Kỳ (Cochinchine),
Trung Kỳ (An-Nam), Bắc kỳ (Tonkin). Ba miền có các thể chế
chánh trị tương đối khác nhau: Nam kỳ là thuộc địa, Trung và
Bắc là đất bảo hộ của Pháp. Đất Nam kỳ thuộc Pháp được cải
sửa nền hành chánh từ năm 1895 chia thành 21 Hạt
(Arrondissement). Nhưng từ ngày 16-01-1899 lại đổi thành
Tỉnh (Province), sau đó mới đổi thành Quân (Délégation).

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

340

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Quận chia ra Tổng (Canton). Dưới nữa là Xã, làng.) Toàn Nam
kỳ có 78 Quận, 197 Tổng Kinh và 10 Tổng Thượng, 1470 Xã.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn sai hết chúng tôi, tức ThậpNhị 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".
Đức Hộ Pháp có tóm tắt các sự kiện lịch sử qua thời gian
trong bài thơ sau đây:
Tòa Thánh Tây Ninh lệnh CỬU trùng,
Hoàn cầu thắng bại luật triều trung.
Tiến chinh Đại chiến hòa mười tám, (1918)
Đệ Nhị bốn lăm Đức, Nhựt sùng. (1945)
Năm bốn Mỹ, Nga chia Việt chủng, ( 1954)
Sáu ba đổ Diệm tận Ngô cùng. (1963)
Bảy hai Mỹ rút vô điều kiện, (1972)
Tám mốt hoàn cầu Mỹ tái sung. (1981)
3- Chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi:
Lời Ngài tiếp rằng: "Bần Đạo còn nhớ lại buổi mới mở Đạo tại
Tây Ninh nầy, về một lời quả quyết của Đức Chí Tôn, đã hứa
với chúng sanh, Ngài quyết hẳn rằng: Chi chi cũng tại Tây
Ninh nầy mà thôi, bất kỳ dầu Thể pháp hay là Bí pháp, dầu cả
hình trạng Đạo Giáo hay tướng diện của nền Tôn Giáo của
Ngài xuất hiện đều do nơi nầy mà thôi.
"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 trị, đòi chùa lại, đuổi đi.
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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. Nếu buổi ấy ai đức tin không vững chắc còn có nước trốn
mà đi. Một phần đã từ bỏ Đạo vì lẽ ấy, còn những người có
đức tin một chút nói rằng ở coi, coi họ làm sao tương lai sẽ
như thế nào? Nếu nên thì mình theo, bằng không nên thì đả
đảo rồi bỏ đi. Như vậy mà vẫn còn một đám người nữa vì
thương chúng sanh kính trọng con cái Đức Chí Tôn đem đức
tin để trọn vẹn nơi Ngài lo lắng cho tương lai của nhơn sanh,
tự hỏi: nếu lời hứa của Đức Chí Tôn không thành tựu thì Đạo
Cao Đài thành sao đặng, vì cớ, những kẻ ấy đem tất cả nhiệt
huyết của mình đặng cứu dân, lời hứa của Đức Chí Tôn đem
cả đức tin thực hiện cho thành tựu mong mỏi cứu tình thế,
thấy khổ nhơn loại mà hy sinh tạo nghiệp. Bần Đạo ngó lại hai
mươi mấy năm rồi biết bao nhiêu sanh mạng về gởi rừng nầy
nơi nước độc bệnh chướng, nhìn lại Thánh Địa biết bao nhiêu
mồ mã, biết bao xương máu."
4-Tây Ninh là Thánh địa:
Chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi
Đạo Cao-Đài đã khởi khai tại Tây-ninh, địa điểm là Chùa GòKén còn gọi là Từ-Lâm-Tự. Ngày Khai Đại-Đạo là đêm 14 rạng
ngày rằm tháng 10 năm Bính-Dần (dl ngày 19-11-1926). Thế
nên tất cả Luật Pháp Đại-Đạo như Tân Luật, Pháp ChánhTruyền, phong thưởng Chức-sắc đều khởi nguyên từ đây. Do
nơi Tây-Ninh là gốc Đạo, nên được gọi là Tây-ninh Thánh-Địa.
Từ đây về sau bất cứ một dân tộc nào muốn tìm hiểu về Tôngiáo Cao-Đài phải tìm về Tây-Ninh là gốc Đạo, vì thế TòaThánh Tây-Ninh là cội nguồn Đại-Đạo.
Thầy dạy: "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
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Đạo. Thầy ban trọn quyền thưởng phạt đặng răn làng ấy cho
đến ngày biết ăn-năn cải-hóa.. Vậy thì làng Long Thành các
con khá an lòng. "Còn Tòa-Thánh thì Thầy muốn cho có nhơnlực hiệp cùng Thiên-ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem
gương mà bắt chước. Từ Thầy đến lập Đạo cho các con đến
giờ Thầy chưa hề một mình chuyên-quyền bao giờ. Các con
lựa chọn nơi nào mà Hội-Thánh vừa lòng ắt đẹp lòng Thầy.
Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn-toàn Tòa
Thánh, chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi; Các con đã hiểu
Thánh-Ý Thầy phải cần-kiệm, mỗi sự chi vì phương tiện mà
thôi " (TNI/98)
Qua bao cuộc biến, Quả Càn Khôn bị cháy và bị đập phá
nhưng Thiên Nhãn vẫn còn; nhờ linh thiêng nên về sau Hội
Thánh làm quả Càn Khôn mới nhưng vẫn dán lại Thiên Nhãn
cũ. Đức Chí-Tôn giáng Cơ cũng đã tiên tri trong bài Thi sau:
Chẳng phải Tây Ninh chịu nạn nghèo,
Cuộc đời biến chuyển rất cheo leo.
Trời còn đất lở tang thương biến,
Ruộng rẫy phố phường lộ mốc meo.
Sắc tướng thinh âm tua giảm bớt,
Thêm đường công quả chúng làm theo.
Văn chương đâu rõ thông cùng lý,
Chánh trị hưng suy đã thấy dèo.

TÂY PHƯƠNG
西方
E: The west.
F: L’occident.
Tây phương là chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc 西方極樂 hay là
Cực Lạc Thế Giới, vì cõi nầy ở về hướng Tây so với Ngọc Hư
Cung. Tây Phương Cực Lạc có chùa Lôi Âm (Lôi Âm Cổ Tự).
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Thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Phật A-Di-Ðà làm Chưởng giáo Cực
Lạc Thế Giới: "Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà".
Kinh xác định rằng: "Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự. Giữa
Tây phương nắm giữ Thiên điều."
Qua thời Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Phật A-Di-Ðà trao quyền hành
nầy lại cho Ðức Di-Lạc Vương Phật vì Ngài là Giáo Chủ Hội
Long Hoa. Riêng Ðức A-Di-Ðà vào ngự nơi Lôi Âm Cổ Tự.
Nhiệm vụ của các Ngài được minh chứng qua bài Kệ khai Uminh-Chung, có câu:
- "Nam Mô Nhì Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội Di Đà Cổ
Phật Chưởng giáo Thiên Tôn."
- "Nam Mô Tam Hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội Di Lạc Cổ
Phật Chưởng giáo Thiên Tôn".
Nơi đây thì Tây Phương Phật Tổ 西方佛祖 tức là Đức Thích
Ca Mâu Ni được gọi là Phật Tổ ở cõi Tây Phương: vì Ngài là
một vị Tổ Sư và lại là người sáng lập ra Phật giáo ở phương
TÂY nước ẤN ĐỘ.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
"A-Di-Đà-Phật độ chúng dân".
Thầy đến từ phương Tây và bày việc Cơ Bút:
Nay là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn mở ra nền Đại-Đạo
với mục đích "Phổ-Độ chúng sanh". Ngài lập ra Đền Thánh là
Toà ngự của Đức Ngài ấy là Bạch-Ngọc Kinh tại thế, tức nhiên
HƯỚNG TÂY và mẫu mực đều do chính Thầy dẫn giải bằng
Huyền Diệu Cơ Bút. Ngày nay Thầy đến từ hướng TÂY là nơi
TÂY-NINH Thánh-Địa, cũng như Phật đến từ Tây Thiên Trúc,
người tu tìm đến cảnh Tây phương Cực lạc với cả một Huyềndiệu Thiêng liêng như lời Thầy dạy:
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"Toà-Thánh day mặt ngay hướng TÂY, tức là chánh cung
ĐOÀI, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung CÀN, 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-Thế-Âm Bồ-Tát, nghĩa là
một cái Cẩm-Đôn để trong vườn Trước-Tử trên Nam Hải, dưới
chân đạp hai bông sen nở nhuỵ".

Như vậy là Đền Thánh kết tụ các phương hướng trên để thành
hình một BÁT-QÚAI ĐỒ THIÊN, nhưng Bát-Quái này chỉ duy
nhứt Đạo Cao-Đài mới có, phối hợp bởi Bát Quái Tiên Thiên
và Hậu Thiên trước đây. Đặc biệt là chiều quay nghịch với
chiều của kim đồng hồ. Đó là con đường trở về với Thượng
Đế mà Đạo Cao-Đài hân hạnh được gọi Ngài là Đức Chí-Tôn,
Đại-Từ Phụ trong nguơn hội này mà thôi. Kinh rằng:
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"Tiên Thiên, Hậu Thiên. Tịnh dục Đại-Từ-Phụ.
"Kim ngưỡng cổ ngưỡng. Phổ tế tổng pháp tông"
Như vậy: Mọi việc trong vũ-trụ khi phát-huy đều cũng do một
duyên cớ tế nhị, nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng nằm trong
công lệ ấy.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
西方極樂
E: The Nirvana at the West.
F: Le Nirvana à l’Ouest.
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. 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
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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".

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ JÉSUS CHRIST
Đức Hộ-Pháp thuyết: "Trước buổi Ðức Thích-Ca gần qui liễu,
ANANDA và A-Nan-Ca-Diếp đến bên Ngài khóc-lóc hỏi Ngài
rằng: Thầy qui vị rồi ai dạy chúng con, Ðức Thích-Ca nói: Có
một Ðấng đến sau ta, oai quyền hơn ta nữa. Ðức Phật ThíchCa đã nói một vị Tây-Phương Giáo-Chủ Jésus-Christ đó
vậy. Ấy là một đàn anh đã thông tri cho nhơn loại biết người
em kế vị của mình sắp đến, Ngài có nói trước còn oai quyền
hơn ta nữa, thì thật quả vậy… Ðức Phật Thích-Ca nói sau nầy
Ðấng ấy còn oai quyền hơn ta nữa, Ðấng ấy tức nhiên là Tây
Phương Giáo-Chủ Jésus-Christ."

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI
Gọi Tây-Phương Giáo Chủ tức là Phật Thích Ca, có tên thật là
Tất-Đạt-Ta (Siddârtha) họ Cồ Đàm (Gotama) thuộc dòng
Thích-Ca (Sakya), một gia tộc lớn đã nối nghiệp làm vua được
mấy đời. Thân phụ Ngài là Tịnh Phạn Vương (Suddhodona)
vua của xứ Ca-Tì-La-vệ (Kapilavastu), một nước nhỏ ở phía
bắc Ân-Độ dưới chân Hy-Mã-Lạp-Sơn. Thân Mẫu Ngài là
Hoàng Hậu Mada (Mahà Mayà) nguyên là công chúa, con gái
vua A-Nậu (Anu) nước Câu-Ly (Koli) một nước nhỏ đối diện
với nước Ca-Tì-La-Vệ. Ngài giáng sinh vào ngày 8 tháng tư
năm 624 trước Tây lịch, đi tu vào năm 29 tuổi và thành Phật
vào năm 35 tuổi. Sau khi đắc Đạo, Ngài tự xưng là Như-Lai
hiệu là Thích Ca Mâu-Ni và đi truyền đạo được 45 năm. Đến
năm 80 tuổi, nhằm ngày rằm tháng hai năm 544 trước Tây lịch
Ngài nhập Niết-Bàn.
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Tây-Phương Giáo Chủ tức nhiên là Phật Thích Ca dạy Đồng
Tử "Medium" như vầy:
TÂY sang Nam Việt hỉ chư Nhu,
PHƯƠNG độ trần gian kẻ thiện tu.
GIÁO Đạo mở lòng người ám muội,
CHỦ điều phước đức rạng ngàn thu.
"Ta thấy chư Nhu là người lương thiện hết, nên ta giáo Đạo
mà khuyến dạy. Chư Nhu hữu duyên lắm mới gần đặng yến
sáng của Đại Tiên nầy. Chư Nhu hãy ngó xuống chơn và nhìn
cho kỹ cái bóng của chư Nhu có phải đen sậm và đậm đó
chăng? Chư Nhu xa lần ánh sáng nầy thì cái bóng trở nên lợt
lạt và yếu ớt, dài và quái dị chẳng còn giống hình người nữa.
Cái bóng ấy là ai? - Là Chư Nhu đó. Vậy chư Nhu hãy tập
thêm đồng (Médium) cần thỉnh Tiên gia đặng nghe dạy cho
thường mới biết việc phước mà làm, điều tội mà tránh. Cũng
như chư Nhu muốn tạo một món chi đó mà chẳng có sẵn đồ
nghề thì làm sao khéo đặng? Cũng như chẳng có "Đồng thuộc
thì Thần Tiên ít giáng".
Lòng sớ dâng lên Chí-Tôn có câu:
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.

TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN
西方接引道人
Tây Phương 西方 là một cõi Tịnh độ do Đức Phật A-Di-Đà giáo
hóa, đó là Cực Lạc Thế Giới hay An Lạc Quốc. Cõi này nằm ở
hướng Tây nên còn gọi là Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương
Tịnh Độ.
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Tiếp Dẫn Đạo Nhơn 接引道人 hay còn gọi Tiếp Dẫn Phật là vị
Phật cầm cây phướn Tiếp Dẫn có nhiệm vụ tiếp rước và dẫn
dắt các Chơn linh đắc Đạo về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Kinh Cầu hồn khi hấp hối có câu:
"Tây phương Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi-Âm."

TÂY QUI
西歸
Tây Qui 西歸 là Đi về hướng Tây, tức là cõi Cực Lạc Thế Giới.
Hướng Tây thuộc Cung Đoài.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui,
"Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen."

TÂY SƠN NGUYỄN NHẠC
Người viết sử thường hay định danh theo tư ý của mình, họ
thường gọi Tây Sơn là Ngụy, là lọan. Thời Gia Long,Minh
Mạng … mãi đến Bảo Đại thì Tây Sơn phải mang danh "Loạn
Tây Sơn" một cách ức lòng, nên ông Nguyễn Nhạc mới đính
chính với dư luận quần chúng Việt Nam rằng mình làm theo ý
dân, thuận theo lòng dân, hợp với ý Trời. Nhờ ông mà ra thời
thế, loạn trở nên trị, dân chúng được hưởng thái bình không
còn bị án vua bất minh, chúa bất trung bóc lột nữa.
Ngày 26-3-1934 tại Phạm Môn Nguyễn Nhạc bày tỏ: "Tây Sơn
Nguyễn Nhạc. Xin chào chư Đại Triết. Cười! Cám 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:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ôi! chẳng biết công trình của thế là dường nào mà ngẫm lại
nhiều mặt anh hào oan để nhục nơi cõi hư không thanh bạch,
mà thỉnh thoảng lại nghe Tây Sơn thế nầy, Tây Sơn lẽ nọ
chiếu theo một đoạn lịch sử láo xược, dối gian, làm cho nhục
đến kẻ tận trung vì nước, thật là buồn! Tiểu nhân nhớ khi sanh
thời, nhầm một thế kỷ Việt Quốc khuynh nguy, thần gian
nghịch thạnh: nào là xua quyền, nào là cầu mị, Trịnh thắng
Mạc suy, Nguyễn cường Bắc phản. Trong vua không biết cầu
hiền, ngoài Chúa cả lòng soán nghiệp. Ai đã để trí cùng suy thì
thấy rõ "ác cường hiền bại". Một khoảnh đất Thanh Hóa sản
xuất lắm tài tình, nhưng mỗi khoa mục tại kinh thì bị quan gian
đánh rớt. Dân đồng dân, nước đồng nước mà thân tôi tớ với
quan viên xa xách như Trời với vực. Thưa cùng chư vị, lẽ thử
đổi 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 đứa Tiểu nhơn nầy làm cho nao động sôi nổi
dân khí. Dân Nam khi ấy vì ăn oán nuốt hờn nên mới giúp cho
Tệ đây ra khởi nghĩa vì dân vì nước, đành dùng mảnh tâm hồn
phá hoại Chúa điêu tàn giúp Nam bang thống nhứt. Hỏi nếu
nói lẽ công suy đoán thì tội phước định lẽ nào? chư vị phân
dùm nghe thử?
- Dạ đa tạ.-……………
- Dạ nhục vinh chẳng qua thắng bại mà thôi có phải? 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.
Hoàn cảnh của Đạo Cao Đài hôm nay cũng giống như hoàn
cảnh của Nguyễn Nhạc buổi nọ: công đảo chánh Pháp để đem
lại độc lập ngày mùng 9-3-1945 bị thiên hạ phủ nhận bằng
cách gỡ tay giành giựt. Không ai nhìn nhận công hạng mà lập
quốc của chiến sĩ tầm vong, chịu bom đạn nơi hãng tàu
Nitinan, chịu đày ải Sơn La, Lao Bảo, Côn Lôn, Madagascar,
chịu chết rụt nơi các khám đường…..
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TÂY TÀ (TÀ TÂY)
E: Perverse and partial.
F: Pervers et partiale.
Tây tà cũng đồng một nghĩa như Tà tây là lòng tà vạy và lo
riêng cho mình, tâm ý không ngay thẳng (Tây là tiếng nôm, lo
riêng cho mình, Tà là nghiêng lệch, không ngay thẳng).
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.

TÂY TÔNG VÔ CỰC CUNG (Chi Phái)
Tây Tông Vô Cực Cung, đứng đầu là Ông Nguyễn Bửu Tài, ở
Bến Tre. Ông Tài hiệp nhứt với Tòa Thánh Tây Ninh năm
1948, nhưng sau rồi cũng tách riêng. 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 không cho Tòa
Thánh Tây Ninh là một Chi phái, vì đây là cái gốc của Ðạo, cái
gốc thì sanh ra các nhánh, sanh ra Chi phái. Theo ông Quế
Tây Tông Vô Cực Cung, quí Ngài: Ðãi, Tài. Ðây chỉ là một
nhóm tu đơn, do Ngài Nguyễn Bửu Tài, pháp danh Thiện
Pháp, lập ra tại quê nhà của Ngài là làng Phú Hưng, tục gọi
làng Chẹt Sậy, quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Phái nầy cho
rằng phái tu đơn của Ngài Ngô Văn Chiêu từ Phú quốc chuyển
về Sài Gòn là phái Ðông Tông, còn Ngài Nguyễn Bửu Tài ở
Bến Tre là Tây Tông, nên Ngài gọi Thánh Tịnh của Ngài lập ra
ở Chẹt Sậy là Tây Tông Vô Cực Cung. Như vậy, Tây Tông Vô
Cực Cung không phải là một Chi phái của Ðạo Cao Ðài và
cũng không dính dáng gì đến Ðạo Cao Ðài, chỉ có điều là sau
đó Ngài Nguyễn Bửu Tài gia nhập phái Tiên Thiên, trở thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chức sắc cao cấp (Thượng Ðầu Sư) của Tiên Thiên, rồi lãnh
đạo phái Tiên Thiên qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh. Sau khi
Ngài Nguyễn Ngọc Tương Giáo Tông phái Bến Tre qui liễu,
Ngài Nguyễn Bửu Tài rút lui khỏi Toà Thánh Tây Ninh, trở về
tái lập phái Tiên Thiên, sau đó Cơ Bút của Ngài phong Ngài
chức Giáo Tông của phái Tiên Thiên. Tây Tông Vô Cực Cung
chỉ là một nhóm tu đơn, không liên quan đến Ðạo Cao Ðài,
nên không phải là một Chi phái, có điều người đứng đầu nhóm
nầy là ông Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài sau nầy nhập qua
phái Tiên Thiên, rồi qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh, sau lại
trở về phái Tiên Thiên.

TÂY THI - PHẠM LÃI
Phạm Lãi là vị tướng tài ba đã 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 thoái" 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, trở thành 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 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 Trữ
La thôn. Vua nước Việt là Câu Tiễn muốn đem quân sang
đánh nước Ngô. Phạm Lãi can rằng: không nên, tôi nghe nói
việc binh là điều khó, đánh nhau là điều trái với đức, tranh
nhau bằng quân sự là việc thấp nhứt. Lo âm mưu làm trái với
đức là việc Thượng Đế cấm. Nếu làm tất bất lợi. Việt Vương
không nghe, đem binh đánh Ngô, bị vua Ngô Phù Sai và
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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. Vua Ngô không nghe, chỉ bắt Câu Tiễn
giam cầm đày đọa một thời gian rồi thả cho trở về nước. Việt
Vương được tha về nước rồi thì giấu mình, 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. Trong đoàn mỹ nữ có nàng Tây Thi đứng đầu, lại là
người yêu của Phạm Lãi. Nhưng cả hai người đều hy sinh tình
riêng để lo báo đền ơn nước. Ngô Phù Sai hết sức bằng lòng
đoàn mỹ nữ nầy và đặc biệt sủng ái Tây Thi. Ngũ Tử Tư vội
vào triều can vua Ngô nhiều lần, nhưng vua không nghe, lại
còn có ý phẫn nộ. Bảy năm trôi qua, nước Việt đã hùng mạnh.
Việt Vương nóng lòng phục thù, muốn đem binh đánh Ngô,
nhưng Phạm Lãi can vì chưa phải lúc. Trong lúc đó 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.
Việt Vương Câu Tiễn hay tin Ngũ Tử Tư bị bức tử chết thì rất
mừng, liền vời Phạm Lãi đến thương nghị việc đánh Ngô,
nhưng Phạm Lãi vẫn can, vì tuy nước Ngô mất tướng tài là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngũ Tử Tư, nhưng thế của nước Ngô còn mạnh lắm. 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 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 nổi 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:
"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
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
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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."

TÂY VỨC
西域
F: La province de Tây Ninh.
Thánh Ngôn dạy: "Đấng Chí-Tôn đã gieo giống quí hóa rồi, thì
cần phải vun-trồng cho cội sởn-sơ. Cội sởn-sơ mới có đâm
chồi trổ tược nhành lá sum-sê, hoa đơm sắc-sảo, rồi mới đến
trái oằn sai mà thành kết-quả xứng-đáng. Chừng hương nực
mùi, hoa đơm trái rồi, ngàn dặm cũng tìm đến hưởng nhờ
giống qúi, nhọc chi phải hạ mình mà làm cho nhẹ nhàng
phẩm-giá. Các Đạo-Hữu cứ đường ngay thẳng tới, chung lưng
đâu cật mà lo việc mình, thì muôn việc đều nơi Chí-Tôn sắpđặt nghe. Tòa Thánh là cội nguồn, ngày nào được sừng sựng
đứng-vững nêu trên miền Tây-Vức nầy, ấy là ngày họ cầuthỉnh các Đạo-Hữu đó. Nên biết mà lo..... (trg 184)
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.

TÂY VƯƠNG MẪU
西王母
E: The Buddha-Mother.
F: La Bouddha-Mère.
Tây Vương Mẫu 西王母: Tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Nơi
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đây có Vườn Đào tức là vườn trồng những Đào Tiên nơi Diêu
Trì Cung. Đào Tiên là một loại cây có trái rất quí, chín ngàn
năm mới có trái chín một lần, nên khi ăn được trái Đào Tiên thì
được trường sanh bất tử.
Theo Đức Hộ Pháp: nơi Diêu Trì Cung, "Phật Mẫu trụ sanh
quang lại thành một khối gọi là quả Đào Tiên, đủ phép sống
vĩnh viễn trường tồn nơi cõi Hư Linh".
Hội Yến Bàn Đào là một bữa tiệc mà Đức Phật Mẫu dành ban
thưởng cho các Chơn linh đắc quả về hội hiệp cùng Ngài. Nơi
Diêu Trì Cung có vườn Đào Tiên của Phật Mẫu, trái vừa sắp
sửa chín. Chơn hồn được Đức Phật Mẫu ban cho chén rượu
trường sanh.
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, hỗphách san hô, Điện đài lãng phương trong cảnh Nhị châu
chơn võ."
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."

TẨY TRẦN
洗 塵
E: To wash away the dust.
F : Laver les poussière.
Tẩy: Rửa cho sạch, giặt rửa. Trần: bụi.Tẩy trần, nghĩa đen là
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rửa cho sạch bụi, nghĩa bóng là nói người đi xa mới về còn
dính bụi đường, được người thân đặt một tiệc rượu để tiếp
rước mừng rỡ, gọi là tiệc rượu tẩy trần, và dâng lên ly rượu
gọi là ly rượu tẩy trần.

TẨY TRƯỢC
洗 濁
E: To disinfect.
F: Désinfecter:
Tẩy: Rửa cho sạch, giặt rửa. Trược: Trọc: nước đục dơ dáy.
Uế: hôi hám. Tẩy trược đồng nghĩa Tẩy uế, là rửa cho mất hết
các chất dơ bẩn tanh hôi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương pháp tẩy
trược đó thôi, chớ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết.

TẾ BẠT
濟拔
F: Sauver l'âme.
Tế bạt 濟拔 là Cứu giúp để cất nhắc lên. Cầu xin Đấng Đại
Thánh là Địa Tạng Vương Bồ Tát ban rải lòng từ bi mà cứu
giúp để cất nhắc các vong hồn cho được siêu thoát.
Chú thích: Từ "bạt" có nhiều chữ đồng âm, nhưng phù hợp với
ý câu kinh chỉ là chữ 拔 (bạt): Chọn để cất nhắc lên. Như đề
bạt 提拔. Chữ bạt tiến hoặc tiến bạt 薦拔 chính là từ bạt này.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.
"Bố từ bi tế bạt vong hồn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẾ BẦN
濟 貧
E: To succour the poors.
F: Secourir les pauvres.
Tế: Đưa qua sông, cứu giúp. Bần: nghèo. Tế bần là cứu giúp
người nghèo.

TẾ CHẨN
濟 賑
E: To give charity.
F: Distribuer des aumônes.
Tế: Đưa qua sông, cứu giúp. Chẩn: cấp phát lương thực cho
người nghèo. Tế chẩn là cứu giúp người nghèo bằng cách
đem tiền bạc, lương thực, thuốc men, quần áo đến cấp phát
cho.

TẾ CHỦ
祭 主
E: The sacrificer.
F: Le sacrificateur.
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Chủ: người làm chủ. Tế
chủ là người đứng làm chủ trong việc tế lễ.
Hai câu xướng của Lễ sĩ thường gặp trong nghi thức tế lễ: Tế
chủ tựu vị, Tế chủ dĩ hạ giai xuất.
Tế chủ tựu vị: người chủ tế đến đứng tại vị trí của mình để
bắt đầu tế lễ. (Tựu: đến. Vị: vị trí).
Tế chủ dĩ hạ giai xuất: người chủ tế và những người từ chủ
tế trở xuống.
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TẾ CHÚNG
濟 眾
E: To help the living beings.
F: Secourir les être vivants.
Tế: Đưa qua sông, cứu giúp. Chúng: nhiều người, dân chúng.
Tế chúng là cứu giúp dân chúng.
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.

TẾ ĐÀN
祭壇
E: Altar.
F: Autel.
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Đàn: cái đàn để làm nơi
tổ chức cúng tế. Tế đàn là đàn cúng tế.

TẾ ĐIỆN
祭 奠
E: To make offering to.
F: Présenter les offrandes à…
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Điện: cách thức trang
trọng của Lễ sĩ đem phẩm vật dâng cúng đi lên từng bước
theo điệu trống nhạc. Tế điện là việc Lễ sĩ đem phẩm vật cúng
tế dâng lên, trao cho người chủ tế với cách đi cung kính nhún
bước theo điệu trống nhạc đặc biệt của Đạo Cao Đài.
• Trong Tang lễ của Chức sắc vào hàng Tiên vị, lễ Tế điện
dâng Tam bửu (bông, rượu, trà), Lễ sĩ mặc lễ phục màu xanh,
chơn bước theo hình chữ Tâm 心.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Trong Tang lễ của Chức sắc vào hàng Thánh vị, lễ Tế điện
dâng Tam bửu (bông, rượu, trà), Lễ sĩ mặc áo màu đỏ, chơn
bước theo hình chữ Đinh 丁.

TẾ ĐỘ
濟度
E: To save.
F: Sauver.
Tế độ 濟度 (Tế là đưa đò qua sông. Độ là giúp đỡ). Tế độ là
dùng Phật Pháp để đưa người qua khỏi biển khổ. Nghĩa rộng:
Cứu giúp, độ dẫn bằng con đường đạo đức, nghĩa nhân.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thắng bại một trường lưu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định xa thơ.
Chào chư Thánh, các em nam nữ. Để tỏ một vài lời bí ẩn của
cơ Đời và lẽ Đạo, sau nầy sẽ đem ra bàn luận chơi.Hiện giờ
nầy, ván bài Việt Nam tới giai đoạn "Thừa nguy Việt mới định
xa thơ" rồi đó, mà nó phải đi đến đường lối nào nói nghe thử?
- Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm!
- Đã đành, nhưng phải nói thử coi chớ. - Chưa phải vậy đâu.
Nói như thế nầy mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba
mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dương để kình
địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận. Nếu đánh
Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỹ thì có Đại Tây
Dương, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc
về Đông Á. Chừng ấy Thái Bình Dương là cơ khí chận đường
tiến thối của các cường quốc mặc sức tranh hùng. Khi binh
kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cười... tiếp lương.
Chừng ấy ai đói khát phải quị lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy
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lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung. Chỉ
còn Đông Á là tránh nạn ấy được do có Thái Bình Dương
ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là "Thừa nguy Việt mới định xa
thơ" là lúc nầy gần rồi. Thôi, nói ít vậy. Kiếu. THĂNG.

TẾ KHỔN PHÒ NGUY
濟困扶危
Tế: Đưa qua sông, cứu giúp. Khổn: Khốn: cùng khổ, khốn đốn.
Phò: giúp. Nguy: ngặt nghèo, nguy hiểm. Tế khổn phò nguy
là cứu giúp người cùng khổ và trợ giúp người đang gặp cơn
nguy hiểm.
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.

TẾ LỄ
祭禮
Thần Hoàng bổn cảnh làng Mỹ-lộc vâng lịnh Đức Ngọc Đế
giáng đàn nói với nhơn sanh 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?... Trả lời thử? Cười…!
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TẾ NHỊ
E: Subtle.
F: Subtil.
Tế: Nhỏ vụn, mịn, trái với Thô. Tế nhị có nhiều nghĩa:
• Tế nhị là tỏ ra khéo léo trong quan hệ đối xử, chu đáo đến
những điểm nhỏ nhặt.
• Tế nhị là có nhiều tình tiết nhỏ kín khó nói rõ ra được.

TẾ PHẨM
祭 品
E: The offerings.
F: Les offrandes.
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Phẩm: phẩm vật. Tế
phẩm là những phẩm vật dùng để dâng lên cúng tế.
Khi cúng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng thiêng
liêng, tế phẩm là: bông, rượu, trà, tượng trưng Tam bửu (Tinh,
Khí, Thần) của con người.

TẾ TRỢ
濟助
E: To save and help.
F: Sauver et aider.
Tế: Đưa qua sông, cứu giúp. Trợ: giúp đỡ. Tế trợ là cứu giúp.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
"Đức ba giềng tế trợ thương sanh."
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TẾ TỰ
祭 祀
E: The cult and sacrifice.
F: Le culte et sacrifice.
Thần Hoàng Mỹ Lộc giáng nói "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?... Trả
lời thử? Cười…!"
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi tế tự chớ lờn chớ dể,
"Việc quan, hôn, thủ lễ nghiêm-trang."

TẾ VẬT
祭物
E:The victim of sacrifice.
F:La victime de sacrifice.
Đức Hộ Pháp nói: "Ngày hôm nay Đức Chí Tôn đối lại với Đạo
Thiên Chúa, không dâng Tam sinh là sanh mạng của con vật
nữa, mà chính mình Đức Chúa Jésus-Christ dâng cái xác thịt
của Ngài làm con tế vật cho Đức Chí Tôn, tức nhiên Ngài nói
rằng Ngài chịu khổ hình là chết trên cây Thánh Giá cốt yếu
làm con tế vật đặng dâng cho Đức Chí Tôn để cứu rỗi tội tình
nhơn loại." Thế nên khi "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 tế-vật dâng hiến cho Chí-Tôn đặng cầu
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siêu rỗi, xin tha-thứ tội-tình 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 vậy".

TỀ GIA NÔI TRỢ
齊家內助
E: To manage one's household.
F: Ménager ses affaires de famille.
Tề: sắp đặt cho gọn gàng ngay ngắn. Nội: trong. Trợ: giúp. Nội
trợ: giúp việc bên trong gia đình. Tề gia là sắp đặt các việc
trong nhà. Tề gia nội trợ là chỉ bổn phận của người vợ trong
gia đình, lo sắp đặt các việc bên trong gia đình.
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."

TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH
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."

TỆ ĐỆ
Là lời khiêm tốn trong cách xưng hô với nhau của người nam
phái. Tệ Đệ ý nói là người Em còn kém cỏi, chưa hiểu biết
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nhiều. Tệ Đệ là một tiếng xưng hô tỏ vẻ khiêm nhường, luôn
trân trọng người lớn tuổi hơn mình.
Đây là lời của Đức Hộ Pháp nói trong thời mà còn nhiều bậc
tiền bối như Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, Đức
Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, Đức Bà Nữ Đầu Sư Lâm
Hương Thanh… tất cả các vị này Đức Hộ Pháp đều kính là
Anh, Chị. Tuy nhiên về quyền hành thì Đức Hộ Pháp vẫn lớn
hơn.
Trong bài Diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh ngày
rằm tháng 7- Nhâm Thân (1932) có đoạn như vầy:
"..Chư Đạo Hữu đã may duyên gần đặng hình bóng của Chí
Tôn, cậy bút Thánh Cơ Thần giáo hóa, ngọn bút làm phương
thân mật, lại cũng là một máy linh nhiệm mầu, trí lự của con
người chẳng dễ chi cạn hiểu.
Ma ma Phật Phật, quỉ quỉ Trời Trời, lẽ chánh lý tà, khó bề
quyết định. Nhiều kẻ gọi là ma, chúng ta cho là Phật; chúng
cho rằng quỉ mình gọi rằng Trời. Hỏi cho đến tận nơi, chưa có
một người trưng đủ cớ. Chí Tôn lại nhiều phen để lời căn dặn
rằng: "Chúng ta phải để tâm dè dặt, cẩn thận giữ đức tin, lấy
trí lực tinh thần biết phân chơn giả. Thầy lại nói rõ rằng, có một
phần của kẻ phò loan Thầy mới gầy trọn phương mầu cơ bút:
- Phải Chí Tôn hay là đồng?
- Phải Phật hay là đồng?
- Phải Quỉ hay là đồng?
- Phải Ma hay là đồng?
Hư hư thiệt thiệt, giả giả chơn chơn, không phương phân biệt,
vì phần nhiều chư Đạo Hữu chưa hiểu thấu chơn truyền cùng
diệu pháp khó bề truyền dạy thế nào thử đặng Cơ Bút, tránh
sao khỏi những điều giả trá. Rất đỗi là Ngài Khai Đạo, quỉ còn
dám nhập đàn, huống lựa là Cơ Bút luyện nghinh ngang mà
không làm đường dẫn quỉ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vì cớ Chức Sắc Hiệp Thiên Đài của Tệ Đệ là những vị Thầy
đến cậy phò loan đặng cho người lập Đạo, đã chịu lắm nhục
nhã, hàm oan cũng vì Cơ Bút. Ấy vậy cái đức tin của anh em ở
nơi Cơ Bút cũng chưa đủ giá trị cùng đời, nên Tệ Đệ dặn một
đôi lời, xin gắng lấy cái quảng đại của Trời mà tế độ. Tệ Đệ
cũng vì tình chư Hiền Hữu mà luận tánh của Chí Tôn cho chư
Đạo Hữu tin theo Cơ Bút"...

TỆ HUYNH
E: My humble brother.
F: Mon humble frère.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Trước đây, Tệ Huynh có nói Thầy lập Ðạo kỳ nầy phù hạp
với dân trí ngày nay đã tăng tiến khỏi Nguơn Tấn Hóa đến địa
vị tối cao, cho nên chủ nghĩa Cựu Luật của các Tôn Giáo hiện
thời không đủ sức kềm chế đức tin của toàn nhơn loại. …Ngày
nay bão-tố dữ-dội đã qua rồi, Tệ Huynh nhìn thấy mấy em 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 hằng sẽ đem hết dạ yêu thương mà
dìu-dắt mấy em về cùng THẦY cho đến chốn."

TỆ MUỘI
Ni Trưởng Diệu-Minh Võ Duy Nhứt (Đạo Nhơn) ngày 31-121971 viết thơ gởi Hội Thánh có câu:
"Vốn Tệ Muội đã được hiểu Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh là
nguồn gốc Đạo Cao Đài và gần đây trong thập nhựt thiền định,
Tệ Muội đã được lịnh của Phật Mẫu dạy: "Phải kịp về Tòa
Thánh Tây Ninh mà chung lo nghiệp Đạo". Vì thế hiện nay Tệ
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Muội xin hiến dâng sự nghiệp đã hoàn thành tại Sài Gòn cùng
thể xác lên Đức Chí Tôn và Phật Mẫu sử dụng.
Trong bức thơ ngày 14-1-1972, Bà nói:
Tệ Muội xin tình nguyện về với mái Tổ Đình Tòa Thánh Tây
Ninh chung tâm góp sức cùng quí Đại Huynh, Đại Tỷ để lo cho
cơ tận độ theo tôn chỉ Đại Đạo hiệp với Thánh Ý Tứ-chuyển
Thượng Nguơn Thánh đức của Chí Tôn, Phật Mẫu. Tệ Muội
xin kết thúc bằng sự cầu nguyện:
1- Nguyện hiến dâng tinh thần và thể chất cho Chí Tôn, Phật
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng để làm phương tiện phục vụ
nhơn loại.
2- Nguyện cầu ơn trên ban hồng ân cho được huệ tâm ngõ
hầu thực thi lời nguyện cứu khổ, độ nhơn, bác ái, đại đồng
được đắc Thánh.
Nam Mô Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Trì Kim Mẫu. Cảm Bái"

TỆ TĂNG
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa giáng Cơ báo tin:
"Xin chào mấy Bạn, chào mấy Em.Từ buổi rảnh nợ trần, Tệ
Tăng vẫn luyến tiếc đến những công nghiệp mà mấy Bạn sẽ
tiếp tục làm hằng ngày gần đây. Ngày giờ đã định, Chí Tôn
không thể để Tệ Tăng còn ở tại trần nữa và phải giao phận sự
lại cho bạn Tiếp Pháp.Vậy Tệ Tăng không thể cùng mấy bạn
chung vui sớt nhọc lúc sau nầy mà phải trở về lo mặt huyền
linh, hầu giúp cơ xây chuyển được chóng kịp ngày giờ."

TỆ TỶ
Một lời nói khiêm nhường của người cấp bực trên đối với đoàn
em cấp dưới. Tiếng Tệ tỷ là nói "người chị còn kém hiểu biết".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đây là lời giáng Cơ của Bà Lâm Hương Thanh nói cùng Đức
Hộ Pháp. Lúc còn sanh tiền, Đức Hộ Pháp vẫn gọi Bà là "Chị"
nên giờ này Bà mới xưng với tất cả là "Tệ Tỷ".
"Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh: Kính chào Đức Hộ Pháp
kiêm Thượng Tôn Quản Thế cùng Chư Chức-sắc Hiệp Thiên
và Cửu-Trùng Nam Nữ. Tệ Tỷ lấy làm cám ơn chư quí vị có
tâm nghĩ đến tầm lo phương điều về Thánh-địa, nhứt là ơn
của Đức Hộ Pháp, mặc dù Thiên cảnh nhưng cũng ngùi ngùi
nhớ niệm ơn tình đồng Đạo. Tệ Tỷ cám ơn đó.
Tệ Tỷ xin lỗi muốn nói chuyện cùng Nữ-Phối Sư Hương-Hiếu,
Tệ Tỷ tưởng cả đoàn Nữ-phái ai cũng dòm ngó theo đàn Chị
mà tiến bước đạo-mầu. Tệ Tỷ lấy làm thẹn buổi sanh tiền
chưa dịp chấn chỉnh tráng lệ, rồi gặp phải thời cuộc biến
chuyển lôi cuốn Nữ-phái vào cảnh tang thương khóc hận, lỗi
ấy Tệ Tỷ có phần chịu, thì nhờ mấy Em kế chí dắt dìu đoàn
Em sau. Tệ Tỷ cũng nhận thấy tinh-thần của Nữ-phái dầu kém
thua Nam, nhưng tiếc vì thiếu người chỉ nẻo đem đường đến
chỗ hữu dụng của họ đó thôi. Vậy Em Hương Hiếu, Chị giao
Em thay phận, tầm phương diệu huyền tuỳ thời tuỳ cảnh ngộ,
kêu gọi lòng yêu ái của Nữ phái làm mối chuẩn thằng có sức
mạnh vùa vào rồi mới có thể Nam Nữ đồng tâm nâng thuyền
Đạo đến bao la thế giới. Em nên nhớ, Nữ phái trong vũ-trụ này
còn đói giọt thương yêu của DIÊU-TRÌ KIM-MẪU chan rưới.
Như thế phần Em rất nhọc-nhằn lắm vậy. Chẳng phải Nữ-phái
cứ tùng Nam-phái hoài sao? Nếu còn như thế mãi thì Nữ-phái
mất phận mình là nguồn Thương-yêu vô tận vậy. Nói qua xã
hội thế giới cũng vậy, cũng vì đời thiếu sự Thương-yêu chân
thật bao la mà can qua chưa yên lặng. Từ đây Chị trông Em lo
liệu, mọi việc có Chị giúp sức. Kính lời chào tất cả mấy Em,
hẹn lần sau sẽ tái ngộ".
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TỆ XÁ
敝 舍
E: My humble house.
F: Mon humble maison.
Tệ: Tiếng khiêm nhượng nói về mình. Xá: nhà. Tệ xá là tiếng
khiêm tốn nói về ngôi nhà của mình.

TỈ KHÂU (Phật Học)
比丘
Tỉ-khâu (S: Bhikṣu; P: Bhikkhu) có nghĩa là một Khất sĩ.
Danh từ chỉ một Nam giới xuất gia, sống cuộc đời không nhà.
Theo quan điểm nguyên thủy, chỉ có những người sống viễn ly
mới có thể đạt được Niết-Bàn. Hoạt động chính của những vị
này là Thiền định và giảng dạy giáo pháp, không được thụ
hưởng cuộc đời và chịu sống lang thang không nhà. Giới luật
của Tỉ-khâu là đời sống nghèo khổ, không vợ con và thực
hành Từ bi, được đề ra trong Luật tạng.
Cuộc sống cơ hàn của Tỉ-khâu được thể hiện trong chiếc Tam
y của các vị đó, gồm có ba phần (s: Tricīvara) và do vải vụn
kết lại. Vật dụng hàng ngày chỉ gồm Bát khất thực, dao cạo,
kim chỉ, đồ lọc nước và gậy kinh hành. Tỉ-khâu không được
nhận tiền bạc hay các vật dụng khác. Thức ăn là do cúng
dường, thuốc men chủ yếu là nước tiểu thú vật.
Ðầu tiên, Tỉ-khâu thường sống một cuộc đời lang thang.
Trong mùa mưa, các vị đó thường buộc phải an trú trong một
Tinh xá 精舍 (s, p: Vihāra). Lý do là vì nếu đi lại trong mùa
mưa, các vị có thể gây tai hại cho động vật và cây cối. Vì vậy,
các vị chỉ được rời Tu viện vì lý do đặc biệt trong mùa này.
Mùa An cư này được chấm dứt bằng buổi lễ Tự tứ 自恣 (p:
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pravāraṇā) trong đó các vị cùng sống chung trong thời gian
qua kiểm điểm lại lỗi lầm hay thiếu sót với nhau.
Qua năm tháng, Tỉ-khâu ít đi vân du, các vị sống nhiều trong
các Tu viện, tuy nhiên, tục đi hành hương chiêm bái vẫn còn
được giữ đến ngày nay. Ngày nay, các Tỉ-khâu phần lớn vẫn
còn giữ tập tục như hồi Đức Phật còn tại thế, nhưng mặt khác,
họ phải thích nghi với đời sống xã hội và điều kiện địa lý. Ví dụ
như các Tỉ-khâu Trung Quốc thường hay làm công việc đồng
áng, đó là điều mà Tỉ-khâu ngày xưa không được làm vì sợ
giết hại sinh mệnh côn trùng. Trong một vài trường phái của
Tây Tạng và Nhật Bản, Tỉ-khâu có thể lập gia đình, có vợ con.
Các qui định về khất thực cũng thay đổi nhiều qua thời gian.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỈ KHÂU NI (Phật Học)
比丘尼
Tỉ-khâu-ni (S: Bhikṣuṇī; P: Bhikkhunī).
Nữ giới xuất gia. Theo truyền thuyết, Tỉ-khâu-ni đoàn được kế
mẫu của Ðức Phật sáng lập với sự ủng hộ của A-Nan-Đà
(ānanda). Vì điều này mà A-Nan-Đà-Phật cũng lo ngại sự có
mặt của Nữ giới sẽ làm Tăng-già khó tu hành và dự đoán là
giáo pháp vì lý do đó, thay vì tồn tại 1000 năm, chỉ còn 500
năm.
Qui định về đời sống của Tỉ-khâu-ni khắc nghiệt hơn nhiều so
với Nam giới. Trong khi tu học, Tỉ-khâu-ni luôn luôn phải tuân
thủ quyết định của các vị đồng tu Nam giới. Không bao giờ
một Tỉ-khâu-ni được xem là ngang hàng với Tỉ-khâu, một vị Ni
lớn tuổi cũng phải tỏ vẻ cung kính đối với một vị Tăng nhỏ tuổi
hơn mình. Qui định bị trục xuất Ni giới hết sức ngặt nghèo, Ni
giới không bao giờ đóng một vai trò gì trong Tăng-già.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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TÍCH CỐC PHÒNG CƠ DƯỠNG NHI ĐÃI LÃO
Chứa lúa để phòng khi đói, dưỡng trẻ để đỡ tuổi già.
Thầy dạy:
Tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão,
Vương thần tế quốc, nhớ nghe con!

TÍCH CỰC
積極
E: Positive.
F: Positif.
Tích cực là làm việc gì mà vụ tiến thủ thì gọi là tích cực, trái
lại thì gọi tiêu cực.
Kinh Nhập Hội có câu:
"Mở đường tích cực oai linh,
"Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn."

TÍCH ĐỨC
積 德
E: To accumulate virtuous acts.
F: Entasser des actes de vertu.
Tiên Nho khi giáo hóa dân nói một câu rất hay: "Tích kim dĩ di
tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ; tích thơ dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất
năng độc; bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung dĩ di tử
tôn trường cửu chi kế". Nghĩa là: Chúng ta để vàng cho con
chưa biết con giữ gìn còn hay chăng, chúng ta để sách cho
con cốt yếu mong cho nó làm quan trên thiên hạ, khôn hơn
thiên hạ, giỏi hơn thiên hạ, trí tài hơn thiên hạ, chưa biết nó
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đọc hay chăng, chẳng bằng chứa đức (phước) lại nó vẫn còn
tồn tại mãi thôi.
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu xã hội nhơn quần mà có đức, cả toàn
nhơn loại mà có đức, thì trường tương tàn tương sát kia
đương náo nhiệt không thể có được. Bị họ thiếu đức ấy, mà
thiên hạ đã điên đảo, thiên hạ đã thống khổ tương tàn tương
sát với nhau, không buổi nào trên mặt thế gian này đặng hòa
bình, là thiên hạ do thiếu đức. Lập đức, bây giờ chúng ta để
dấu hỏi đức ấy tìm đâu mà có? Bần Đạo lại giải nghĩa quả
quyết rằng: Ngoài cửa tinh thần đạo đức ở đâu mà có được
món ăn thiêng liêng ấy, duy có trong cửa Đạo Cao Đài này mà
thôi. Bần Đạo lại còn nói quả quyết rằng: Bất kỳ Tôn Giáo nào
giúp cho ta đạt đặng cái đức, nền chơn giáo ấy gọi là chơn.
Nhưng 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 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."

TÍCH ĐỨC LƯU PHƯƠNG
Đức Lý dạy: Giồng Luông, 20-2-1928 (âl 29-1-Mậu Thìn)
"Cười… Thượng Hoài Thanh, Lão mừng cho Đạo hữu đó.
Hiền hữu định cuộc vinh huê phú quí nầy cho mình hưởng trọn
là quí hay là cho toàn cả chúng sanh nương dựa mà lập địa vị
Thiên tước là quí, đó Hiền hữu? Lão cho Hiền hữu đôi liễn
nầy:
Tích đức lưu phương hoài cổ trị gia thường dĩ Đạo.
Hàm ân phúng thế ưu kim xử sĩ chỉ tùng Tâm.
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TÍCH KIM DĨ VI TỬ TÔN
Đức Hộ Pháp dịch ra thành câu này:
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…..

TÍCH PHƯỚC
錫 福
F:Attribuer le bonheur.
Tích: chứa, để dành. Phước: điều may mắn tốt lành.
Thi văn dạy Đạo:
Tích phước cho con, Tích hỡi con,
Con còn lăn líu lắm nghe con!
Con thương con cháu là thương Ðạo,
Ðạo chẳng ở xa, ở tại con.

TÍCH THIỂU THÀNH ĐA
積 少 成 多
E: Many a little makes a mickle.
F: Petites choses entassées forment une grande.
(Tích là chứa lại, Thiểu: ít, thành đa là được nhiều thêm)
Nghĩa là do sự cần kiệm, góp mỗi ngày một ít, nhưng lâu ngày
sẽ nhiều hơn. Ví như người làm việc thiện, mỗi ngày một ít,
nhưng phước đức sẽ lớn vô cùng.
Thánh ngôn dạy: "Chư Đạo-hữu phải lọc-lừa lại, tìm người có
tâm-chí, kết liên thân-ái, chung hiệp nhau, bỏ sự lãng phí,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

373

dụng đồng tài nơi giọt mồ-hôi, được tích thiểu thành đa, gầy
dựng một cái nhà chung, để ngày phong-võ nương dựa được
thung-dung, ngồi ngắm thế-sự và chấn-hưng mối Đạo quí-hóa;
ấy là không làm mà no; không đất mà ấm-cúng đó. Phương
chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi
tráng-kiện mà xa lo rộng nghĩ? (trg 166)
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng tựu thiểu thành đa,
"Họa tai báo ứng chẳng qua mảy hào."

TÍCH TRƯỢNG (Phật Học)
錫杖
Tích trượng (S: Khakkhara; J: Shakujō) dịch âm là Khiết-khíla; Chỉ cây gậy thiếc có tra những vòng bằng thiếc hoặc đồng,
được các Tỉ-khâu sử dụng đi khất thực. Tiếng kêu của những
vòng thiếc báo hiệu cho thí chủ có người đến xin ăn và cũng
được dùng để đuổi những con thú hung dữ (Quải tích).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỊCH
TỊCH 籍 (Bộ: trúc 竹) cũng đọc là Tạ, có nghĩa là Sách vở, sổ
sách, sách để ghi chép mọi sự cũng gọi là tịch. Như thư tịch
書籍 sách vở tài liệu. Nguyễn Du 阮攸 có câu "Bạc mệnh hữu
duyên lưu giản tịch" 薄命有緣留簡籍 (Điệp tử thư trung
蝶死書中) Mệnh bạc (nhưng) có duyên được lưu lại trong sách
vở.
- Quê ở. Đời đời làm dân ở một chỗ gọi là dân tịch 民籍
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- Vì đi buôn mà làm nhà ở một nơi khác gọi là thương tịch
商籍, sổ chép số dân gọi là hộ tịch 戶籍.
- Dẫm, xéo. Thửa ruộng nào vua thân chinh xéo xuống cày gọi
là tịch điền 籍田. - Tịch tịch 籍籍 tiếng nói rầm rầm, người nào
có tiếng trong đời gọi là "tịch thậm đương thời" 籍甚當時.
- Tịch ký 籍記 nghĩa là bao nhiêu của cải đều biên vào sổ quan
sung công cả.
- Bừa bãi. Như lang tịch 狼籍. Ta quen đọc là lang tạ. Nguyễn
Du 阮攸 có câu "Lang tạ tàn hồng vô mịch xứ" 狼籍殘紅無覓處
(Dương Phi cố lý 楊妃故里) Cánh hồng tàn rụng ngổn ngang,
biết tìm đâu?

TỊCH DIỆT (Phật Học)
寂滅
E: To be annihilated.
F: S’anéantir complètement.
Tịch diệt (J: Jakumetsu) Một cách dịch nghĩa khác của danh
từ Niết-Bàn (s: Nirvāṇa; p: Nibbāna). "Tịch diệt" mô tả một tâm
trạng tịch tĩnh tuyệt đối, vượt khỏi sinh tử, thành hoại, không
gian và thời gian, vượt qua tất cả mọi sự lệ thuộc, mô tả trạng
thái tâm thức của một Bậc Giác ngộ, một vị Phật. Trạng thái
này không thể được trình bày bởi vì nó nằm ngoài tư duy "Bất
khả tư nghị" và ngôn ngữ "Bất khả thuyết". Những lời xác định
tâm trạng này chính là sự cố gắng nhọc nhằn vô ích, ví như
nhét vào khuôn khổ cái "Vô biên". Những lời duy nhất có thể
sử dụng được là những câu phủ định "Tứ cú bách phi" như
"Không phải cái này, không phải cái kia" (s: Neti, Neti!) hoặc
"Vượt qua" tất cả những khái niệm, suy tư.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo giáo lý tuyệt đỉnh của Đạo Phật – như Kim Cương Thừa
(s: Vajrayāna) và Thiền Tông – thì Tịch diệt hoàn toàn không
khác biệt với Luân hồi (saṃsāra). Cái "Vô biên", "Vô vi", "Vô
tướng" chính là cái "Hữu biên", Hữu vi", là thế giới hiện hữu.
Nếu Niết-Bàn đã vượt qua mọi khái niệm thì sự đồng nhất của
Niết-Bàn và Luân hồi cũng không thoát khỏi sự "Bất khả tư
nghị", "bất khả thuyết" và chỉ có thể trực nhận được khi đã
giác ngộ. Vô thượng chính đẳng chính giác (Anuttara
samyaksaṃbodhi) có nghĩa là, một vị Phật sống ngay trong
thế giới hiện hữu với một tâm trạng tịch tịnh, không phải chỉ
nhập Niết-Bàn, bước qua một cách tồn tại khác, sau khi thoát
khỏi thân do Tứ đại hợp thành.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỊCH DƯƠNG
夕 陽
A: Setting sun.
P: Soleil couchant.
Tịch: buổi chiều. Dương: mặt trời. Tịch dương là mặt trời
chiều sắp lặn.

TỊCH ĐAO
籍 道
E: The registers of Caodaist Dignitaries.
F: Les registres des Dignitaires Caodaïstes.
1-Định nghĩa:
Tịch Đạo là gì? -Tịch là sổ bộ. Tịch Đạo là sổ bộ Đạo Nam Nữ
ghi tên theo mỗi thời Giáo Tông.
*Ví như thời Giáo Tông đầu tiên là của Đức Lý Giáo Tông thì
Tịch Đạo là "Thanh Hương" 青 香.
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Nếu là Chức sắc Nam phái từ hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy
Thánh danh có kèm theo chữ "Thanh".
Thí-dụ: ông Nguyễn-Văn-A đắc phong Lễ Sanh được chấm
phái Thượng, Thánh danh sẽ là: THƯỢNG A THANH (có
nghĩa là chữ sắc phái đứng trước, kế là tên, sau hết là chữ
Tịch Đạo "THANH")
Về Nữ phái thì chữ Tịch Đạo "HƯƠNG"đứng trước tên.
Thí dụ: Bà Lâm-Ngọc-Thanh. Phẩm Đầu Sư, thì Thánh danh
sẽ là Nữ Đầu Sư HƯƠNG THANH hoặc nếu có nhiều người
trùng tên thì đặt chữ họ trước hết, gọi Bà là LÂM HƯƠNGTHANH.
*Nếu qua một thời Giáo Tông khác thì đổi Tịch là ĐẠO TÂM,
tức nhiên Nam thì lấy chữ "Đạo", Nữ thì lấy chữ "TÂM" đặt vào
các vị trí cũng như tịch Thanh Hương vậy.
Tịch Ðạo là Sổ bộ ghi tên Chức sắc với Thánh danh có chữ
biểu thị thời kỳ Phổ Độ của một thời Giáo Tông. Nền Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ này với tôn chỉ "Qui Nguyên Tam Giáo Phục
Nhứt Ngũ Chi" nên Ðức Chí Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Tam giáo, chứ không dùng Giáo chủ Tam giáo như
thời Nhứt kỳ và Nhị kỳ Phổ độ nữa, tức nhiên phải có đủ Tam
Trấn chứng đàn, nhìn nhận cho sự phong tịch này.
2-Tam Trấn chứng Đàn:
-Phật thì Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát làm Nhị Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Phật giáo.
-Tiên thì Ðức Ðại Tiên Trưởng Lý Thái Bạch làm Nhứt Trấn
Oai Nghiêm cầm quyền Tiên giáo.
-Thánh thì Ðức Quan Thánh Ðế Quân làm Tam Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Nho giáo.
*Ðức Thái Bạch Kim Tinh giáng cơ cho bài thi khoán thủ:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁI Thượng vô ngôn hữu Đạo thành,
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TINH đẩu nan tri ngã độ thành.
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太上無言有道成
白雲有眼見人生
金光得劫修心善
星斗難知我度成

Giải nghĩa:
- Ngôi Thái cực ở trên, không nói mà Đạo thành,
- Trong mây trắng có Mắt thấy khắp nhơn sanh.
- Ánh kim quang đạt được kiếp Tiên nhờ tu tâm lành,
- Các vì sao khó biết TA độ cho thành.
*Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cơ cho thi khoán thủ:
Quang Âm Bồ Tác, đồng thời viết ra chữ Hán như sau:
QUANG minh Nam Hải trấn thiền môn,
ÂM cảnh năng tri độ dẫn hồn.
BỒ đoàn mạc hám liên huê thất,
TÁC thế tâm ưu khởi Đạo Tông.

光明南海鎮禪門
陰境能知度引魂
蒲團莫噉連花室
作世心憂起道宗

Giải nghĩa:
- Ðấng Quang minh ở Nam Hải trấn giữ cửa Thiền,
- Có khả năng biết và độ dẫn các hồn nơi Âm cảnh.
- Ngồi trên tấm bồ đoàn, không thích ngự trên tòa sen,
(Ý nói: Muốn làm một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, chớ
không thích ngồi an hưởng trên ngôi vị Phật)
- Có lòng lo lắng làm cho người đời khởi bước theo ĐẠO.
*Ðức Quan Thánh Ðế Quân giáng cơ cho bài thi khoán thủ:
Quan Thánh Ðế, đồng thời viết ra chữ Hán như sau:
QUAN thành tái hiệp Hớn triều phong,
THÁNH đức mạc vong hám thế trần.
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng,
Thanh y xích diện hảo vinh phong.

關誠再合漢朝封
聖德莫忘噉世塵
帝室一心忠氣勇
青衣赤面好榮封

Giải nghĩa:
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- Quan Võ xưa được triều Hớn phong chức, nay tái hiệp,
- Đức độ của bậc Thánh chẳng ham thích việc đời.
- Một lòng trung thành với nước và dũng khí với nhà vua,
- Áo xanh mặt đỏ, Ngài được phong tước vinh hiển tốt đẹp.

TỊCH ĐẠO THANH HƯƠNG
籍道青香
Thời Giáo Tông đầu tiên là của Đức Lý Giáo Tông thì Tịch Đạo
Nam Nữ là "Thanh Hương". Nếu là Chức sắc Nam phái từ
hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy Thánh danh có kèm theo chữ
"Thanh". Thí-dụ: ông Nguyễn Văn-A đắc phong Lễ Sanh được
chấm phái Thượng, Thánh danh sẽ là: THƯỢNG A THANH
(có nghĩa là chữ sắc phái đứng trước, kế là tên, sau hết là chữ
Tịch Đạo "THANH")
Về Nữ phái thì chữ Tịch Đạo "Hương" đứng trước tên. Thí dụ:
Bà Lâm-Ngọc-Thanh, phẩm Đầu Sư, thì Thánh danh sẽ là Nữ
Đầu Sư HƯƠNG THANH hoặc nếu có nhiều người trùng tên
thì đặt "họ"trước, gọi là Nữ Đầu Sư LÂM HƯƠNG-THANH.
Ý-nghĩa hai chữ THANH HƯƠNG:
Hai chữ Thanh Hương này phát xuất từ đôi câu đối:
- THANH sử ký danh lưu vạn đại.
- HƯƠNG hoa truy sùng bái thiên thu.
Có nghĩa là: - Bộ Thanh sử ghi tên người trong sạch, tên tuổi
còn lưu lại muôn đời. - Đền hương lửa còn truyền nối, thờ lạy
người danh tiếng ngàn năm.
Nghĩa riêng từ chữ: THANH 青 là màu xanh tươi, tượng sức
sống vươn lên, chỉ sự thanh khiết, trong sạch. Hoặc viết là 清
có bộ thuỷ. HƯƠNG 香 là mùi thơm tho.
Chiết tự hai chữ Thanh Hương:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH 青 chiết tự: trên là Chủ 主 dưới là Nguyệt 月.
HƯƠNG 香 chiết tự: trên là Hoà 禾 dưới là Nhựt 日.
-Nếu lấy hai chữ của phần trên đọc là Chủ Hoà 主 禾.
-Nếu lấy hai chữ dưới hiệp lại thành ra chữ Minh 明 có nghĩa
là ghép hai chữ Nhựt Nguyệt lại là chữ Minh.
Thánh ý Thầy muốn rằng trong thời buổi ban sơ này toàn Đạo
Nam Nữ phải biết trên HÒA dưới HIỆP
Chữ Thanh 清 cũng viết có ba chấm thủy nghĩa là trong sạch.
Ba chấm thủy tượng trưng Tinh - Khí -Thần hiệp nhứt.
Bài thơ chiết tự chữ THANH HƯƠNG:
Dụng tiếng Thanh Hương Tịch-Đạo nhà,
Giáo Tông đổi mới Đạo Tâm ra.
Phân THANH 清 xuất ngoại Tinh-Thần-Khí,
Hòa hiệp Âm Dương diệu pháp mà!
Hương sắc Nữ gìn nêu giá ngọc,
Chiết Hương hạ Nhựt thượng vi Hòa.
Chủ Hòa mục đích Cao-Đài dựng,
Nhựt Nguyệt, Minh tâm hiệp nhứt tòa.
Nguyên Thủy
Chữ HÒA rất là quan trọng: Ấy là lời trong Thánh Ngôn Thầy
thường căn dặn: "Cái nhánh các con là nhánh chính mình
Thầy làm CHỦ, sau các con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các
con thuận HÒA cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân
trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy".
Hoặc trong Pháp Chánh Truyền cũng dạy: "Cơ Đạo của ChíTôn đến lập buổi Hạ nguơn Tam Kỳ Phổ Độ này duy lấy một
chữ HÒA làm Tôn chỉ. Có HÒA mới có HIỆP, có Hiệp mới có
Thương, mà sự Thương yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập
Lục Thiên, Cực-Lạc thế giới và Bạch Ngọc-Kinh y như lời Đức
Chí-Tôn đã dạy, chỉ nghĩa là phải Từ bi, Bác-ái mới đắc Đạo
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vô vi, phải HÒA HIỆP mới có cơ qui nhứt. Chí-Tôn đã định
khai Đạo đặng thị chứng cho các Tôn giáo biết nhìn nhau
trong đường hành thiện, trừ tuyệt hại tranh đấu thù hiềm, làm
cho Thế giới Hòa bình, thoát cơ tự diệt. Thể Đạo của Chí-Tôn
cũng phải nương theo chữ HÒA mới toan thành lập. Chí-Tôn
định thành Hội Thánh, đặng thay thế hình ảnh của Người, thì
cũng tùy theo phép Tạo hóa cá nhân mà gầy nên ảnh tượng".
Vậy: Tịch HƯƠNG là tịch của Nữ-phái. Nữ-phái là nguồn sống
của nhơn-loại. Đức Lý nói với Bà Lâm-Hương Thanh: Hiền
Muội phải viết thơ mời đủ mặt ngày rằm này. Thầy đến phong
chức lập thành Nữ phái, nghe à! (TN/ 95)
Tịch HƯƠNG là tịch của Nữ-phái. Nữ-phái là nguồn sống của
nhơn-loại.Đức Hộ Pháp nói "Trong Thánh-ngôn Hiệp Tuyển có
bốn câu thi của Ngài rất ngộ-nghĩnh (Đức Lý giáng lập Nữ
phái): Lâm-Hương-Thanh, Hiền-muội phải viết thơ mời.
Ngày 11-12 Bính-Dần (Vendredi 14-1-1927): Đức Lý giáng đàn
nói với chư Nữ-chức chi Minh Đường rằng: "Thầy dạy Lão
phải lập phái Nữ cho thành tựu. Em gắng lo phổ-độ nhơnsanh. Cửu nhị ức nguyên nhân hãy còn trong vòng hắc ám,
chẳng lẽ em biết Đạo ngồi đó cho đành. Lão trông công em".
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỵ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ "Tịch Hương".

久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主藉香

Đức Hộ Pháp giải nghĩa:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn là cảnh trần Ta chết đã lâu
mà hôm nay Ta được phục sanh lại trong Thánh-thể của Đức
Chí-Tôn.
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn là còn hạnh phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến?
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Bần-Đạo đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển khởi Thượng
nguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có duyên cớ. Bần
Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài thì không thi
hành được. Ngài đến đặng mở Thượng nguơn Tứ chuyển.
Thế trung kỵ tử hà tri tử? Thế-gian sợ chết mà không biết cái
chết là gì! Chính Ngài hỏi rồi nói:
Tử giả hà tồn chủ tịch Huơng: Tịch HƯƠNG là tịch của 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?

TỊCH ĐẠO ĐẠO TÂM
籍道道心
Tịch Đạo kế tiếp là ĐẠO TÂM, nghĩa là tiếp theo sau Tịch
Thanh Hương. Nói rõ ra Tịch-Đạo Thanh-Hương là lo tu về
phương diện hữu hình, như tạo tác các cơ sở, lập nên Thánh
Thất làm nhà chung cho nhân sanh đến chiêm bái và để học
hỏi Đạo lý. Thời gian này người Tín hữu lập công bằng công
quả ngoại, như xây dựng, tạo tác, giữ gìn cơ sở, cúng kiếng.
Nay qua Tịch ĐẠO TÂM thì lo về phần tâm linh tức nhiên phải
thấu đạt chơn lý chánh truyền, là phải học hỏi, nghiên cứu,
sửa tánh trau thân, làm công quả nội.
Hỏi vậy Tịch ĐẠO TÂM đã đến chưa?
Hãy nhìn đôi liễn đối đặt trước Báo-Ân-Từ sẽ thấy:
- BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hóa chúng sanh vạn vật
hữu hình tùng thử ÐẠO.
- QUÁI hào bác ái định Càn khôn phân đẳng pháp nhứt Thần
phi tướng trị kỳ TÂM.
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八品眞魂造世界化眾生萬物有形從此道
卦爻博愛定乾坤分等法一神非相治其心
Giải thích:
Câu 1: Bát phẩm chơn hồn cũng gọi là Bát hồn, tức là 8 bậc
tiến hóa của chơn-hồn, từ thấp lên cao là Vật-chất hồn, Kimthạch-hồn, Thảo-mộc-hồn, Thú-cầm hồn, Nhơn hồn, Thầnhồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn, Phật hồn. Tám phẩm chơn hồn này
đã tạo ra Thế giới, hóa thành chúng sanh. Trong hàng chúng
sanh thì chỉ riêng 4 phẩm là Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm và
Nhơn loại. Những vật loại nào có hình ảnh có thể thấy được,
sờ mó được như vậy đều phải chịu luật biến hoá hoặc thay đổi
của vũ trụ, tức là bị huỷ hoại hay chết đi tuỳ theo thời gian. Ấy
gọi là Đạo.
Theo Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử. Đạo là cái nguyên lý
sanh ra vũ trụ và vạn vật. Mọi vật đều do Đạo mà sanh ra và
lớn lên. Theo triết lý của Đạo Cao Đài, ĐẠO là Hư Vô chi Khí,
tức nhiên có sinh có diệt, có sống có chết. Phật Mẫu Chơn
Kinh có câu "Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh"
nghĩa là: Đức Phật Mẫu vận chuyển đem Tám phẩm chơn hồn
hóa thành chúng sanh nơi cõi trần này.
Câu 2: Quái Hào: quái là quẻ. Ví như Quẻ Càn ☰ gồm có 3
vạch liền, mỗi vạch liền được gọi là Hào Dương. Quẻ Khôn ☷
có 3 vạch đứt, mỗi vạch đứt được gọi là Hào Âm. Sự kết hợp
của các Hào âm dương tạo thành các Quẻ. Quái hào là chỉ
chung các quẻ và các hào trong Bát Quái. Người phát minh ra
Quái Hào là vua Phục Hy. Ngài dùng Quái Hào tạo thành Bát
Quái Tiên Thiên, để giải thích sự hình thành Càn Khôn Vũ trụ
bằng hai nguyên lý Âm Dương do Thái Cực biến hóa phân ra.
Bác ái là lòng thương yêu bao la, thương xót sanh linh hơn
mình, cho nên, kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông
mà coi thiên hạ nặng bằng trời đất. Chính hai quẻ Càn Khôn là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cánh cửa đi vào Đạo Dịch: Càn tượng Trời, Khôn tượng Đất
tức là trời đất, vũ trụ, nên thường nói Càn khôn Vũ trụ. Cũng
chỉ hai đấng Cha Mẹ Vạn linh là Chí-Tôn và Phật mẫu nữa.
Hai quẻ Âm Dương này rất quan trọng.
PHÁP: theo nghĩa tổng quát, tất cả những gì có thật hay hư
ảo, hữu hình hay vô hình, tâm hay vật, đều gọi là Pháp.
Nhứt Thần phi tướng là duy có một Chơn linh vô hình đối với
con người tuy không hình ảnh, vì nó là điểm nhỏ nhít mắt
thường không thấy mà nó trị được cái tâm, chính là Điểm Linh
quang của Đấng Thượng Đế ban cho để làm chủ con người
đối cùng Càn Khôn Vũ trụ. Nhứt Thần phi tướng là Thái cực, là
Đại hồn, là Khối Đại Linh quang của Thượng Đế.
Trong sự tạo hóa Càn khôn vũ trụ, Đấng Thượng Đế dùng luật
Thương yêu, sắp đặt mọi vật trong Càn khôn, phân chia ra
nhiều thứ bực cao thấp khác nhau, chỉ duy có một Chơn linh
vô hình làm chủ cái Tâm.
Đây là hai câu đối có số chữ dài nhất: mỗi câu có 17 chữ.
Theo Dịch-lý thì số 17 này thuộc quẻ Thiên Sơn Độn
Càn
vi Thiên số 1, Cấn vi Sơn số 7, họp số là 17. Độn tức là lui đi,
biến đi. Điều này báo cho biết rằng thời kỳ Tịch Đạo THANH
HƯƠNG đã lui đi, nhường chỗ cho cơ ĐẠO TÂM sắp đến. Thế
nên mở đầu cho đôi liễn có hai chữ đầu là BÁT-QUÁI, hai chữ
cuối là ĐẠO TÂM.
Tóm lại: Tám đẳng cấp chơn-hồn đều được sản-xuất dưới bàn
tay của Đức Phật-Mẫu, nhưng vạn-vật vốn hữu hình hữu hoại,
nghĩa là có sinh có diệt, có sống có chết, Đạo của trời đất định
vậy. Dù cho những quẻ (đại thể), những hào (tiểu thể) xuất từ
tâm Bác-Ái sẽ định nền tảng cho Càn-Khôn để phân ra đẳng
cấp, chỉ một điểm Thần 神 duy nhứt, không hình tướng cũng
định được cái Tâm (mà chủ của cái Tâm là Thượng-Đế CaoĐài ngày nay vi chủ).
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Lại nữa: Nhìn ở đầu câu liễn có hai chữ Bát Quái, cuối câu có
hai chữ Đạo Tâm, điều này đã chứng-tỏ rằng Tịch-đạo ĐạoTâm đã xuất hiện.
- Đức Chí-Tôn có Bát-Quái (số 8).
- Đức Phật-Mẫu nắm Bát Phẩm Chơn-Hồn (số 8).
- Người tu-hành gìn Bát Chánh Đạo (số 8).
Ba lần con số 8 là 24 (3x8), là 24 chuyến thuyền Bát Nhã tức
nhiên là Bát-Nhã Ba-La-Mật của Phật dạy, là trí huệ. Người tu
là mục-đích đạt cho được trí Bát-Nhã ấy là "Nương gươm thần
huệ đoạn trừ nghiệt căn" đó vậy!
Mỗi câu có 17 chữ ứng với quẻ Thiên Sơn Độn 天 山 沌.Độn là
lui đi, tức nhiên thời Tịch-đạo Thanh Hương đã qua, giờ đây
tịch-đạo Đạo-Tâm sẽ ngự trị trong tâm linh của tất cả mọi
người.
Đạo Tâm là gì? Đức Hộ Pháp dạy: "Chiếu theo ý nghĩa chữ
ĐẠO là một định từ để chỉ tánh đức của loài người đối với Đức
Chí-linh cùng Càn khôn vũ trụ. Loài người bao giờ cũng chủ
TÂM tìm tòi, kiếm cái nguyên do lai lịch của mình hầu định
phận đối cùng tạo đoan vạn vật. Muốn biết mình, con người
phải lột cả sự bí mật huyền vi của vạn vật hữu sanh tại thế gọi
là chúng sanh đặng so sánh. Thấy đặng cái sống của vạn vật
mới biết đặng cái sống của mình. Thấy đặng cái năng tri năng
giác của chúng sanh, mới tìm đặng tâm tánh của mình là báu.
Thấu đáo đặng tâm linh mới biết thiên lương do chí thiện. Khi
hiểu cái Thiên lương ấy là nhiệm vụ huyền bí, tả không cùng,
hiểu không tột, chẳng biết lời chi mà đặt để, nên định phỏng
danh là ĐẠO 道 Vì cớ cho nên lấy chữ TÂM 心 làm mục đích.
Các Thánh nhơn xưa thường đem cái triết-lý Đạo Tâm hiệp
làm môi giới, nên dầu cho các vị Giáo-chủ tuy mỗi Đấng đều
có tư tưởng đặc sắc, nên triết lý cao thấp không chừng nhưng
cũng phải buộc lấy chữ TÂM làm nguồn cội. Nếu luận hai chữ
CHỦ TÂM thì ta cũng thấy rõ rằng: Một vấn đề thuyết không
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng, biện không tận, vì nó quảng đại bao la, vô biên vô giới,
bởi nó do Chí linh là Trời mà sản xuất. Hễ càn khôn vũ trụ này
vĩ đại bao nhiêu và cơ bí mât tạo đoan bao nhiêu, thì nhơn tâm
đều hưởng ứng bấy nhiêu. Dầu cho kiến thức đặng, hay là còn
ẩn vi mầu nhiệm mà lương tâm của con người đã hưởng ứng,
đều cho mọi trí não, mọi tinh thần tự hiểu rằng: Sự thấu đáo
chữ ĐẠO vô cùng, vô tận, muôn phần loài người chưa định
đặng một, vì vậy các nhà triết học đạo đức tinh thần cho nhơn
tâm tức thiện tâm cũng đặng.
Tâm ấy là gì? Ấy cũng là một định từ để chỉ cái hình bóng trí
thức tinh thần, Đạo gọi là nhứt điểm linh quang chiếu giám.
Đức Chúa Jésus khi thọ pháp Giải oan nơi Jourdain thì điểm
linh quang ấy giáng như hình khối lửa.
Đức Lão-Tử khi thiền định tại Thơ viện nhà Châu, thì điểm linh
quang ấy giáng như hình sấm sét.
Đức Khổng-Phu-Tử khi vấn đáp với Thần Đồng Hạng Thác thì
điểm linh quang ấy giáng như hình sợ sệt.
Như Abraham và Moise thấy Đức Chúa Trời trong đạo hào
quang sáng suốt. Như Đức Lão-Tử, Ngươn Thỉ Thiên Tôn và
Thông Thiên Giáo chủ thấy Hồng-Quân Lão-Tổ trong năm sắc
tường vân. Như Phục Hi đã thấy Long Mã hóa Hà đồ". (Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 15-7 Ất-Sửu – 1937)

TỊCH ĐẠO: THANH ĐẠO
籍 道: 清 道
Thanh - Đạo là Tịch Đạo (Sổ bộ) của Nam phái, cũng giống
Tịch Đạo của Nữ phái sau này. Thánh ngôn dạy:
"THANH ĐẠO Tam khai thất ức niên,
"Thọ như địa huyển thạnh hòa thiên.
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"Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
"Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên."
Viết thành chữ Hán:
清道三開七億年
壽如地圈盛和天
無虛歸服人生氣
造萬古壇照佛緣
Giải nghĩa:
- Nền Đạo trong sạch của Ðức Chí Tôn mở ra lần thứ ba phổ
độ đến 700 000 năm (một ức: 100.000 năm).
- Sống lâu như trái đất, thịnh vượng cùng Trời.
- Ðức Chí Tôn đem trở về các linh hồn của nhơn sanh.
- Tạo ra từ muôn xưa đàn cúng tế để soi sáng người có duyên
với Phật.
Trong thời Giáo Tông đầu tiên, nếu là Chức sắc Nam phái từ
hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy Thánh danh có kèm theo chữ
"Thanh". Nếu qua một thời Giáo Tông khác thì đổi Tịch là ĐẠO
TÂM, tức nhiên Nam thì lấy chữ "Đạo", Nữ thì lấy chữ "TÂM"
đặt vào các vị trí cũng như tịch Thanh Hương vậy. Nay, Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, với Tôn chỉ "Qui Nguyên Tam giáo Phục
Nhứt Ngũ Chi" nên Ðức Chí Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Tam giáo là:
- Phật thì Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát là Nhị Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Phật giáo.
- Tiên thì Ðức Lý Ðại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh là Nhứt
Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Tiên giáo.
- Thánh thì Ðức Quan Thánh Ðế Quân là Tam Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Nho giáo.
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Pháp Chánh Truyền dạy tiếp:
"Đương đời này của Đức Lý Giáo Tông, thì Nam lấy chữ
"THANH" Nữ lấy chữ "HƯƠNG" làm Tịch, tức là cả Đạo-hữu
và từ Tín đồ chí Thiên phong đều trong đời Đức Lý Giáo Tông
hành chánh đứng vào tịch "Thanh Hương". Qua đời Giáo Tông
khác thì Nam sẽ lấy chữ "ĐẠO" Nữ lấy chữ "TÂM", như vậy
nối truyền hoài cho hết Tịch Đạo thì Thầy sẽ giáng Cơ cho
Tịch Đạo khác nữa. Lớn nhỏ, sau trước nhờ chữ Tịch Đạo ấy
mà phân biệt.
Có kẻ hỏi: Thí dụ như đời Giáo Tông, thì Tịch Đạo của chư
Đạo hữu Nam Nữ đời trước, dầu Chức sắc hay Tín đồ cũng
vậy, có phải buộc thay đổi Tịch Đạo không? Ta nói: Không! Vì
chính mình Giáo Tông kế vị cũng phải giữ Tịch Đạo trước, kỳ
dư những Tín-đồ của đời Ngài độ rỗi tức là chi tộc của Ngài
mới đặng thay đổi mà thôi, còn những Chức sắc cùng là Tín
đồ của Giáo Tông đời trước còn sót lại thì thuộc về chi tộc của
Giáo Tông ấy không đặng phép thay đổi Tịch. Tỷ như có Tân
Giáo Tông sẽ lên kế vị cho Lý Giáo Tông thì cả Tín đồ Nam
Nữ mới nhập môn đều phải lấy Tịch "ĐẠO TÂM" dầu trong
hàng Tín đồ ấy sẽ có một Chơn linh xứng đáng địa vị ChánhPhối Sư mà Thầy giáng Cơ phong chức đi nữa, thì cũng chịu
Tịch "Đạo - Tâm" như các Tín đồ khác, chớ Chức sắc và Tín
đồ trong đời Lý Giáo Tông còn lại thì giữ Tịch "Thanh Hương"
mà thôi, không đặng thay đổi."

TỊCH ĐẠO HƯƠNG TÂM
籍 道: 香 心
Hương Tâm là Tịch Đạo của Nữ phái. Sự phong Tịch Đạo này
chính là Thầy ban quyền hành cho Nữ phái, đánh dấu một sự
bình đẳng, bình quyền. Cũng là một ân huệ mà người Nữ phái
Cao Đài được hưởng hồng ân sớm nhứt. Thầy dạy Tịch Đạo
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dành cho Nữ phái trong thời hiện tại và kế tiếp: Có nghĩa là
trong thời Giáo Tông hiện tại là Tịch Đạo "THANH HƯƠNG",
tức nhiên Nam thì lấy chữ "Thanh" làm Thánh danh của mình,
Nữ thì lấy chữ "Hương" làm Thánh danh của mình. Khi qua
một thời Giáo Tông kế tiếp thì đổi qua Tịch "ĐẠO TÂM", nghĩa
là Nam thì lấy chữ "Đạo" Nữ thì lấy chữ "Tâm" cũng giống như
thời trước vậy. Thánh ngôn:
"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:
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 được gần Trời Ðất.
- Đức sáng suốt do tu hành chơn thật độ dẫn được linh hồn
- Một lần niệm danh hiệu Ðức Quan Âm Bồ Tát thì được Bồ
Tát đoái lòng thương xót bảo vệ mạng sống.
- Ngàn năm Nữ phái gìn giữ sự sanh tồn của nhơn loại.
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Vậy Tịch Ðạo của Chức sắc Nữ phái Cửu Trùng Ðài trong đời
Giáo Tông thứ nhứt là lấy chữ HƯƠNG làm Thánh danh; đời
Giáo Tông thứ nhì sẽ lấy chữ TÂM làm Thánh danh.
Ðức Chí Tôn phong chức cho hai vị: Bà Lâm Thị Thanh (hay
Lâm Ngọc Thanh) ở Vũng Liêm phong làm Nữ Giáo Sư,
Thánh danh Hương Thanh. Bà Ca Thị Thế (con của Ngài Bảo
Ðạo Ca Minh Chương) phong làm Phó Giáo Sư, Thánh danh
Hương Thế (Phó Giáo Sư là phẩm Giáo Hữu, phẩm này chỉ
dùng duy nhứt có một lần mà thôi)
Ðường thị: tên thật là Ðãi Thị Huệ (1874-1936), hiền nội của
Ngài Lê Văn Trung. (sau đắc phong vào phẩm Quyền Giáo
Tông, đặc biệt có Thánh danh là Thượng Trung Nhựt). Tất cả
từ hôm nay đều được "Thọ mạng" nghĩa là nhận lãnh mệnh
lệnh của Ðức Chí Tôn ban cho Nữ phái. Ấy là khi 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.

TỊCH SAN
辟山
Tịch San 辟山 là Một ngọn núi trên từng Phi Tưởng Thiên.
Chơn hồn khi về đến Cung này rồi thì nhờ Kim Mao Hẩu đưa
đến núi Tịch San.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San,
"Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến xem."
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TỊCH TỊNH (Phật Học)
寂淨
Tịch tịnh (J: Jakujō) Chỉ sự an lành, tịch tịnh trong tâm, thoát
khỏi sự trói buộc của Vô minh với những Phiền não (j: Bonnō)
chướng ngại hệ thuộc. Danh từ này miêu tả trạng thái Tịch diệt
(j: Jakumetsu).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TIỆC HỒNG
E: Great feast.
F: Grand festin.
Tiệc: bữa ăn nhiều món ngon có nhiều khách tham dự. Hồng:
lớn. Tiệc hồng là bữa tiệc lớn.
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."

TIÊN
• TIÊN 仙 vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Td: Tiên bang,
Tiên đạo, Tiên tịch.
• TIÊN 先 trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Td: Tiên
hiền, Tiên nho, Tiên tri.
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TIÊN BANG - TIÊN CẢNH
E: The fairyland.
F: Le séjour des immortels.
Tiên bang 仙邦 là cõi Tiên, cõi của các vị Tiên ở. Tiên Cảnh
仙 境 cảnh Tiên ở.
Tiên cảnh là cõi Tiên, đồng nghĩa Tiên bang.
Ngài Ca Bảo Đạo cho sau khi lâm chung năm 1929:
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.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bậc Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài
nơi Tiên cảnh.

TIÊN BÚT
仙筆
E: The penholder of immortal.
F: Le porte plume de L’immortel.
Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Bút: cây viết. Tiên bút
là cây viết của Tiên, ý nói: văn thi hay giỏi, ý tứ cao siêu thanh
thoát.

TIÊN CẢNH
仙景
Tiên cảnh là cảnh Tiên, tức là nơi của các vị Tiên ở.
Thầy dạy: Thứ hai, 31-5-1926 (âl: 20-4-Bính Dần):
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
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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".
Thi văn dạy Đạo rằng:
Gần nơi Tiên cảnh phải xa phàm,
Cái kiếp trần nầy trẻ chớ ham.
Một miếng đỉnh chung trăm giọt thảm,
Phải toan lui gót tránh vòng tham.

TIÊN CƠ - TÀ CƠ
仙機-邪機
(Cơ: dùng đủ chữ là Cơ Bút tức là Cầu Cơ và chấp bút) là hai
phương tiện dùng thông công với cõi vô hình. Nhưng cõi vô
hình cũng phải phân biệt Chánh – Tà. Khi cầu Cơ trong một ý
thức cao thượng bằng tâm trung ý chánh thì được cõi Thần
Tiên cảm ứng là được Tiên Cơ. Nếu tâm ý vạy tà thì làm cốt
cho Tà quái lợi dụng thì đó là do Tà Cơ đến hay là nhơn Cơ,
rất có hại.
Thánh giáo của Ðức Chí Tôn dạy về sự lợi hại của Cơ Bút như
sau: "Các con đừng thầm tính rằng nên cầu Thầy cùng chư
Phật, Thánh, Tiên mà nghe Thánh giáo dạy bảo cho rõ Thiên
cơ. Ấy là ở trong đó có một cái lẽ đại hại ẩn vi, nó dìu dắt các
con đi sai đường lạc ngõ. Có phải vậy không các con? Vì Cơ
Bút là cơ quan rất tối cao tối trọng, vả lại Cơ Bút là cơ vận
chuyển theo thời thế mà tấn hóa, dìu dắt các con chung hòa
như một sợi dây để buộc đàng liên ái, đúng với luật thiên
nhiên đó thôi. Nền Ðạo sáng khai, Thầy tạm dùng Cơ Bút làm
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khuôn mẫu. Các con phải lãnh ảnh hưởng bên Hiệp Thiên Ðài
mà hành đạo. Những sự lợi hại của Cơ bút có hai đàng là:
1- Chánh đại quang minh giáo đạo, ấy là Thầy các con, Tiên
cơ đó.
2- Là chỗ mê muội hữu vi hữu tướng, để cho ác quỉ hung thần
truyền thinh giáo đạo cho những đứa không đủ đạo đức, tức là
Tà cơ và Nhơn cơ vậy".

TIÊN CUNG PHẬT XỨ
仙宮佛處
E: The paradise.
F: Le paradis.
Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Cung: cung điện. Xứ:
cõi. Tiên cung là cung điện của các vị Tiên. Phật xứ là cõi
Phật, cõi Cực Lạc Thế giới.
Tiên cung Phật xứ là cõi của chư Tiên và chư Phật. Đạo Cao
Đài gọi cõi đó là cõi Thiêng liêng Hằng sống, đạo Thánh gọi là
Thiên đường, Phật giáo gọi là Cực Lạc Niết Bàn.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Siêu thăng phụng liễn qui khai,
"Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh."
Nơi Tiên Cung xứ Phật Ðức Cao Ðài kêu danh hiệu
đều phải tùng quyền lực Phật Mẫu độ rỗi.

TIÊN DƯỢC
仙藥
(Tiên đây là nói cái gì siêu phàm, hay đến chỗ tuyệt diệu,
Dược là thuốc) Thuốc Tiên, thuốc hay trị lành bịnh ngay.
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Đấng Thượng Đế xưng "Cao Đài Tiên Ông" qua bài thi khoán
thủ sau:
CAO thanh tuyệt đối lý Hư vô,
ĐÀI bảng nêu danh của tín đồ.
TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô!
Thầy dạy: "Nầy các con: hãy tu sao cho tinh thần được giác
minh quang; quang minh thì phẩm vị Thần Tiên không
khó…Một ngày kia con nào biết Đạo đức, ăn chay lạt, hiệp với
khí Tiên Thiên, tới lúc Dương sanh thì mới có thể với khí ấy
mà còn vững vàng sống đặng. Đứa nào vô Đạo đức thì bị khí
Thiên ô-trược tới ngày âm tuyệt dương sanh, chúng nó không
bao giờ hứng chịu nỗi chơn dương nên phải dứt hơi lìa mạng.
Vậy thì ngày, tháng, giờ phải đúng luật tuần hoàn, Thầy sẽ
đem các con vào một thế giới khác cho an nghỉ, hầu tầm nơi
siêu thoát cảnh Thần Tiên. Các con chẳng nên khinh lời lẽ dị
đoan, một ngày kia sẽ rõ".

TIÊN ĐẠO
仙道
E: Taoism.
F: Taoisme.
Tiên Đạo là Đạo Tiên, dạy người Tu đạt đến Tiên vị.
Thánh Ngôn dạy: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì ChíTôn 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 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…"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Muốn cho nhơn loại đặng lòng hữu ái mà kính mến lẫn nhau
thì TIÊN ĐẠO lại dạy ta phải lão luyện tinh thần cho đặng
thông minh trí hóa, hầu kiếm phương giúp đỡ binh vực lẫn
nhau. Nơi Địa cầu 68 nầy là nơi luyện cảnh (monde
expiatoire), chúng ta chẳng những bị ma hồn quỉ xác cám dỗ
mà thôi, mà chúng ta lại còn bị thiên tai mộc ách, chúng ta
chẳng những phải đối địch cùng sự hung bạo của đời mà thôi,
mà ta lại còn phải đối địch cùng các nghiệt bịnh của trời hành
xác nữa. Ôi! Vì vậy mà nhiều bậc văn tài trí sĩ bên Âu Tây cắm
cúi cả đời tìm kiếm một phương hay mà sửa đời đặng binh
vực nhơn sanh khỏi điều tận diệt. Trí não phải tháo luyện đến
đỗi nhiều vị đoạt đặng cơ bí mật của Trời mà làm ra một khoa
học, có nhiều phương hay và quá trí khôn của người, nên ta
coi các Đấng ấy như là Địa Tiên cũng phải. Đó là về hình thể.
Còn về phần Thiêng liêng thì: Mỗi trái Địa cầu có nhơn loại,
tức là có chơn linh ở, hằng ngày tô điểm sửa sang làm cho nó
đặng đẹp. Hễ Địa cầu đẹp thì tinh thần của các Chơn linh phải
tấn hóa thêm cao đến ngày cực điểm văn minh. Ấy là cơ mầu
nhiệm của Tiên Đạo.
Bài Khai Kinh, một trong những bài Kinh Tứ thời Nhựt tụng có
câu:
"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."

TIÊN GIA
仙爺
E: Divine Father, The immortal.
F: Père Divin, l’immortel.
Tiên gia 仙爺 Gia là Cha, tiếng tôn xưng; Tiên gia là Đấng
Tiên Ông. Đây chỉ Đức Đại Từ Phụ là Đấng Tạo Hóa ra Càn
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Khôn Vũ Trụ, là Đấng cha chung của vạn linh sanh chúng
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Mùi hương lư ngọc bay xa,
"Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng."

TIÊN GIÁO
仙教
Tiên giáo cũng cùng nghĩa với Ðạo Tiên, là một Tôn giáo dạy
người tu luyện thành Tiên. Thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Thái
Thượng Ðạo Tổ làm Giáo chủ Tiên giáo. Qua thời Nhị Kỳ Phổ
Ðộ, Ðức Thái Thượng Ðạo Quân giáng sanh xuống trần là Lão
Tử để xiển dương Tiên giáo, Ngài viết ra quyển "Ðạo Ðức
Kinh" để làm giáo lý căn bản cho Tiên giáo. Do đó, Tiên giáo
cũng được gọi là Lão giáo vì do Ðức Lão Tử làm Giáo chủ và
Tiên giáo cũng còn được gọi là Ðạo giáo, vì Tiên giáo dạy về
chữ ÐẠO rất cao siêu. Cho nên trong danh hiệu của Ðức Thái
Thượng có chữ Ðạo: Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài giáng
sanh xuống trần là Lão Tử, nên người ta cũng gọi Ngài là: Thái
Thượng Lão Quân. Đến thời Tam Kỳ Phổ Độ thì Đức Lý Thái
Bạch Kim Tinh thay quyền Tiên giáo. Qua lời thơ của Ngài:
"Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn" là còn hạnh phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến? Đức
Hộ Pháp 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.
TIÊN GIÁO
仙教
Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ.
太上志心歸命禮

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tiên Thiên khí hóa.
Thái Thượng Đạo Quân
Thánh bất khả tri
Công bất khả nghị.
Vô vi cư Thái cực chi tiền
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng
Đạo cao nhứt khí
Diệu hóa Tam Thanh.
Đức hoán hư linh
Pháp siêu quần Thánh
Nhị ngoạt thập ngũ
Phân tánh giáng sanh.
Nhứt thân ức vạn
Diệu huyền thần biến.
Tử khí đông lai
Quảng truyền Đạo Đức.
Lưu sa Tây độ
Pháp hóa tướng tông.
Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối.

先天氣化
太上道君
聖不可知
功 不 可 議.
無為居太極之前
有始超群真之上
道高一氣
妙化三清
德煥虛靈
法超群聖
二月十五
分性降生
一身億萬
妙玄神變
紫氣東來
廣傳道德
流沙西度
法化相宗

Đơn tích duy mang.
Khai Thiên Địa nhơn vật chi tiên
Đạo kinh hạo kiếp
Càn Khôn hoát vận.
Nhựt nguyệt chi quang.
Đạo pháp bao la
Cửu Hoàng tỉ tổ
Đại Thiên Thế giái
Dương tụng từ ân.
Vĩnh kiếp quần sanh
Ngưỡng kỳ huệ đức.

丹析微茫
開天地人物之先
道經浩劫
乾坤斡運
日月之光
道法包羅
九皇鼻祖
大千世界
揚頌慈恩
永劫群生
仰 其 惠 德.

產漆園方朔之輩

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

398

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đại Thần Đại Thánh
Chí cực chí tôn
Tiên Thiên chánh nhứt.
Thái Thượng Đạo Quân.
Chưởng Giáo Thiên Tôn.

大神大聖
至極至尊
先天正一
太上道君
掌教天尊

Niệm: "Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn" 念: "南無太上道祖三 清應化天尊
Tiên Thiên Khí còn gọi là nguyên khí, Hư vô chi khí, Hỗn
nguơn khí. Khí nầy có trước khi Càn Khôn Vũ trụ được thành
hình. Khi Trời đất chưa phân định thì khắp cả vòm trời chỉ có
một khối khí duy nhất, gọi là Tiên Thiên Hư Vô Khí. Khí Hư vô
này là một khối nguyên khí mới luân chuyển hóa sanh thành
Đức Thái Thượng Đạo Quân.
Kinh Tiên giáo do hai vị Đầu Sư: Thượng Trung Nhựt và Ngọc
Lịch Nguyệt giải năm 1928 trong quyển Tứ thời Nhựt tụng:
1- "Tiên thiên khí hóa, Thái Thượng Ðạo Quân"
Giải: Từ vô thỉ đã sanh Thái Thượng,
Vốn thật là một khí khinh thanh.
Ngôi Tiên Thiên Chánh Ðạo, khí Tiên Thiên biến hóa
Ðức Thái Thượng Ðạo Quân làm Giáo Chủ Ðạo Giáo.
2- "Thánh bất khả tri, Công bất khả nghị"
Giải: Ðức Thánh khó gẫm khó suy,
Công cao khó tưởng, tài cao khó bì.
Thánh đức của Ngài, người chẳng khá dòm lường mà
biết đặng. Cái công đức cao dày cũng chẳng khá nghị
luận cho đặng.
3- "Vô vi cư Thái cực chi tiền,
"Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng"
Giải: Từ vô thỉ Ðạo không hình tướng,
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

399

Ðến Hậu thiên siêu việt tuyệt mầu.
Ðạo Vô Vi ở trước ngôi Thái Cực là khi Trời Ðất chưa
phân, đến khi Trời Ðất mở mang rồi thì vô vi có trước,
gọi là đời Hữu Thỉ (nghĩa là có trước hết) rồi mới có Ðức
Thái Thượng đứng bực trên hết các vì Chơn Thánh
Chơn Nhơn.
4- "Ðạo cao nhứt khí, Diệu hóa Tam Thanh."
Giải: Cao nhờ nguơn khí tinh anh,
Chơn Thần trong sạch hóa hình Tam Thanh.
Ðạo Giáo cao rộng cả bầu Trời Ðất, phép huyền diệu
biến hóa. Tam Thanh. Tam Thanh là: Thái Thanh,
Thượng Thanh, Ngọc Thanh.
5- "Ðức hoán hư linh, Pháp siêu quần Thánh"
Giải: Ðức trọng bởi hư vô linh nghiệm,
Ðạo cao vời trên các Nhánh chi.
Ðạo đức sánh hơn các Thần linh, pháp luật cao siêu hơn
các Tiên Thánh.
6- "Nhị ngoạt thập ngũ,Phân tánh giáng sanh"
Giải: Tháng hai, ngày vọng, nhà Thương,
Vô cực Chơn Tánh phân thân giáng trần.
Ðời nhà Châu vua Mục Vương năm thứ năm mươi hai,
nhằm ngày rằm tháng hai, Ngài phân tánh giáng sanh ra
Ðức Thái Thượng.
7- "Nhứt thân ức vạn, Diệu huyền thần biến"
Giải: Một thân biến thiên hình vạn trạng,
Một Chơn linh diệu hóa Thần Tiên.
Một mình mà hóa ra muôn ức, thật là phép huyền diệu
như Thần, biến hóa không cùng.(1). Sách chép: Không
có đời nào mà không có Ðức Thái Thượng giáng sanh;
như đời Vua Huỳnh Ðế là Ông Quảng Thành Tử, đời
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

400

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Vua Văn Ðế hiệu là Ông Nhiếp Ấp Tử làm quan Trụ hạ
Sử đời Vua Khương Vương hiệu rằng Quách Thúc Tử,
đầu đời Hớn hiệu rằng Huỳnh thạch Công, thiệt là phép
biến hóa huyền diệu vô cùng.
8- "Tử khí đông lai, Quảng truyền đạo đức"
Giải: Tường vân bổng hiện phía Ðông,
Truyền Kinh Ðạo Ðức giốc lòng độ nhân.
Lằn tử khí từ hướng Ðông bay đến rộng truyền Kinh Ðạo
Ðức.(2).Sách chép: Ông Doãn Hỉ làm quan Lịnh Doãn
bên Ải Hàm Cốc biết xem mây gióng khí. Ngày kia trông
thấy một vòng ngút đỏ tía từ hướng Ðông bay đến biết
rằng có vì Thánh Nhơn đến Ải, liền nghiêm chỉnh áo mão
ra cửa mà tiếp rước. Chẳng bao lâu có Ông Lão Tử cỡi
Thanh Ngưu bay đến. Ông bèn vội vàng tiếp rước vào Ải
đàm luận phép huyền diệu và được rộng truyền Kinh
Ðạo Ðức năm ngàn dư lời.
9- "Lưu sa tây độ, Pháp hóa tướng tông"
Giải: Thoạt qua tới phía Tây miền cát,
Pháp vô vi bổng hóa Tướng Tông.
Phía Tây qua đất Lưu Sa dùng phép huyền diệu hóa ra
vì Tướng Tông, đến đâu Ngài cũng lấy Kinh Sám trong
tâm ra mà giảng Ðạo độ đời.
"Sản Tất Viên Phương Sóc chi bối,
"Ðơn tích duy mang"
Giải: Trang Châu Phương Sóc sanh ra,
Cũng đồng quan niệm với thời Lạc Quân.
10-

Ông Trang Tử làm quan ở vườn Tất Viên nên kêu là
Ông Tất Viên cùng với Ông Ðông Phương Sóc cũng do
Ngài hóa thân đó, cái dấu linh đơn thiệt là huyền diệu
nhiệm mầu.
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11- "Khai Thiên Ðịa nhơn vật chi tiên,
"Ðạo kinh hạo kiếp"
Giải: Luyện đơn chỉ máy trường sanh,
Ðạo trước Trời Ðất nhơn sanh mới mầu.
Ðạo mở trước Trời Ðất, trước người và loài vật, Ðạo trải
lâu đời nhiều kiếp.
12- "Càn khôn hoát vận,
"Nhựt nguyệt chi quang"
Giải: Càn Khôn chốt máy cao sâu,
Âm Dương Nhựt Nguyệt thạnh suy tuần huờn.
Trời Ðất xây vần, Ðạo như mặt Nhựt, mặt Nguyệt tỏ rõ
không chỗ nào không soi xét.
13- "Ðạo pháp bao la, Cửu hoàng tỉ tổ"
Giải: Ðạo Pháp rộng bao gồm Cửu Tổ.
Ðạo như thể giềng lưới bao la giăng trùm cả võ trụ. Ngài
là Tỉ Tổ (3) của họ Cửu Hoàng. Hình người thụ thai,
trước tượng lỗ mũi; nên thỉ tổ gọi là Tỉ Tổ, mà tỉ là mũi.
14- "Ðại Thiên Thế Giái, Dương tụng từ ân"
Giải: Cõi Ðại Thiên ca tụng ân lành.
Trong cõi Ðại Thiên Thế Giới nên ca tụng ân lành của
Ðức Thái Thượng Lão Quân.
15- "Vĩnh kiếp quần sanh, Ngưỡng kỳ huệ đức"
Giải: Hồng trần cứu vớt độ người, chúng sanh.
Kẻ chúng sanh nhiều kiếp cũng ngưỡng thờ ơn lành ở
Ðức Ngài.
16- "Ðại Thần Ðại Thánh, Chí cực chí tôn"
Giải: Thấu then Chí Cực, Thần thành Kim Thân.
Thiệt bực Ðại Thần, Ðại Thánh rất tột rất cao, rất cực
phẩm rất tôn cao.
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17- "Tiên Thiên chánh nhứt,
"Thái Thượng Ðạo Quân Chưởng Giáo Thiên Tôn"
Giải: Nền Ðạo mở từ khi Nhứt khí,
Chức Thiên Tôn chấp chưởng Thần Tiên.
Hiệu Ngài là Tiên Thiên Chánh Nhứt; Ðạo Giáo gọi là
Thủ nhứt, Thích Giáo gọi là Qui Nhứt; Nho Giáo gọi là
Quán Nhứt. Vì vậy cho nên Ðức Thái Thượng Lão Quân
chưởng quản Ðạo Giáo là Vì Thiên Tôn.(4). Nhứt có
nghĩa: Thiên đắc nhứt dĩ Thanh, Ðịa đắc nhứt dĩ Ninh,
Nhơn đắc nhứt dĩ Thành; cho nên Trời -Ðất- Người một
thì ninh tịnh.

TIÊN HIỀN TIÊN NHO
先 賢-先 儒
E: The ancient sages.
F: Les anciens Sages.
Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Hiền: người có
tài năng và đức hạnh. Nho: người trí thức nho học.
Tiên hiền là các người hiền thời trước.
Tiên nho là các nhà nho học thời trước.

TIÊN HOA
鮮花
F: Fleur fraiche.
Tiên hoa 鮮花: Hoa tươi.
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TIÊN LINH
先 靈
E: The soul of ancestors.
F: Les âmes des ancêtres.
Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Linh: linh hồn.
Tiên linh là linh hồn của tổ tiên.

TIÊN - NHO - THÍCH
(Xem: Nho-Thích-Đạo. Vần NH.)
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.

TIÊN NHƠN
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."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

404

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TIÊN NỮ
仙女
E: The fairy.
F: La fée.
Tiên Nữ 仙女: Vị Nữ Tiên. Đây chỉ các vị Nữ Tiên trong số
Cửu Vị Tiên Nương ở Diêu-Trì-Cung.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
"Phép Lục Nương gìn giữ chơn hồn."

TIÊN PHẬT
仙佛
Tiên Phật là những đẳng cao cao của người tu được đắc Đạo.
Đúng ra có những từ: Thần, Thánh, Tiên, Phật là những thứ
bậc từ thấp đến cao.
Thầy dạy: "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."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa?
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.

TIÊN PHONG - TIÊN PHONG PHẬT CỐT
仙風 - 仙 風 佛 骨
Tiên phong 仙風 là Phong cách của bậc Tiên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Tiên phong phủi ngọn phất trần,
"Liên đài đỡ gót đến gần Tây phương."
Tiên phong Phật cốt 仙風佛骨 (Tiên: trước, Phong: Dáng dấp,
Cốt: xương, cốt cách.) là Hình vóc như Tiên, cốt cách như
Phật thật mỹ miều, xinh đẹp. Những hình ảnh ấy chỉ có vào
Kinh Bạch Ngọc mới hưởng được.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống:
"Trước khi chúng ta ra khỏi Bát-Quái-Đài rồi không còn hình
thể nhơ-nhớp như trước nữa, bỏ bảy khí chất tạo thành hìnhthể chúng ta, nhờ đi ngang qua Bát-Quái-Đài, bước ThiêngLiêng ấy, Bần-Đạo tả cho chúng ta rõ con đường đi ấy không
phân biệt Nam-Nữ, còn cả thảy hình hài thể-chất chúng ta nhờ
huyền-diệu ấy mà tiêu hủy, nó biến thành đạo hào quang.
Chúng ta dòm lại, Bần-Đạo quả-quyết rằng chúng ta tưởng
như thể xác này là gió bụi, chúng ta không còn mặc một mảnh
áo, hay mảnh vải gì khác nữa, chúng ta trở nên trầm lộn với
đạo hào-quang vinh-diệu kia che phủ. Khi chúng ta ra khỏi Bát
Quái-Đài rồi thấy vui sướng, chúng ta không tả được, phải
chăng nơi ấy là nơi chúng ta đã đoạt đặng Thánh-Thể ta, nhà
Phật gọi "Tiên Phong Đạo-Cốt". Các bạn chúng ta ở trong Bát
Quái-Đài ra không có người nào không là bạn với chúng ta,
chẳng bao lâu nữa các vị ấy là thân nhơn của chúng ta, đây rồi
chư Hiền-Hữu, chư Hiền-Muội còn ba điều vui hơn nữa, ba
hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ hưởng được nơi mặt
thế này."
Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
"Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh."
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TIÊN PHONG PHẬT SẮC
(Tiên phong là phong cách của một vị Tiên, Phật sắc là sắc
thái của vị Phật) Ý nói dáng vẻ và tư cách của hàng Tiên Phật,
hay nói khác đi là người đạo đức, cao thượng.
Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo: Nay Thầy đã quyết định "Tân
Luật đã gồm trọn Tam giáo mà ba Cựu luật của Tam-giáo hiệp
nhau thì cũng như một, nghĩa là Tân Luật". Vậy một mà thành
ba, mà ba cũng như một. Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái
phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng. Tân Luật có
ảnh-hưởng đến Tiên phong Phật sắc của người tu. Bởi Tân
Luật đã thể hiện được Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt:
- Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh-Khí-Thần ấy: Ngọc là
Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần. Nếu cả ba không hiệp thì
chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Từ phẩm Chánh-Phối Sư trở xuống thuộc về Thế là Đời, từ
Đầu Sư trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
- Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có Đời và Đạo.
- Mà Bát-Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo có Đời mà
trong Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có Dương, trong
Dương có Âm. Con số 3 đã đứng vào vị-thế tối ư quan trọng
trong Tân Luật này.

TIÊN SINH
先生
E: The teacher.
F: La maitre.
Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Sanh: Sinh: học
trò. Tiên sanh hay Tiên sinh, nghĩa đen là người học trước
mình, nghĩa thường dùng là thầy dạy học (bậc thầy).
Học trò gọi thầy dạy học mình là Tiên sanh. Tiên sanh còn là
tiếng gọi tôn xưng người lớn tuổi, đáng kính trọng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIÊN SƯ
先師
E: The founder.
F: Mon défunt maitre.
Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Sư: thầy.
Tiên sư có mấy nghĩa sau đây:
• Các nhà nho gọi Đức Khổng Tử là Tiên Sư: Khổng Thánh
Tiên Sư.
• Học trò gọi thầy dạy học của mình đã chết là Tiên sư.
• Tiên sư là người đầu tiên sáng lập một học thuyết hay một
ngành nghề, cũng gọi là: Tổ Sư.

TIÊN THIÊN (Chi Phái)
(Xem phái Tiên thiên. Vần PH.)
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).

TIÊN THIÊN CHÁNH NHỨT THÁI THƯỢNG ĐẠO
QUÂN CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN
先 天 正 一太 上 道 君 掌 敎 天 尊
Tiên Thiên: Trước khi tạo dựng Trời Ðất. Chánh: Ðứng đầu.
Nhứt: Một, số 1. Tiên Thiên Chánh nhứt: Vào thời Tiên
Thiên, Ngài là người số MỘT, là đứng đầu. Ðức Thái Thượng
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Ðạo Quân là vị Tiên lớn nhứt, được sanh ra trước nhứt, đứng
đầu Ðạo Tiên. Chưởng giáo: Chưởng quản Ðạo Tiên, tức là
Giáo chủ Ðạo Tiên. Thiên Tôn: Nghĩa đen là được kính trong
nơi cõi Trời. Ðây là phẩm tước do Ðức Chí Tôn phong thưởng.
Ðức Chí Tôn là Ðại Thiên Tôn, còn các Ðấng Phật, Tiên,
Thánh, đều là Thiên Tôn.
Vào thời Tiên Thiên, Ðức Thái Thượng Ðạo Quân là Ðấng thứ
nhứt đứng đầu Ðạo Tiên, và Ngài là Giáo chủ Ðạo Tiên. Ngài
là Ðấng Thiên Tôn.

TIÊN THIÊN KHÍ HÓA
先天氣化
(Tiên Thiên là trước khi tạo dựng Trời Ðất. Khí: Chất khí. Hóa:
Hóa sanh).
Khí Tiên Thiên là chất khí có trước khi tạo dựng Trời Ðất. Sau
khi Hư Vô chi Khí hóa sanh Ðức Chí Tôn thì khí Hư Vô được
gọi là Khí Tiên Thiên.

TIÊN THIÊN - HẬU THIÊN
E: Ante-Creation, Post-Creation.
F: Ante-Création, Post-Création.
A- HÀ ĐỒ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI
• Sự tích Long Mã
• Long Mã phụ Hà Đồ
• Tám quẻ gồm có
• Phương vị các số trong Hà Đồ
• Ngũ hành trong Hà Đồ
• Số 5 rất quan trọng trong Hà Đồ
• Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang
• Tứ Tượng biến Bát Quái cũng lấy Tượng làm gốc
• Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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B- SỰ TÍCH HẬU THIÊN BÁT QUÁI
• Cách sắp đặt các số trong Lạc Thư
• Vị trí và phương hướng Hậu Thiên Bát Quái
• Công dụng của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái
• Cách vẽ Hậu Thiên Bát Quái
• Hậu Thiên Bát Quái áp dụng trong cuộc sống
• Cách biến đổi từ Tiên Thiên qua Hậu Thiên Bát Quái
• Phương thức Hà Đồ biến thành Tiên Thiên Bát Quái
_________________________________

A- HÀ ĐỒ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI:
Vua Phục Hy sanh về đời tối cổ bên
xứ Trung Hoa. Thời đại ấy, Thần
linh học phát triển đến tột độ cao
siêu. Ngài là một ông vua Minh
Quân, Thánh trí tài cao, đức rộng;
tinh thần minh mẫn, hàm dưỡng
được trọn vẹn trí huệ của Trời ban
cho. Huệ nhãn của Ngài xem suốt
cõi vô hình. Khi dạo trên bờ sông Hà (ngày nay gọi là HoàngHà). Ngài trông thấy một con thú mình ngựa đầu rồng, mạng
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", đời thường
gọi là Phục Hy Bát Quái.
Sự tích Long Mã:
Theo sách Nho, Long Mã bề cao 8 thước, năm tấc (thước
Tàu), xương cổ dài, chưn ngựa đầu rồng, trên mình có vảy
như rồng. Kinh Dịch chép rằng:
Long Mã là vật linh kết hợp bởi 8 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 cái tinh anh của Thái Dương Hệ. Rồng
là một Linh vật trong số Tứ Linh "Long, Lân, Qui, Phụng", có
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đủ nơi mình tinh túy của Vũ Trụ. Ngựa là vật chở người và đồ
vật đi mau lẹ. Tóm lại, Long Mã tượng trưng Âm Dương tương
hiệp, tức thời gian trôi qua mau lẹ và mang theo những tinh túy
của Trời Đất để chan rưới sự sống cho muôn loài vạn vật.
(Giáo Lý của Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)
Long Mã phụ Hà Đồ:
Trên
nóc
Tòa
Thánh Tây Ninh,
chỗ Nghinh Phong
Đài, Đức Hộ Pháp
cho làm một bán
cầu tượng trưng
Địa cầu 68 của
nhơn loại, trên có
có đắp hình Long
Mã phụ Hà đồ,
Long Mã, mình hướng theo chiều Tòa Thánh, bộ điệu đang
chạy từ hướng Đông sang hướng Tây, nhưng đầu Long Mã
ngoáy nhìn lại hướng Đông. Với ý nghĩa là Long Mã tượng
trưng Âm Dương (Rồng tượng trưng Dương vì rồng bay trên
Trời, ngựa tượng trưng Âm, vì ngựa chạy trên mặt Đất), Âm
Dương phối hiệp là ĐẠO, nên Long Mã tượng trưng Đạo. Long
Mã chạy từ Đông sang Tây, ý nói "Đạo xuất ư Đông" và truyền
qua hướng Tây. Nhưng đầu Long Mã ngó ngoáy lại phương
Đông, ý nghĩa là Đạo sẽ xuất hiện ở hướng Đông, vì đây là
gốc của Đạo. Chứng tỏ lời Thánh nhân là "Thiên địa tuần hoàn
châu nhi phục thỉ". Đạo Cao Đài mở ra tại nước Việt-Nam là
nước mà Âu Châu gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông, rồi Đạo Cao
Đài sẽ truyền qua hướng Tây để cứu độ các sắc dân ở đó.
Sau cùng Đạo Cao Đài cũng khởi phát từ nước Việt-Nam đến
toàn Thế giới, vì Đức Chí Tôn đã chọn Việt-Nam là Thánh địa
và chi chi cũng tại Tây-Ninh mà thôi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trấn Thần con Long Mã: "Sớm mai ngày mùng 6 tháng
Giêng năm Đinh Hợi (dl: 27-01-1947), Đức Phạm Hộ Pháp
hành lễ Trấn Thần Toà Thánh và trấn Thần con Long Mã:
Đức Hộ Pháp sang bên Nam, phía tả Đền Thánh, ngang Cửu
Trùng Đài đúng 12 bước thẳng, trấn Thần con Long Mã. Ngài
giải: "Long Mã tượng trưng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên
lưng nó có bộ Bát Quái Đồ Thơ và cây Bửu kiếm, nên có câu
"Long Mã phụ Hà đồ". Ý nghĩa: Đạo xuất từ Đông, đem từ
Đông sang Tây cứu vớt chúng sanh, đem Vạn linh trở về nơi
sanh hóa, tránh cơ tự diệt, nên hình Long Mã chạy về Tây mà
đầu ngó ngoéo về Đông. (Sau nầy Đức Ngài sẽ giải thêm hay
là nhờ các bậc uyên thâm đạo đức giải rõ).
Tám quẻ gồm có:

☰
ĐOÀI ☱
LY
☲
CHẤN ☳
CÀN

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 ☵ Khảm trung mãn (ở giữa đầy).
CẤN
☶ Cấn phúc uyển (như cái bát úp xuống).
KHÔN ☷ Khôn lục đoạn (Khôn sáu nét đứt ngang).
TỐN

Phương vị các số trong Hà Đồ:
Hà Đồ gồm có 10 số:
Năm số lẻ, số Dương là số Trời:
Năm số chẵn, số Âm, là số đất:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
1,3,5,7,9.
2,4,6,8,10.

Cộng riêng các số Âm Dương sẽ có kết quả là:
1+3+5+7+9= 25

2+4+6+8+10= 30

Vậy: Tổng số Âm Dương trong Hà Đồ là: 25+30= 55
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Dịch nói rằng: "Thiên số ngũ, Địa số ngũ, ngũ vị tương đắc nhi
các hữu hạp. Thiên số nhị thập ngũ, Địa số tam thập. Thiên
địa chi số ngũ thập hữu ngũ, thử sở dĩ thành biến hóa nhi
hành quỉ thần"; nghĩa là số trời có năm số, số đất có năm số.
năm ngôi cùng tương đắc mà điều hợp nhau. Số Trời có 25,
số đất có 30. Tổng số của số Trời đất là 55. Các số ấy tạo nên
sự biến hóa và điều hành quỉ thần.
Ngũ hành trong Hà Đồ:
Sự biến hóa các số sinh thành trong Hà Đồ:
-Thiên nhất sanh Thủy,
Địa lục thành chi.
- Địa nhị sinh Hỏa,
Thiên thất thành chi.
- Thiên tam sanh Mộc,
địa bát thành chi.
- Địa tứ sanh Kim,
Thiên cửu thành chi.
-Thiên ngũ sanh Thổ,
Địa thập thành chi.
Nghĩa là:
- Trời số 1 sanh Nước,
- Đất số 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+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
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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cung thì không có sinh cũng chẳng có thành, vạn vật do đó mà
phát sinh và chung qui cũng trở về đó.
Số 5 và số 10 (Ngũ, thập tại trung cung) là huyền cơ của trời
đất. Chính nó là ngôi Thái cực, căn bản của tạo hóa. Đó là số
bất dịch của Dịch.
Nhìn trên Hà Đồ cho thấy rõ lẽ Âm Dương tiến hóa và Tiên
Thiên Bát Quái một cách rõ nét:
Phân nửa bên trái thì Âm hàm Dương (Tiên Thiên), còn nửa
phần bên mặt (Hậu Thiên) thì Dương hàm Âm. Bởi Dương ở
trong thì tụ, Dương ra ngoài thì tán. Tụ thì mạnh, tán thì yếu.
Hà Đồ có những đặc điểm cần lưu ý:
- Hễ trong Dương thì ngoài Âm, trong Âm thì ngoài Dương
nghĩa là trong Dương có Âm và trong Âm có Dương.
- Âm căn là: 2, 4. Dương căn là 1, 3.
- Tổng số Âm là 30, Tổng số Dương là 25, tức là Âm phải bao
bọc che chở cho Dương. Dương tụ bên trong.
- Phía bên phải (hướng Tây) các số Dương tản ra (số 7,9) các
số Âm lại ở bên trong (2, 4) Dương tán ra ngoài.
Như thế HÀ ĐỒ chủ trương Âm Dương nội ngoại tương ứng,
biến thiên đều đặn, đổi thay ngôi vị Đông Tây.
Số 5 rất quan trọng trong Hà Đồ:
Số 5 nằm ở vị trí trung ương của
Hà-Đồ. Vạn vật không có nó không
sanh và cũng không thành được vì
đó là Thái cực, là nguyên lý của Âm
Dương.
Luận về Thái cực và Lưỡng nghi
(Âm Dương) Hệ-Từ Thượng trong
Kinh Dịch đã cho biết: cốt tủy Kinh
Dịch nằm trong câu "Dịch hữu Thái
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cực nhi sinh Lưỡng Nghi; Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ
Tượng sinh Bát Quái; Bát quái sinh vạn vật" nghĩa là Dịch có
ngôi Thái cực, Thái cực sanh Lưỡng nghi (tức là Âm Dương),
Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng (là Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu
Dương, Thái Âm).Tứ Tượng sanh Bát Quái (CÀN nhất, ĐOÀI
nhị, LY tam, CHẤN tứ, TỐN ngũ, KHẢM lục, CẤN thất, KHÔN
bát). Bát Quái sinh ra vạn vật.
Sinh ở đây là biến hóa bất diệt và vô cùng huyền diệu.
Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:
Dưới đây là sự biến hóa từ Thái cực đến khi thành hình một
Bát Quái đầu tiên đó là Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:

Đạo Cao Đài ra đời Đức Chí-Tôn xác định điều ấy: "Thầy đã
nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn thế giới
thì Khí Hư Vô sanh ra:
- Có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực,
- Thầy phân Thái cực ra Lưỡng Nghi,
- 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)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy nói tiếp: "Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư
Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại
trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các
con".
Thánh nhân đã chỉ rõ rằng: đầu tiên ngôi Thái cực phân hóa
thành hai, gọi là Âm Dương. Ví như hột giống khi nứt mầm thì
có hai lá đầu tiên, gọi là song-tử-diệp, tức là Âm Dương đó.
Nhưng khi biểu tượng là dùng: nét liền
tượng Dương, nét
đứt
tượng Âm. Với 1 nét như vậy thì gọi Nghi (tức nghi
Dương và nghi Âm).
Khi sanh biến thì hai nghi Âm Dương sẽ sanh ra Tứ tượng. Khi
gọi là Tượng thì biểu hiệu bằng hai nét, có bốn Tượng là: Thái
Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm.
Gọi là sinh tức là làm tăng thêm, luôn luôn nghi ban đầu vẫn
làm gốc có nghĩa là hai nét Âm Dương vẫn đặt nằm dưới
cùng, vì đó là gốc, là khởi điểm để từ đó tiếp diễn sinh ra.
Khi thành Tượng thì lấy Nghi dương làm gốc, đặt nét Dương
lên nghi dương thành hai Dương là Thái Dương
lần biến
thứ nhì thì đặt nét Âm lên nghi dương sẽ là Thiếu Âm
.
Đến nghi Âm cũng qua hai lần biến hóa thành ra Thái Âm
và Thiếu Dương
.
Tứ Tượng biến Bát Quái cũng lấy Tượng làm gốc:
-Thái Dương

lần biến thứ nhất là thêm một nét Dương
lên trên thành ra CÀN
lần biến thứ nhì ra ĐOÀI
lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương

-Thiếu Âm

lên trên thành LY
lần biến thứ nhì sinh ra CHẤN
-Thiếu Dương

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương
lên trên thành TỐN
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lần biến thứ nhì sinh ra KHẢM
lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương

-Thái Âm

lên là CẤN
lần biến thứ nhì sinh ra KHÔN
Thành phần mới sinh có 3 nét gọi là Quẻ. Chỉ có 8 quẻ căn
bản này mà thôi, từ đó biến hóa vô cùng, gọi đây là BÁT
QUÁI, tức là 8 hiện tượng quái dị, lạ lùng. Thầy cũng có nói lẽ
ra phải gọi là Bát Tượng hay Bát Tướng, nhưng vì đã quen gọi
nên không sửa được, nên gọi là BÁT QUÁI.
Điều nên lưu ý:
- Thứ nhứt là phần gốc bao giờ cũng đặt dưới hết, nét mới
sinh sẽ đặt lên trên.
- Thứ hai là Âm Dương luôn đi liền nhau, không bao giờ sai
lệch.
Tuy nhiên ông Nguyễn Duy Cần luận nghịch lại với ý của
Thánh nhân nên Thiếu Âm
Thiếu dương
. Do vậy
mà 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.
Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái:
Những hiện tượng Thiên thể xét theo Tiên Thiên Bát quái thì 4
quẻ: Kiền ☰, Ly ☲, Chấn ☳, Cấn ☶ của Tiên Thiên chứng
minh những thời kỳ biến hóa của khí thể đi dần đến cố thể.
- KIỀN ☰ tượng cho định tinh nóng sáng (mặt trời 6500 độ)
có những sao nóng trên 20.000 độ.
- LY

☲ Mặt trời hay Tinh tú sáng lâu năm, phí rất nhiều
nhiệt độ chỉ còn khối than hồng ngoài đỏ, trong
đen, nên biến thành Ly. Hào Âm ở giữa tượng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trưng cho đất, đá, than... ở trong một hành tinh ấy.
- CHẤN ☳ hành tinh, vệ tinh có những chất cháy như than
dầu, khi sao đen va chạm vào sao sáng bốc cháy
dữ dội, vì vỏ ngoài dồn ép phát ra tiếng nổ.
- CẤN

☶ tượng cho cái sao sáng khi nhiệt độ hạ thấp, chất
nguội ở nội tâm tăng lên và sức nóng chỉ làm cho
các chất kim thạch ở bên ngoài chảy ra nước.

Bốn quẻ còn lại là: KHÔN ☷ ĐOÀI ☱ KHẢM ☵ TỐN ☴ ở
Tiên Thiên chứng minh những thời kỳ biến hóa của cố thể tan
dần ra khí thể:
- KHÔN ☷ là một khí Âm đen, lạnh, tượng cho vệ tinh lạnh
giá, bao phủ bởi một lớp băng.
- ĐOÀI ☱ tượng cho cái sao đen đi dần từ tối đến sáng. Nhiệt
độ bên trong khá cao.
- KHẢM ☵ tượng cho cái sao đen lạnh có khí nóng ở trong.
- TỐN

☴ tượng trưng cho bão lửa trên định tinh.

Tiên Thiên Bát Quái là bản đồ về khí hóa của vũ trụ.
B- SỰ TÍCH HẬU THIÊN BÁT QUÁI
Lạc Thư là sách do nơi sông Lạc mà được lập thành. Nguyên
vua Võ, sanh lối 2.206 năm trước Tây lịch, Thỉ Tổ nhà Hạ, khi
nước lụt, người ta trấn nước ở bực sông Lạc, khi nước cạn,
có một con Linh Qui đội cầu, trên lưng có 9 số, vua Võ theo đó
mà sắp đặt thành bản đồ Hậu Thiên Bát Quái. Chính Vua Đại
Võ có công trị thủy, nhân đó mà lập ra Cửu trù "Lạc Qui trình
triệu, Đại Võ nhân liệt Cửu Trù".
Sau, vua Văn Vương phỏng theo Lạc Thư và lập thành TÁM
QUẺ Hậu Thiên Bát Quái, để hình dung những hiện tượng
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trong trời đất. Thế nên vị trí các quẻ của Hậu Thiên Bát quái
hoàn toàn khác với Quẻ của Tiên Thiên Bát Quái.
Lạc Thư có 9 số gồm:
Cũng chia ra Âm Dương:
- Các số Dương là:
- Các số Âm là:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1+3 +5+7+9
2+4+6+8 (không có số 10)

Cộng riêng các số Âm Dương sẽ có kết quả là:
1+3+5+7+9= 25
2+4+6+8= 20
Vậy Tổng số của số Âm Dương Hậu Thiên Bát Quái là:
25+20= 45
Cách sắp đặt các số trong Lạc Thư:
Các số này được xếp theo dạng con Rùa Thần (Linh Qui).
Đầu đội 9, chân đạp 1
Bên trái 3, bên phải 7
Vai trái 4, vai phải 2
Chân trái 8, chân phải 6
Số 5 ở giữa lưng

"Đới Cửu, lý nhất"
"Tả tam, hữu thất"
"Nhị Tứ vi kiên"
"Lục bát vi túc"
"Ngũ tại kỳ trung"

Vị trí và phương hướng Hậu Thiên Bát Quái:
Các con số nằm trên đồ Hậu
Thiên Bát Quái được phân bố
như sau: nhất KHẢM, nhì
KHÔN, Tam CHẤN, Tứ TỐN,
Ngũ Trung, Lục CÀN, Thất
ĐOÀI, Bát CẤN, Cửu LY. Đồ
hình này chỉ có biểu tượng
bằng các Quẻ và định vị các
phương hướng của Quẻ mà
thôi.
Như thế 8 quẻ Hậu Thiên Bát Quái hình dung được những
hiện tượng trên quả Địa cầu, mà:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Quẻ Kiền đây tượng trưng cho khoảng thiên không lồng
lộng.
- Quẻ Khôn tượng trưng cho mặt đất mênh mông, vì trời đất
rộng lớn vô cùng, thế nên KIỀN KHÔN trong Hậu Thiên Bát
Quái không lấy gì làm quan trọng cho lắm.
Sáu quẻ còn lại: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Đoài đều chiếm
hữu những vị trí quan trọng vô cùng: bởi có tác dụng trên mặt
đất như:
- Quẻ Đoài: chỉ hơi nước bốc lên thành sương mù.
- Quẻ Chấn: chỉ sự động đất.
- Quẻ Khảm: chỉ nước băng giá.
- Quẻ Ly:
chỉ lửa ở Hỏa-Diệm-Sơn phun lên.
- Quẻ Tốn: chỉ gió.
- Quẻ Cấn: địa chấn làm cho chất nóng trong quả đất trào
ra biến thành dung nham đóng lại thành núi.
Phương vị của Hậu Thiên Bát Quái khác với Tiên Thiên Bát
Quái là vì:
- Một bên nói về hành tinh nguội (quả đất);
- Một bên nói về hành tinh nóng (mặt trời).
Công dụng của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái:
Đây là một Hâu Thiên Bát
Quái qua sự cấu tạo một cách
chặt chẽ với vị trí quẻ và các
phương hướng rõ rệt.
Đầu tiên vẽ một vòng tròn,
tượng trưng Càn Khôn vũ trụ.
Kế đến vẽ hai tam giác đều,
chính là Tam Âm tam Dương
là hình ảnh của Càn ☰ (3 nét
Dương) Khôn ☷ (3 nét Âm).
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Xong vẽ hai hình vuông đặt lên nhau gọi là Tứ Âm Tứ Dương.
Bấy giờ cho Quẻ vào các vị trí thích hợp mà Thánh nhân đã
đặt từ xưa đến giờ: Hậu Thiên Bát Quái thuận chiều kim đồng
hồ. Khởi trước là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
CÀN ☰ Tam liên (ba vạch liền)
Tây-Bắc
TUẤT, HỢI
KHẢM ☵ Trung mãn (giữa đầy)
Chánh Bắc Đương TÝ
CẤN ☶ Phúc uyển (chậu úp)
Đông-Bắc SỬU. DẦN
CHẤN ☳ Ngưỡng bồn (chậu ngửa) Chánh Đông Đương MẸO
TỐN ☴ Hạ đoạn (dưới đứt)
Đông-Nam THÌN. TỴ
LY
Chánh Nam Đương NGỌ
☲ Trung hư (giữa rỗng)
KHÔN ☷ Lục đoạn (đứt làm 6)
Tây-Nam
MÙI. THÂN
ĐOÀI ☱ Thượng khuyết (trên lõm) Chánh Tây Đương DẬU
Lý giải:
- Sở dĩ nói CÀN tam liên là chỉ cho cách vẽ, gồm ☰ ba vạch
liền, Càn ở vào hướng TÂY BẮC, giữa hai cung Tuất và Hợi
(về các cung sẽ vẽ sau để giản dị hóa đồ hình này).
- KHẢM ☵ giữa đầy, tức nhiên nét giữa liền (dương) hai bên
là hai nét đứt (âm), ngay chánh BẮC, ở vào Cung Tý.
- CẤN ☶ như chậu úp, nghĩa là nét trên đầy (dương) như đáy
chậu mà úp xuống; hai nét dưới đứt (âm) ngay ĐÔNG BẮC, ở
vào Cung Sửu Dần.
- CHẤN ☳ như chậu ngửa, chánh ĐÔNG, ở vào Cung Mẹo.
- TỐN ☴ đứt nét dưới, ĐÔNG NAM, ở vào Cung Thìn Tỵ.
- LY ☲ giữa rỗng, chánh NAM, ở vào Cung Ngọ.
- KHÔN ☷ đứt 6 khúc, TÂY NAM, ở vào Cung Mùi Thân.
- ĐOÀI ☱ Trên lõm, chánh TÂY, ở vào Cung Dậu
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Thật ra Dịch là bài toán Số rất tinh vi, phải nhận định các ký
hiệu về QUẺ một cách tường tận, không thể sai lầm. Sau đây
là một Hậu Thiên Bát Quái có đủ 12 Cung ấy là 12 Thời Thần
đó.
Cách vẽ Hậu Thiên Bát Quái:
Hậu Thiên Bát
quái cũng có thể
vẽ theo một hình
thức khác, rất
khoa học qua sự
cấu hợp của hình
học phẳng, thường
dùng đến ba hình
căn bản: Tròn,
vuông và tam giác
đều; Ở đây gồm
có hai tam giác
đều gát chồng lên
nhau và hai hình
vuông đặt trong
một vòng tròn. Vòng tròn tượng Càn Khôn vũ trụ. Hình tam
giác là ngôi Dương, hình vuông là ngôi Âm. Âm dương luôn
hòa quyện vào nhau.
Ngày xưa Thánh nhân chế ra Lạc Thư được người đời dùng
vào việc nhân sự, như Chánh trị thì có Cửu trù, Địa lý thì có
Cửu châu, canh nông thì lập Tỉnh điền… Ngày nay thường
dùng Lạc Thư áp dụng vào những việc khoa học thực dụng
như: Y-học, Toán-học, Hóa học… nhất là cách cấu tạo nên
Ma-phương-số (carré magique).
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Sở dĩ gọi là Ma
Phương số là vì
những số này xếp
lên một bản ô số
có giá trị một cách
kỳ quặc, nhưng
linh
diệu
vô
cùng…. Do đó mà
Hậu Thiên Bát
Quái có mặt trên
6.000 năm nay đủ
cho nhân loại khai
triển để làm nên
"Túi khôn cho loài
người". Kết quả là
ngày nay nhân loại
đã đạt đến văn minh vật chất đến chỗ tuyệt đỉnh. Vì lẽ đó mà
họ quên đi Thượng Đế là Đấng tạo hóa đã tạo nên sự khôn
sáng cho tất cả loài người. Vì một khi vật chất quá đầy đủ thì
tâm linh bị xem nhẹ. Thế nên nay là cuối Hạ Nguơn Tam
chuyển, cả Thế giới hầu như đang đi vào cơ thanh lọc của
Thượng Đế.
Hậu Thiên Bát Quái áp dụng trong cuộc sống.
Dựa theo hình vuông trên (hình ma phương) nhận thấy các số
sinh sản và hoàn thành cũng như Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái.
Ngoài ra cổ nhân còn áp dụng 9 cung của Lạc Thư trong việc
quan chế (theo chương trình Hồng phạm Cửu Trù).
Cách biến đổi từ TIÊN THIÊN qua HẬU THIÊN BÁT QUÁI
So sánh theo bản đồ trước đây chúng ta thấy từ tiên Thiên qua
Hậu Thiên có những sự thay đổi:
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a/- Vị thứ các quẻ Tiên Thiên biến thành Hậu Thiên;
CÀN 1 Tiên Thiên biến thành
ĐOÀI 2
…………
LY
3
…………
CHẤN 4
…………
TỐN 5
…………
KHẢM 6
…………
CẤN 7
…………
KHÔN 8
…………

LY
9 Hậu Thiên
TỐN 4 … … …
CHẤN 3 … … …
CẤN 8 … … …
KHÔN 2 … … …
ĐOÀI 7 … … …
CÀN 6 … … …
KHẢM 1 … … …

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

TIÊN TRÀ
Tiên trà 仙茶 Trà dùng để dâng cúng chư Tiên Thánh.

TIÊN TRI
先知
E: To prophesy.
F: Profétiser.
(Tiên: trước; Tri: biết). Tiên tri là biết trước, lời nói trước, đoán
trước sự việc khi chưa xảy ra.
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Đối với nền Đại-Đạo tuy chưa xuất hiện, nhưng đã có nhiều
kinh sách, nhiều hiện tượng báo trước cho biết về sự ra đời
ấy. Đức Hộ Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài: "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".
Các Tôn giáo trên thế giới phần đông các vị Giáo chủ đều có
cho biết trước về thời cuộc sắp xảy ra có khi nhiều trăm năm
hoặc hơn nữa.. Ví như chu kỳ Phật giáo là 2.500 năm. Chu kỳ
của Thiên Chúa giáo là 2.000 năm. Ngày nay Cao-Đài-giáo
Đức Chí-Tôn cho biết là chu kỳ 700.000 năm. Ngoài ra bên
Trung Hoa người có tài tiên tri là Khổng Minh Gia Cát Lượng,
còn Việt Nam thì tài lý số là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tuy nhiên ngày nay người tín hữu Cao Đài nhờ Huyền Diệu
Cơ Bút mà cũng biết trước nhiều việc: có một ít lời lẽ rõ ràng
dễ hiểu; còn phần lớn là bí ẩn phải minh đoán, nhưng đoán thì
khó chính xác lắm.
A- Lời Tiên-tri về Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Chỉ sau nhiều cuộc khảo cứu và sưu tầm về Thần linh học nơi
Ông Thầy Trời đem truyền nền Đạo-lý mới mẻ này. Ấy là Đức
Thượng-Đế giáng dạy rằng: "Thầy há chẳng có lời tiên tri rằng
Thần-linh-học là một nền Đạo tương lai sao? Thầy cũng đã nói
trước khi đến khai Đạo đặng hội-hiệp các Tôn giáo làm một,
thì Người đã sai các Đấng Thiêng-liêng cao trọng hạ trần mà
bày ra các Hội giáo đạo-đức, đặng thức tỉnh nhơn sanh trước,
như là:
- Khảo cứu Thiên Đạo giáo (Société Théosophique)
- Khảo cứu Triết lý Phật Đạo (Société des Recherches Sur la
philosophie Bouddhique)
- Thần kinh và Tâm lý triết học (Société psychique)
- Thần linh học (La spiritisme).
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Ngày nay Đấng Cao Cả ấy tá danh Cao-Đài Tiên Ông Đại-BồTát Ma-Ha-Tát, Chưởng Giáo mối Đạo kỳ ba, cho nên khi
giáng cơ dạy Đạo, Đức Ngài xưng danh: "Ngọc Hoàng
Thượng-Đế viết Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát giáo
Đạo Nam-phương". Chính nền Tân Tôn-giáo này có tên ĐạiĐạo Tam Kỳ Phổ-Độ hay là "Đại-Ân-xá lần ba" đã có những
bằng cớ chứng tỏ nền Đạo Cao-Đài do Đức Thượng-đế dùng
Huyền Diệu Cơ Bút sáng lập tại miền Nam nước Việt. Trước
khi Đạo Cao-Đài xuất hiện như vậy mà đã có nhiều lời tiên tri
tiếp theo đây làm cho lòng Tín-ngưỡng của nhơn sanh được
sáng thêm và kiên-cố hơn.
1- 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".
2- 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
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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.
3- Quyển Thanh Tịnh Kinh của Đạo Giáo có câu:
"Thanh tịnh kim hữu di tích.
"Công viên quả mãn chỉ thọ đơn thơ.
"Thiên mạng phương khả truyền Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ."
Nghĩa là: Kinh Thanh-Tịnh có dấu tích truyền lại rằng: Công
đầy quả đủ sẽ thọ lãnh đơn thơ, tức là kinh dạy bí truyền,
người có mạng Trời khá nên truyền Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ.
4- 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.
5- Kinh tỉnh Thế Ngộ Chơn có đoạn:
"Mạt hậu Càn Khôn đồng nhứt đái.
"Thiên môn vạn giáo cộng qui căn."
Nghĩa là: Sau đời hạ ngươn mạt pháp, Trời đất đồng chung
một dãy, ngàn môn, muôn giáo, đều trở về một gốc.
6- Lời tiên tri của Đạo Tam Thanh:
Vào thập ngũ thế kỷ bên Trung-quốc có một vị Đạo sĩ tên là
Ngô-Chi-Hạc (Ou-Tche-Ho) có lập lên phái Tam Thanh,
chuyên thờ ba Đạo lớn tại Trung quốc là:
- Đức Thích-Ca (Phật giáo)
- Đức Lão-Tử (Đạo giáo)
- Đức Khổng-Tử (Nho giáo)
Đạo Tam Thanh là bước đầu tiên của Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ
ngày nay vậy. Ở Trung Quốc thì từ đời Tam quốc, Vương Bật
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cho rằng sách Lão-Tử và Chu-Dịch là một loại. Đến Nam Bắc
triều các nhà Đạo học cho Lão học và Phật học vốn là một
dòng. Rồi đến đời Tấn có sách "Du học thiên" xướng luận điệu
"Nho Phật nhứt trí". Tiếp đến Vương-Thông đời Tùy, tuy là một
nhà Nho thuần túy mà cũng cho Tam giáo là đồng nhất.
Đến đời Đường, thì tư tưởng ấy cũng phổ thông lắm. Lưu-Mật
làm sách "Thích Đạo Nho bình tâm luận" cũng nói về Tam giáo
đồng nguyên.
7- Lời tiên tri trong quyển Vạn pháp qui tông:
Kinh này được lưu truyền trong dân gian hơn mấy trăm năm
nay, quyển Vạn pháp qui tông do các Đạo gia truyền lại có
câu: "Cao-Đài Tiên bút thi văn tự" chỉ rõ rằng Đạo Cao Đài mai
sau này có thơ văn của chư Tiên do Thần cơ diệu bút chép ra.
8- Lời tiên tri Sám Trạng-Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm:
Trong quyển "Bạch Vân Am thi tập" hay là quyển sám của
Trạng-Trình có đoạn nói như vầy:
Con mừng búng tít con quay,
Vù vù chong chóng gió lay trên Đài.
Nhà Cha cửa đóng then gài,
Ầm ầm sóng dậy hỏi người Đông lân.
Nhiều người cho rằng hai câu thơ trên chỉ máy bay, bay liệng
trên nóc nhà trong trận giặc vừa qua. Nhưng hai câu sau
không rõ ý nghĩa ra làm sao! Sau khi ôn lại những việc đã xảy
ra từ năm 1940 đến 1945 trong Đạo Cao-Đài thì chúng ta nhận
thấy: Hai câu đều có thể ám chỉ chữ "Vạn"
nhưng vẽ
ngược lại, cho nên nhà cầm quyền Pháp truyền lịnh gỡ chữ
Vạn ấy xuống, niêm phong các Thánh thất, Tịnh Thất thuộc
Cao-Đài giáo và cấm chư đạo hữu lui tới lễ bái ở các nơi ấy.
Đồng thời các Chức sắc Thiên phong đều bị bắt đưa đi an trí
nhiều nơi. Việc nhà đương cuộc Pháp đóng cửa các Thánh
Thất, Tịnh Thất hợp với câu"Nhà Cha cửa đóng then gài" là vì
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trong bài Kinh Ngọc-Hoàng xưng tụng công đức Cao-Đài có
tặng cho Ngài danh hiệu là Đại-Từ-Phụ và các Thánh Thất,
Tịnh Thất nơi thờ Ngài thật là nhà của Đấng Cha lành vậy.
Việc này đã xảy ra từ năm 1940-1941 nghĩa là sau khi người
Nhựt sang chiếm Đông Dương. Người Nhựt đối với dân tộc
Việt-Nam ta rõ-ràng là người láng giềng phía Đông. Bởi thế
nên ứng với câu ;"Ầm ầm sóng dậy hỏi người Đông lân".
9- Lời tiên tri trong sách Ấu học tầm nguyên:
Trong quyển Ấu học tầm nguyên có câu: "Đầu thượng viết
cao-Đài" nghĩa là nơi trên đỉnh đầu của mọi người thì gọi là
"Cao-Đài". Lại cũng trong Ấu học tầm nguyên có tiên tri về
Tam-Kỳ Phổ-Độ như sau:
Thánh Thần Tiên Phật hi hữu chi nhơn,
Tam Kỳ Phổ Độ hi hữu chi sự
Phi hi hữu chi nhơn,
Yên năng hành hi hữu chi sự
Nghĩa là: Thánh Thần Tiên Phật là bậc ít có. Cũng như Tam
Kỳ Phổ Độ là một mối Đạo hiếm có vậy. Không phải là bậc ít
có, há làm được việc hiếm có hay sao? Đoạn văn trên nói
rằng: hạnh phúc cho người sanh ra đặng gặp một nền Đạo
chánh, bởi hàng trăm năm, ngàn năm cũng chưa gặp được, có
câu "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ" trong Kinh Di-Lạc là ýnghĩa ấy.
10- Lời tiên tri trong quyển "Giác mê ca":
Quyển Giác mê ca mà tác giả là một Đạo gia có đoạn thi:
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.
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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 thế."
Lại nữa ba ngàn công quả tức nhiên sách Trang-Tử có nói
rằng:
- Chí nhân vô kỷ (0). Bậc chí nhân quên mình mà lo cho
người.
- Thần nhân vô công (0) Bậc Thần làm mà không tính công.
- Thánh nhân vô danh (0) Bậc Thánh không ham danh.
Đạt được ba con số không như trên là đạt được 3.000 công
quả. Tức là quên mình mà lo cho người, không ham công,
chẳng mến danh. Nghĩa là nếu đặt con số 3 trước ba con số
không (000) ấy sẽ được con số là 3.000. Ấy là tượng trưng ba
ngàn cống quả vậy.
11-Trong quyển Kinh "Tỉnh thế ngộ chơn"có ghi:
Đại Thiên tiên hóa hoằng chơn Đạo,
Trợ quốc cứu dân tích thiện luân.
Nam Hải Từ Hàng châu vận tế,
Tây Phương Tiếp Dẫn Phật đông lâm.
Thích nôm: Trước khi có cuộc biến đổi lớn (thay đổi trời đất)
sẽ có một mối Đạo chơn thật ra giúp nước cứu dân, làm điều
lành đáng khen. Biển Nam Hải có Phật Từ Hàng đi khắp nơi
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để cứu độ. Phương Tây có Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đưa đến
Đông Độ (xứ Phật).
Kinh Cao-Đài: bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Đạo-nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi-Âm."
Vậy sự tổng hợp Tôn giáo, đã được quyết định từ lâu nơi cửa
Thiêng liêng. Đúng là: "Khai Đạo muôn năm trước định giờ"!
12-Tiên tri trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn: Trong
quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn có bài thi:
Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh,
Tiên Thiên phương hữu thị Tam Thanh.
Phật -Pháp - Nho hề qui nhứt bổn.
Tự nhiên Tà Đạo tổng tương tranh.
Vạn ức san hà giai hữu thử.
Tổng qui nhứt phái nhứt an thành.
Xà vỹ mã đầu khai Đại hội,
Tam kỳ hậu thế hiển phương danh.
Thích nghĩa: Ba giáo: Phật- Đạo- Nho nay theo xưa kia mà
hóa sanh Đạo Tiên Thiên có đường hay, là Đạo Tam Thanh.
Phật, Tiên, Nho đều là một gốc. Lẽ tất nhiên Đạo tà đều cùng
tranh giành. Muôn ức cảnh sơn hà (muôn xứ, muôn nước) đều
có như thế: đồng qui về một phái mới đặng yên ổn và nên
việc. Cuối đầu rắn, đầu con ngựa thì khai Đại hội. Đời sau,
Đạo Tam Kỳ sẽ được rạng-rỡ danh thơm). Cơ tuần hoàn xoay
chuyển nên Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơn sanh
sùng bái và chính Ngài dạy phải thờ Thiên Nhãn là vậy. Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xuất hiện là một Tôn Giáo Đại-Đồng.
13- Lời tiên tri rút trong Kinh nhựt tụng của phái tu thân
tại Trung Việt:
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Tại Trung Việt, 20 năm trước ngày khai Đạo là năm 1926 có
một phái người tu theo lối cư sĩ lấy hiệu là phái Minh Sư (khác
với phái Minh-Sư bên Tàu) mỗi ngày đọc Kinh có thêm như
vầy:
Con cầu Phật Tổ Như Lai,
Con cầu cho thấu Cao-Đài Tiên Ông.
Trước khi các Giáo sĩ Đạo Cao-Đài ra truyền Đạo tại Tam
Quan (Trung Việt) thì mấy vị này sau khi nghe danh hiệu Đức
Cao-Đài đều đến xin làm Đệ-Tử ngay.
14- Lời tiên tri lưu truyền tại Trung Việt:
Trước năm Bính-Dần (1926). Lời tiên tri ấy như vầy:
Canh Dần, Mậu Dần niên,
Kỷ Mão, Canh Thìn tiền.
Tự nhiên thiên phú tánh,
Cao-Đài tân chân truyền
Thích nghĩa: Lời tiên tri này nói rõ từ năm và báo trước rằng:
Trời sẽ khiến lòng người theo Đạo mới và là Đạo Cao Đài sẽ
đạt được chân truyền.
15- Lời tiên tri trong hai bài thơ của Cụ Thủ-Khoa HUÂN
cho năm 1913 (13 năm trước ngày Khai Đạo):
THI
Dung tất Cao-Đài nhiệm khuất thân,
Tư triêm đào lý nhứt môn xuân.
Cánh tân bôi ức giang sơn cựu,
Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt tân.
Cửu thập thiều quang sơ bán lục,
Nhứt luân minh nguyệt vị tam phân.
Thừa nhàn hạc giá không trung vụ,
Mục đỗ Cao-Đài tráng chí thân.
Bài thơ diễn Nôm của Cụ Thủ-Khoa HUÂN:
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Co duỗi Cao-Đài khỏe tấm thân,
Dạo xem đào lý đượm màu Xuân.
Giang sơn chẳng khác ngàn năm cũ,
Ngày tháng chờ thay một chữ "TÂN".
Chín chục thiều quang vừa nửa sáu,
Một vừng trăng rạng chửa ba phân.
Thừa nhàn cưỡi hạc không trung ruổi,
Chạm mắt Cao-Đài khỏe tấm thân.
Trong hai bài thơ có nhắc đến bốn lần danh từ CAO-ĐÀI. Thời
buổi ấy các ông không rõ danh từ ấy có nghĩa gì. Song các
ông thuật đại cương rằng hai bài thơ ấy có nói về quốc vận
một cách sâu xa. Hai câu thi 5, 6 có ý kỹ-niệm ngày 3 tháng 1
năm 1913, vì câu nào cũng ngụ ý số 3. Sau đàn Cơ ấy ông Lê
Quang-Hiển để hai bài thơ này lên tran thờ làm kỹ-niệm. Mãi
đến năm 1927 Tòa Thánh Tây-Ninh phái người Chức sắc đến
quận Cao-Lãnh truyền Đạo và hai chữ Cao Đài đã được mọi
người nói đến. Chừng ấy Ông Lê-Quang Hiển mới nhớ đến
bài thơ của Cụ Thủ-khoa Huân đã cho 13 năm trước và đem
ra trình với chư Chức sắc nói trên.
16- Câu: Lục vạn dư niên Thiên khai Huỳnh Đạo:
Nghĩa là: đủ sáu muôn năm lẻ, Trời sẽ mở Đạo Huỳnh, tức là
Đại-Đạo, cùng khắp năm Châu như trước đây. Đó là lời của
Sử ghi chép còn lưu lại đến giờ này ứng vào lúc Huyền Diệu
Cơ Bút thông công cùng thiêng liêng mà nhân loại đặng rõ biết
Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của chính Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế sáng lập. Nay trước Đền Thánh có đôi câu liễn:
- Hiệp nhập Cao-Đài bá tánh thập phương qui Chánh quả.
- Thiên khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam giáo hội Long Hoa.
17- Trường hợp khác: "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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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:
- Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích Ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
- 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…
- Thánh Đạo thì là Thiên-Chúa-giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme)
- Thần Đạo Thì là Trung Huê phong Thần, Hy-lạp Phong Thần
và Ai-Cập Phong thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
- 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."
18- Kinh Phúc Âm: 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)
* 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.
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B-Tiên tri về thời cuộc:
Đạo Cao Đài thành hình nhờ Cơ Bút, Đức Chí Tôn và các
Đấng thiêng liêng giáng cơ tiên tri nhiều điều hệ trọng:
1- Đức Chí Tôn tiên tri: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ
phụng Đạo Cao Đài, Hoa Kỳ sẽ lãnh trách nhiệm truyền giáo.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền-Thánh thời Tý ngày 24-5Mậu Tý (dl: 30-6-1948) về vấn đề này:
"Bần đạo nhớ khi lên mở Hội-Thánh Ngoại-Giáo trên Kim-Biên
năm 1927 đặng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sư
Hương Lự của chúng ta được thông công cùng Ngài, nhờ
nghe, nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần Đạo.
Khi nọ, Đức Chí Tôn biểu Bần Đạo lại kệ bàn viết có 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 Đạo trải hai tờ Nhựt trình
sau lưng mà Bà Chị vẫn không biết. Tới lúc bắt ấn rồi, Bần
Đạo thưa: "Đã trải rồi"! Tức thì Bà Chị nhảy ngược lại, đạp lên
hai tờ Nhựt trình. Bần Đạo không hiểu nghĩa gì. Đức Chí Tôn
biểu coi hai chơn có đạp cái gì? Bần Đạo coi chân trước: giở
lên là hình Tưởng-Giới-Thạch, đạp ngay trên đầu; còn chân
sau, Bần Đạo biểu giở nhón lên coi thì thấy hình Roosevelt,
quan Tổng Thống của nước Mỹ, đạp ngay ngực và miệng.
Đức Chí Tôn nói với Bần Đạo rằng: "Một ngày kia, Trung-Hoa
sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi
truyền giáo toàn cầu."
Ngày nay chúng ta đã thấy tưởng chừng như mấy vị phóng
viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết, Kinh
luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy vị nầy chẳng khác chi
như Đức Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Độ thỉnh Kinh. Bần Đạo
dám chắc sự bí mật mà Bần Đạo 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 hôm nay. Bần Đạo
tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hầu lễ nầy, biết
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chừng đâu cũng sẽ được hạnh phúc như đi truyền giáo bên
Mỹ sau nầy mà chớ. Bần Đạo để lời cám ơn toàn cả nam nữ
và cái Bí Pháp ấy, chúng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tướng
trong thời gian ngắn ngủi sau đây."
2- Đức Chí Tôn ban cho vua Bảo Đại bài thi tiên tri:
Ngày 12-12-Đinh Hợi, Đức Chí Tôn giáng cơ, Đức Hộ Pháp và
Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan.
Đức Chí Tôn cho bài thi 8 câu, dặn rằng: Ông Nguyễn Bửu Tài
viết bài thi ra chữ Nho, Bác sĩ Lê Văn Hoạch đem trao tận tay
cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy):
Thượng hạ nhị Thiên xử Địa huờn,
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thơ định,
Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn.
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.
上下二天處地寰
越南一
一江山
隍圖全寶天書定
鼎怍長流祖業存
國道今朝成大道
南風此日變人風
安民列聖從堯舜
文化將來立大同
(xem thêm Quốc Đạo Nam phong cùng Soạn giả)
3- Đức Lý Thái Bạch tiên tri về hiểm họa các thành phố
lớn của Việt Nam:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tây Ninh, ngày 4-1-Đinh Mão (dl: 5-2-1927).
THÁI BẠCH: Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh,
hảo hội hiệp.
Thảm cho nhơn loại! Khổ cho nhơn loại! Đời 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 Địa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội
cho thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Huế, Hải Phòng, Hà
Nội thay! Thảm! Thảm! Thảm!
4- Thần Hoàng Mỹ Lộc tiên tri Tận Thế:
.."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 Đạo 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 cãi 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 Đế và chư Phật, chư
Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng có cứu vớt
chúng sanh, đương linh đinh nơi biển khổ." (Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển 1-2 HN, B79)
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5- Tôn Sơn Chơn Nhơn tiên tri Nhựt – Hoa hiệp chủng tạo
Tân thế giới, nước Nhựt sụp đổ.
ngày 17-11-Bính Tý (30-12-1936) Phò loan: Hộ Pháp-Tiếp Đạo
TÔN SƠN CHƠN NHƠN
…"Một là chánh phủ Pháp với Đông Dương nầy chẳng phải
thật tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo
xuất dương nơi Trung huê đặng mai phục ẩn binh toan
phương hãm hại …Hai nữa là vì Thiên Thơ đã định Huê Nhựt hiệp chủng. Hại nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo
Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hư phải bảo trọng,
không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi. Trong
thế kỷ 21, sẽ thấy tang điền Nhựt đảo biến nên thương hải
Huê Triều. Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trường
huyết chiến. Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có
Nhựt Huê đại chiến." (TNST, Q.2, Bài 46)
6- Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông.
Ngày 01-03-Mậu Tý (dl: 9-4-1948).
Phò loan: Hộ Pháp – Khai Pháp.
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.
7- Thi Vấn Đáp của Bát Nương và Đức Hộ Pháp:
Bát Nương hỏi Đức Hộ Pháp:
Dám hỏi Đại huynh rõ máy Trời,
Chừng nào ba lửa cháy ba nơi?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Năm sông đua chảy năm sông cạn?
Bảy núi nổi tan bảy núi dời?
Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy?
Tai trời ngạt khí có hay thôi?
Rồng bay Ngựa chạy cho ai cỡi?
Đất dậy dường bao đổi xác trời?.
Đức Hộ Pháp họa vận và trả lời:
Hành tàng hư thiệt tại Cha Trời,
Đông Mậu năm hồ 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.
8- Tiên tri của Liễu Nhứt Chơn Nhơn (Tôn Tẫn):
Đêm 5-7-Nhâm Thìn (dl 24-8-1952)
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.
LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN
Địa hoàng chuyển biến 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.
Thắng bại một trường lưu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định xa thơ.
Chào chư Thánh, các em nam nữ. Để tỏ một vài lời bí ẩn của
cơ đời và lẽ Đạo, sau nầy sẽ đem ra bàn luận chơi. Hiện giờ
nầy, ván bài Việt Nam tới giai đoạn "Thừa nguy Việt mới định
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xa thơ" rồi đó, mà nó phải đi đến đường lối nào nói nghe thử?
- Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm!
- Đã đành, nhưng phải nói thử coi chớ. - Chưa phải vậy đâu.
Nói như thế nầy mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba
mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dương để kình
địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận. Nếu đánh
Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỹ thì có Đại Tây
Dương, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc
về Đông Á. Chừng ấy Thái Bình Dương là cơ khí chận đường
tiến thối của các cường quốc mặc sức tranh hùng. Khi binh
kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cười...tiếp lương.
Chừng ấy ai đói khát phải quị lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy
lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung. Chỉ
còn Đông Á là tránh nạn ấy được do có Thái Bình Dương
ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là "Thừa nguy Việt mới định xa
thơ" là lúc nầy gần rồi. Thôi, nói ít vậy. Kiếu. THĂNG.
9- Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tiên tri:
Chừng nào chi Pháp đã ra đi,
Là lúc Đạo Trời gặp vận suy.
Chức sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo,
Nhơn sanh lo cốt chẳng lo bì.
Mão cao dễ rớt nên thành nhát,
Cổ ngắn khó kêu phải hóa lì.
Khảo thí lọc lừa tường hắc bạch,
Chung tâm hiệp sức thoát cơn nguy.
(Thanh Sơn Đạo Sĩ.)
10- Ông Trương Định giáng cơ tiên tri: Ngô Đình Diệm và
Ngô Đình Nhu sẽ bị chết thảm.
(Viết theo Hồi Ký của Lễ Sanh Phạm Tài Đoan)
(Tối 29-4-Quí Mão (dl 22-5-1963), vài cựu sĩ quan Liên Minh
lén họp nhau cầu cơ hỏi các Đấng thiêng liêng về vụ Phật tử ở
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Huế nổi lên chống Ngô Đình Diệm. Họ họp nhau tại nhà một
cựu sĩ quan Cao Đài ở Ngã tư Ao Hồ.)
Ông Trương Định, một nhà ái quốc chống Pháp thế kỷ 19,
giáng cơ, khuyên họ không nên nhúng tay vào máu và cho bài
thơ sau đây tiên tri về hai anh em ông Diệm- Nhu. Bài thơ nầy
bằng chữ Hán (điều đặc biệt là hai em nhỏ học sinh ngồi làm
đồng tử hoàn toàn không biết chữ Nho)
Sơ nhất dương thời thế chuyển luân,
Ngọ hành Mão đắc lục binh quân.
Ác nhân hạ mã bình minh nhị,
Tôn giáo an truyền đạo lý thuần.
(Trương Định)
Viết xong một câu, ông Trương Định ngưng cơ chờ ông Phạm
Tài Đoan đọc lại có đúng không, rồi ông mới viết tiếp.
Giải nghĩa:
Sơ nhất: là ngày mùng 1; dương: là dương lịch; luân: là bánh
xe, biểu hiệu sự luân hồi của Phật giáo; chuyển luân: chuyển
bánh xe Phật giáo; nghĩa là làm một cuộc Cách mạng vì động
cơ khởi do Phật giáo.
Ngọ hành: 12 giờ trưa khởi cuộc cách mạng. Mão đắc: 6 giờ
sáng thì cách mạng đắc thắng, thành công. Lục binh quân:
quân trên bộ, bộ binh.
Hạ mã: xuống ngựa, ý nói kẻ đang nắm quyền bị lật đổ; bình
minh nhị: sáng ngày mùng 2.
Thuần: không có gì pha trộn, ý khuyên Tôn giáo không nên để
chánh trị xen vào. Vì Chí Tôn có dạy "Bất thiên tả, bất thiên
hữu, bất bạo động" là vậy.
Nghĩa toàn bài là:
Ngày mùng 1 dương lịch, cách mạng bùng nổ, vì nguyên nhân
Phật giáo khởi xướng.
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Binh chủng Lục quân đứng lên làm cách mạng: khởi cuộc từ
12 giờ trưa đến 6 giờ sáng thì thành công.
Kẻ ác bị hạ bệ ngày mùng 2.
Tôn giáo muốn được an-tuyền thì phải thuần túy tôn giáo,
không để chánh trị xen lẫn vào.
Ý nghĩa bài thơ tiên tri thật rõ ràng, không chút gì bí hiểm, khó
hiểu và cuộc cách mạng lật đổ Tổng Thống Diệm xảy ra đúng
như đã tiên tri: đúng vào ngày, giờ, năm, tháng: Trưa (ngọ
hành), ngày mùng 1 Tây (sơ nhất dương thời) cuộc cách
mạng bùng nổ, mà Phật giáo là cái ngòi (thế chuyển luân), 6
giờ sáng hôm sau ngày mùng 2 tuyên bố cách mạng thành
công (Mão đắc) và một lúc sau loan báo, hai anh em Diệm Nhu bị giết "Ác nhân hạ mã bình minh nhị". Lục quân binh
cũng đúng vì chỉ có một mình binh chủng lục quân đứng lên lật
đổ ông Diệm, còn Hải quân và Không quân đứng ngoài
cuộc....

TIÊN TỤC
仙俗
E: Immortal and layman.
F: Immortel et laïque.
Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Tục: phàm tục. Tiên
tục là người Tiên kẻ tục, khác hẳn nhau.

TIÊN TỬ (Phẩm)
仙子
(Tiên 仙 phẩm cấp cao trọng, tôn quí, được liệt vào hàng: Tiên,
Phật. Tử 子: người, ông, thầy). Tiên tử là thầy Tiên, cũng như
Mạnh Tử là thầy Mạnh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tiên Tử là một phẩm Chức sắc cao cấp trong Thập nhị đẳng
cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước-Thiện..là một trong
những phẩm cấp Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng liêng, tính từ
thấp đến cao: Thính Thiện, Minh Đức, Tân Dân, Hành Thiện,
Giáo Thiện, Chí thiện, Chơn nhơn, Đạo Nhơn, Hiền nhơn,
Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử.
Phẩm Tiên Tử ở dưới phẩm Phật Tử, trên phẩm Thánh Nhơn.
Tiên Tử đối phẩm với Đầu Sư của Cửu Trùng Đài.
Đức Hộ Pháp nói: "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. Vậy mấy em thật
hành được thì cơ quan cứu khổ sẽ thành lập đó vậy. 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 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."

TIÊN TỬU
仙酒
Tiên tửu 仙酒 là Rượu Tiên, với mùi thơm nực nồng do theo
nồng độ rượu bốc mạnh lên nghe như ngào ngọt.
Là rượu Tiên, do tích xưa đời Hán: Lưu Thần và Nguyễn Triệu
nhân ngày mùng năm tháng năm đi hái thuốc lạc vào động
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Thiên Thai gặp hai nàng Tiên. Hai người ở đấy gần nửa năm
sung sướng lắm, nhưng vì nhớ nhà, quyết tâm xin về, Tiên
nhân đưa hai người ra cửa động với bài thơ sau đây ý nói: Ra
khỏi động khó trở lại. Rượu Tiên cần gắng sức uống và khi
đến nơi sẽ mở ngọc thơ ra mà xem. Khi hai người về đến nơi
thì con cháu đã bảy đời rồi.. Bài thơ sau:
Ân cần tương tống xuất Thiên Thai,
Tiên cảnh na năng khước tái lai.
Vân Dịch ký qui tu cượng ẩm,
Ngọc thơ vô sự mạc tằng khai
Ba lưu động khẩu ưng trường tại,
Thủy đáo nhân gian định bất hồi,
Trù trướng khê đầu tùng thử biệt,
Bích sơn, minh nguyệt chiếu thương đài.
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."

TIÊN VỊ
仙位
E: The place of immortal.
F: La place de l’immortel.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."
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TIÊN XA
仙車
E: The fairy vehicule.
F: La voiture féerique.
(Tiên 仙: người cõi Tiên, cõi thoát phàm, Xa 車: xe). Tiên xa là
xe Tiên, một phương tiện di chuyển của các bậc Thần Tiên
thuộc cảnh giới vô hình..
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Bạch-Y-Quan mở đàng rước khách,
"Cõi Kim-Thiên nhẹ tách Tiên xa."

TIẾN
• TIẾN 進 Bước tới, đi lên, dâng đồ cống.Td: Tiến dẫn, Tiến
hóa, Tiến phong.
• TIẾN 薦 Giới thiệu, dâng lên. Td: Tiến bạt, Tiến cử, Tiến
thân.

TIẾN CỬ
薦 舉
E: To recommend.
F: Recommander.
Tiến: Giới thiệu, dâng lên. Cử: đưa lên. Tiến cử là đề cử
người có tài đức lên cho cấp trên dùng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão đâu dám tiến cử ai, nhưng có một điều là một
người không nên lãnh hai phần việc.
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TIẾN DẪN
進 引
E: To propose S.O
F: Proposer quelqu’un.
Tiến: Bước tới, đi lên, dâng đồ cống. Dẫn: dìu dắt. Tiến dẫn là
dìu dắt cho tiến bộ.
Một người muốn nhập môn cầu đạo thì cần có hai Đạo hữu
hay hai Chức việc trong Bàn Trị Sự tiến dẫn. Hai người tiến
dẫn có nhiệm vụ dìu dắt người mới nhập môn biết cách thờ
phượng, cúng lạy, ăn chay và kinh kệ, v.v...

TIẾN HÓA LUẬT (Luật Tiến Hóa)
進 化律
E: The law of the evolution.
F: La loi de l’évolution.
Tiến: Bước tới, đi lên, dâng đồ cống. Hóa: thay đổi, biến hóa.
Tiến hóa hay Tấn hóa là biến đổi theo hướng phát triển đi lên,
từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ trược tới thanh,
từ ác tới thiện. Nếu biến đổi theo chiều ngược lại thì gọi là:
Thoái hóa.
Thuyết Tiến hóa: (E: Evolution theory. F: Évolutionnisme.)
Thuyết Tiến hóa là học thuyết về nguồn gốc và sự phát triển
của sinh vật.
Hai nhà bác học lần lượt nêu ra thuyết Tiến hóa của sinh vật
là: Lamark (Pháp) và Darwin (Anh).
1. Jean Baptiste de Lamark (1744-1829) nêu lên thuyết Tiến
hóa của sinh vật trước Darwin, cho là các loài sinh vật có cùng
nguồn gốc, loài nọ biến hình trở thành loài kia, tiến triển từ
những sinh vật đơn giản nhất lên những sinh vật ngày càng
phức tạp hơn (động vật có hệ thần kinh). Hai nguyên nhân của
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sự biến hình tiến hóa là: - Xu hướng tự phát muốn hoàn chỉnh
của sinh vật. - Ảnh hưởng môi trường. Luật thích nghi: môi
trường tác động gián tiếp qua những biến đổi trong thói quen
và tạp quán và do sự xuất hiện những yêu cầu mới. Những
yêu cầu mới buộc sinh vật phải rèn luyện thêm một số bộ phận
nào đó, hoặc thôi sử dụng một số khác.
Thí dụ, con hươu cao cổ: đất khô, ít cỏ, nó phải ăn lá cây cao,
do nghểnh cổ và kiễng chân mãi, nên cổ và chân trước dài ra,
có thể ăn lá cây cao 6 mét. Luật di truyền: các biến đổi tạp
nhiễm của cá thể truyền lưu cho thế hệ sau.
2. Charles Darwin (1809-1882), sau Lamark, đề ra một lý luận
khoa học sâu rộng hơn cho thuyết Tiến hóa về sự phát triển
của sinh vật. Theo Darwin, cuộc đấu tranh sinh tồn, giống nào
thích ứng được thì sống theo qui luật chọn lọc tự nhiên. Tính
biến đổi và tính di truyền đều là thuộc tính của vật hữu cơ.
Biến đổi nào có lợi cho nó trong cuộc đấu tranh sinh tồn thì
thành cố định. Môi trường chọn lọc một cách khách quan, máy
móc, những cá thể nào mang những biến đổi thích nghi; các
biến đổi ấy xuất hiện ngẫu nhiên, không do sinh vật chủ định.
Trong khi tích lũy và di truyền lại từ thế hệ nầy sang thế hệ
khác, những biến đổi ấy quyết định sự xuất hiện của những
động vật và thực vật mới.
Đó là 2 học thuyết Tiến hóa duy vật của 2 nhà khoa học Pháp
và Anh. Họ nghiên cứu sự biến đổi cơ thể của các loài sinh vật
thích nghi với môi trường sống mà đề ra học thuyết.
Chúng ta có thể rút ra kết luận: Mọi vật đều luôn luôn tiến hóa.
Tiến hóa là sống, không tiến hóa là chết.
* Đạo Cao Đài nêu lên chẳng những thuyết Tiến hóa mà còn
hơn thế nữa, là Luật Tiến hóa bao trùm lên tất cả các loài sinh
vật trong Càn Khôn Vũ Trụ, gồm cả hai phần: thể xác và linh
hồn, tức là phần hữu hình và phần vô hình.
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Phần thể xác là phần hữu hình, Luật Tiến hóa đi từ vật chất
kim thạch, lên Thảo mộc, rồi lên Thú cầm, và sau cùng là
Nhơn loại.
Phần linh hồn là phần vô hình, Luật Tiến hóa đi từ vật chất kim
thạch hồn, lên Thảo mộc hồn, rồi Thú cầm hồn, đến Nhơn hồn.
Nhơn hồn còn phải tiếp tục tiến hóa lên Thần hồn, Thánh hồn,
Tiên hồn và Phật hồn. Tới Phật hồn rồi, chưa phải là hết nấc
thang tiến hóa, Phật hồn còn phải tiến lên nấc cuối cùng nữa
là Thiên hồn, hòa nhập vào Thượng Đế.
Như thế mới gọi là đi giáp một chu kỳ Tiến hóa của Càn Khôn.
Sau đó, linh hồn được an nghỉ một thời gian, rồi sẽ bước vào
chu kỳ Tiến hóa tiếp theo cao cấp hơn và bắt đầu tiến hóa tiếp
trong chu kỳ Tiến hóa mới. (Xem: Nhơn Sanh quan, vần Nh)
Các sinh vật luôn luôn tiến hóa, con người luôn luôn tiến hóa,
Càn Khôn Vũ Trụ luôn luôn tiến hóa, tiến hóa mãi mãi...
Nếu sự tiến hóa ngưng lại, Luật Tiến hóa không thực hiện
được thì đó là sự hủy diệt của Càn Khôn Vũ Trụ.
Kinh Giải Oan: Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Trong Hiệp Thiên Ðài có Hộ
Pháp thay quyền 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.

TIẾN TRIỂN
進展
Tiến: Bước tới, đi lên, dâng đồ cống. Triển: mở rộng ra. Tiến
triển là tấn hóa lên và mở rộng thêm ra.
Đức Hộ Pháp nói: "Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái
chết là một cái lớp, cái chết ấy là chúng ta bước lên con
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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.

TIẾN TỬU
薦 酒
E: To offer up the wine.
F: Offrir du vin.
Tiến: Giới thiệu, dâng lên. Tửu: rượu. Tiến tửu là dâng rượu.

TIỀN
Tiền là vật dùng để đổi trao trong một xã hội, quốc gia. Thật ra
trong cuộc sống rất cần tiền , nhưng đừng vì thế mà làm cho
mất phẩm cách con người.
Hãy nghe Bà Bát Nương qua bài Thi "Vịnh Đồng Tiền":
Đạo đức trối thây miễn có Tiền,
Đạo Tiền phân thứ thế gian xem.
Có tiền không Đạo tiền cao vọi,
Có Đạo không tiền Đạo thấp hèn.
Túi trống khó dùng khô đạo đức,
Tiền tài để thưởng bậc Thần Tiên,
Xem qua cửa Đạo nhơn tâm chán,
Đạo đức trối thâu miễn có tiền!
Kinh Sám Hối có câu:
"Hễ nghe khua động đồng tiền,
"Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào!"
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TIỀN BỐI
前 輩
E: The predecessors.
F: Les prédécesseur.
Tiền bối là những người lớn tuổi thuộc thế hệ trước mình.
Trong buổi Lễ Khánh Thánh Báo Quốc Từ ngày 16-8-Ất Mùi
(dl: 01-10-1955) Ðức Hộ Pháp 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.
Tưởng niệm tới lễ ấy nên Hội Thánh mới quyết định lập BÁO
QUỐC TỪ thờ trọn cả các vong linh của các anh hùng chiến
sĩ, cứu quốc công thần cùng là trận vong chiến sĩ.
Hôm nay các anh linh chư vị anh hùng tiền bối và hậu bối
đang ngự trị trong khối Quốc hồn của ta và đang vơ vẩn bên
ta. Giờ phút thiêng liêng nầy, Bần-Đạo xin các Ngài hiệp tâm
làm một cùng Bần-Đạo thành một khối tưởng niệm duy nhứt
đặng cầu xin các Ðấng ấy giúp cho nòi giống ta khỏi cơn ly
loạn, cốt nhục tương tàn, đặng đem hạnh phúc Hòa Bình lại
cho nước nhà và cho toàn thiên hạ…"

TIỀN CĂN
前根
(Tiền là trước; Căn nghĩa là rễ, rễ cây; nghĩa bóng là nguồn
gốc, quả vị xưa mà chính người đó đã gầy nên trong nhiều
kiếp trước).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

453

Bài Thánh giáo này Thầy dạy Ông Đầu Sư Thái Thơ Thanh.
Ông đã có nhiều cống hiến cho đạo nghiệp của Chí-Tôn: mua
đất hiến cho Đạo lập nên Tòa Thánh ngày nay 140 mẫu; hiến
đất Cực lạc 50 mẫu và tiền bạc nữa. Chính Ông và Bà Lâm
Hương Thanh là những người đầu công của Đạo. Tiền căn
của ông Thơ là Từ Hàng Đạo Nhơn, tiền kiếp Bà Lâm Ngọc
Thanh là Long Nữ, thay thân cho Phật Quan Âm giáng trần lo
độ Nữ Phái. Đức Chí-Tôn rất cưng quí Ông Bà.
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!"

TIỀN CÔNG
E: The anterior merit.
F: La mérite antérieur..
Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối có câu:
"Luân hồi trở lại trên đời,
"Tiền công thì cũng Phật Trời thưởng ban.
"Cầu xin trăm họ bình an,
"Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm."

TIỀN DUYÊN
前緣
E: The predestined.
F: Le sort prédestiné.
Tiền duyên 前緣 là Duyên trước, tức là những mối duyên đã
được định trước. Nếu nói về Chơn thần vừa mới thoát xác,
thần thức còn mê man, nay đã được chín ngày, thì khá nên
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thức tỉnh, để nhớ lại tiền duyên của mình là Phật tánh, đã luân
hồi sinh tử biết bao kiếp để Chơn linh mượn nơi ấy mà tiến
hóa. Đến nay căn nghiệp vừa mãn thì phải cắt đứt hết những
mối nợ oan khiên do mình gây tạo lúc sinh tiền, hầu trở về với
ngôi xưa vị cũ.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"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."

TIỀN ĐỊNH
前定
E: Predestined.
F: Prédestiné.
(Tiền: trước; Định: định đọat sẵn, quyết định). Có sự sắp đặt
trước của thiêng liêng từ lâu rồi.
Thầy dạy: "Chẳng lẽ trong một buổi mà Thầy lại nắm viết bôi
xóa một sự đã tiền định trên mười ngàn năm bao giờ. Dầu tội
kia đã đáng dường ấy, lòng Thầy vốn cũng chẳng đành. Có
khó mới có công, các con đừng thối chí. Chi chi cũng có
Thầy".
Đức Lý dạy: "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".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

455

TIỀN ĐỒ
前途
E: The future.
F: L’avernir.
Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu: sau. Đồ: con đường. Tiền
đồ là con đường phía trước, con đường tương lai.

TIỀN KHIÊN
前愆
E: The anterior sin.
F: Le péché antérieur.
(Tiền khiên 前愆 là Tội lỗi đã gây ra trong kiếp trước), nếu
không gặp Đạo Trời thì khó mà giải nỗi, nhưng may là cơ Đại
Ân xá kỳ ba Thầy sẽ "Tha tiền khiên trước" tức là xóa bỏ các
lỗi lầm đã gây ra trong kiếp xa xưa. Kinh rằng: "Ơn Tạo hóa
tha tiền khiên trước. Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân".
Thầy dạy: Thứ tư, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần):
"Các con, Trung, con biết rằng Thầy thương yêu nhơn loại là
dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền khiên
của cả chúng sanh. 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."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.
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Thơ Thán Đạo ngâm 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.

TIỀN KIẾP - HẬU KIẾP
前 劫-後 劫
E: The anterior life, the future life.
F: La vie antérieure, la vie future.
(Tiền kiếp là kiếp trước, kiếp đã qua hay vừa qua. Kiếp này là
hiện tại, nhưng đối với kiếp xưa thì đây là hậu kiếp, kiếp sau).
Trong buổi Đại Đạo này là Cơ Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn,
nên nhân loại may mắn được biết tiền kiếp của mình là ai, hầu
nhắc nhớ cho biết mà lo tu bồi âm đức thêm nữa, nếu không
thì bị mất gốc.
Đức Hộ Pháp cho biết: "Tiền kiếp của Ngài Khai Pháp Trần
Duy Nghĩa là Thánh SAINT PIERE, tức là một trong 12 Thánh
Tông-Đồ của Thiên-Chúa-giáo, ngày nay các vị Thánh 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".

TIỀN NHƠN
前 人
E: The ancient.
F: L’ancien.
Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu: sau. Nhơn hay Nhân:
người. Tiền nhơn là người đời trước, người xưa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chúng ta nhờ tìm mà hay, nhờ đọc mà hiểu, đào luyện
trí lự đặng nối chí tiền nhơn.

TIỀN SỬ
前 史
F: Préhistoire.
Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu: sau. Sử: sử ký, lịch sử.
Tiền sử là trước khi có lịch sử. Tiền sử thời đại: thời kỳ chưa
có lịch sử, thời kỳ mà con người chưa có chữ viết nên không
thể ghi lại lịch sử.

TIỀN TẤN HẬU KẾ
前進後繼
Giờ đây ba vị Tướng-soái đã triều-thiên, nên mới đến vaituồng của Thập nhị Thời-quân phải đảm-đương trọng-trách
cầm quyền Chưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài là quyền tối cao của
Hội-Thánh đương kim. Điều ấy cũng do theo công-lệ "tiền tấn
hậu kế".

TIỀN THÂN
前 身
E: The anterior body.
F: Le corps antérieur.
Tiền: Trước, đời trước, trái với Hậu: sau. Thân: thân mình.
Tiền thân là xác thân của các kiếp sống trước. Quyển sách
Tiền thân Đức Phật Thích Ca cho biết tiền thân của Ngài có
khi là người, khi là voi, chim, v.v...
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Tiền thân của một cơ quan là cơ quan cũ mà nay đã được
lập thành cơ quan mới. Tiền thân của Cơ Quan Phước Thiện
là Phạm Môn.

TIỀN TRÌNH
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tiền trình Thầy dạy trước con tường,
Ðợi hạ sang năm mới tuyển lương.
Năm bảy năm sau nên nghiệp lớn,
Ðến chừng ấy khá Ðạo lo lường.

TIỀN VÃNG - HẬU VÃNG
前往-後往
(Tiền 前 là trước; vãng 往; qua đi, đi về cõi cao hơn, Hậu 後:
Sau. vãng 往: qua đi) những người trước đã qua đi, những
người sau cũng qua đi, đã chết hết rồi.
Lòng Sớ dâng về thiêng liêng có câu:
"Cập Tiền vãng Thất tổ, Hậu vãng Cửu Huyền do tử
tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu nghĩa vi
tiên". 及前往七祖, 後往九玄 由子孫立身行道, 以顯父母
孝義為 先.

TIỄN BIỆT TÌNH LANG
"Tiễn-biệt tình lang" là đề tài mà ông Cao Hoài Sang (sau đắc
phẩm Thượng Sanh) suy nghĩ ra để thử tài Bát Nương DiêuTrì-Cung ngay buổi đầu tiên, khi Thất Nương mới giáng đàn
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giới thiệu. Bát-Nương bằng lòng. Thật ra thì ông cũng chưa
thật tin rằng có được sự huyền diệu như vậy, nên ra đề thi là
một cách thử-thách khéo léo vậy thôi. Không ngờ thơ rất tuyệt:
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 hết lời khen tặng: Văn thiệt là quán thế!
Việc Xây bàn có kết quả: bấy 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
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 nhập vào Hội-Thi-Xã. Mấy Ông
bèn vái tên họ của ông Bạn Huỳnh-Thiên-Kiều tự là Quí Cao.
Giờ này có ông Quí Cao giáng thật, 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.
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.
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TIỄN THĂNG
餞升
Tiễn thăng 餞升 là Đưa tiễn bay lên cao.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
"Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng."

TIẾNG AN NAM THẦY CHO LÀ CHÁNH TỰ
Chúa nhựt, 5-9-1926 (âl 29-7-Bính Dần)
Thiền Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh.
"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 ràng với
con.Thời kỳ dấu diếm Thiên cơ đã qua rồi, Thầy phong cho
con là: Quản Pháp Thiền Sư Thích Đạo Chuyển Luật Lịnh
Diêu Đạo Sĩ, con vừa lòng chăng? Con đã giúp Thầy gìn giữ
Thích đạo nguyên luật từ thử, nay mới còn đặng như vầy,
không thì đã ra Bàng Môn Tả Đạo rồi".

TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM
Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi giảng Đạo tháng 09-1972 nói
về Lương Tâm:
"Khi mình làm được một điều phải đem ích lợi cho người thì
tâm thần mình được thư thản an vui, ý chí phấn khởi dường
như được một vật quí báu. Thời gian trôi qua, nhớ lại chuyện
cũ là chuyện phải mình đã làm, càng nhớ thêm vui, cái vui vẫn
tồn tại. Trái lại khi lỡ lầm làm một điều quấy có phương hại
đến người, chưa kịp suy nghĩ, sau nhận biết lỗi thì lòng mình
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xốn xang bức rức, khó chịu, nghe như có tiếng theo trách móc
mình: "Ai nỡ đi làm việc ấy cho đành". Chuyện tuy đã qua,
nhưng vẫn còn hoài ở trong tâm não của mình, mỗi khi nhớ
đến thì tưởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hành động
của mình đem lại sự an vui hay sự buồn phiền đó là hành
động theo lương tâm hay trái với lương tâm".

TIẾP (Giáo Hữu Thượng Tiếp Thanh) (Danh)
Xem Giáo-Hữu phái Thượng, tức là Thượng Tiếp Thanh (Cần
Giuộc). Một trong số 247 người đứng tên Tờ khai Đạo.

TIẾP DẪN
接 引
E: To conduct.
F: Conduire.
Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rước. Dẫn: dìu dắt. Tiếp dẫn là
tiếp rước và dẫn dắt.
Bài Xưng Tụng Công Đức Phật Tiên Thánh Thần:
"Ra oai linh tiếp dẫn nhơn cầm."

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN (1) (Phẩm)
F: Instructeur.
"Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài qui định phẩm: Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn có sứ mạng phổ thông Chơn Ðạo ở ngoại quốc. Ðược
quyền đi dự hội với các Tôn Giáo Quốc Tế khi có lịnh. 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
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với địa vị của mình đương có, tùy ý định của Chưởng Quản
Hiệp Thiên Ðài."
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đối phẩm Chánh-Phối Sư. Chiếu Thánh
Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16 tháng 02 năm ẤtHợi (dl: 20-3-1935) chỉ giáo về phẩm vị của Chức Sắc Hiệp
Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.
Ðạo phục Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 2 bộ: Ðại và Tiểu phục.
a/- Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo,
lưng buộc đường lụa trắng đánh ba tao, dưới có hai tụi trắng,
chơn mang giày trắng.
b/- Tiểu phục: Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng buộc đường
lụa trắng đánh ba tao, dưới có 2 tụi trắng, đầu đội Hỗn Nguơn
Mạo, trước Mão có thêu Cổ Pháp và chữ TIẾP DẪN ĐẠO
NHƠN bằng quốc tự, chơn mang giày trắng.
Cầu phong và thăng thưởng Phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn
Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn đắc công phổ độ một nước có bằng cớ cụ
thể khi trở về được cầu thăng vào hàng Thập Nhị Thời Quân
chánh vị khi có khuyết tịch.
Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay của
Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi mình trong lúc hành sự,
nhưng phải theo Chi của vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay
của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây
Sắc Lịnh phải được ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ
cho đương sự.

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN (2)
Là vị Phật có nhiệm vụ tiếp rước và dẫn dắt các Chơn hồn đến
Cực lạc Thế Giới. Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn cầm Cây Phướn Tiếp
Dẫn. Ngài có giáng Cơ cho bài thi:
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Tang điền thương hải chẳng bao xa,
Khuyên trẻ lo tu kịp tuổi già.
Danh lợi đường đời như cụm khói,
Công thành cửa Phật tợ Liên hoa.
Lăng xăng mặt đất lo không cửa,
Thanh tịnh vườn Tiên khỏe vạn nhà.
Nhớ tới Long Hoa gần sắp đặt,
Bần Tăng vội vã dắt thuyền qua.
(Trích Văn Thi Hiệp Tuyển của P.S. Thái Ðến
Thanh)
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN ABRIEL GOBRON
I-Tác giả:
Ông Gabriel Gobron sanh
ngày 5-7-1895 tại Bayonville
tỉnh
Meurthe-et-Moselle
thuộc vùng Loraine nước
Pháp và mất ngày 8-7-1941
do bịnh nặng tại Rethel quận
Ardennes nước Pháp. Ông
Gabriel Gobron nói và viết
thông thạo nhiều thứ tiếng:
ngoài tiếng Pháp còn là Anh,
Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha. Ông là một trí thức
Pháp, làm Giáo sư Trung
học, làm Ký giả cho nhiều tờ
báo ở Pháp, đã nghiên cứu nhiều về Thần linh học, nên khi
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Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh phổ độ ông thì ông liền theo
Đạo Cao Đài vào năm 1931, trong thời gian Ngài Phối Sư
sang công tác nơi nước Pháp.
Năm 1932, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp phong cho
ông phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, cử ông làm đại diện Đạo Cao
Đài tại Pháp, tham dự các Hội nghị Tôn giáo quốc tế và các
Hội nghị Thần linh học ở Châu Âu.
Vợ của ông là Bà Marguerite Gobron, cũng nhập môn theo
Đạo Cao Đài một lượt với ông, được phong phẩm Nữ Lễ
Sanh, sau được thăng lên Nữ Giáo Hữu.
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron tham dự nhiều lần các
Hội nghị Tôn giáo thế giới, trình bày đầy đủ tôn chỉ, giáo lý và
triết lý của Đạo Cao Đài, đồng thời viết nhiều bài báo binh vực
Đạo Cao Đài và truyền bá Giáo lý Cao Đài. Nhờ vậy nhiều
người Âu Châu mới biết được Đạo Cao Đài.
II. Tác Phẩm:
Ông đau bịnh luôn nên tất cả bài viết về Đạo Cao Đài được
ông giao phó và di chúc cho ông DELECOURT - GALLOIS sắp
xếp và xuất bản sau khi ông mất.
Ông Delecourt-Gallois giao cho nhà xuất bản DERVY xuất bản
2 cuốn sách của Gabriel Gobron viết về Đạo Cao Đài:
- Histoire du Caodaisme, xuất bản tháng 6 năm 1948.
- Histoire et Philosophie du Caodaisme, tháng 7 năm 1949.
(Hai quyển sách trên chỉ khác nhau 1 vài chương)
3- Nhận Định:
"Tôi đã cống hiến nhiều khoảng thời gian của đời tôi cho Đạo
Cao Đài. Tôi đã chia sớt những nỗi cực nhọc của Đạo, những
nỗi đau đớn, những nỗi thất vọng của Đạo vào những lúc bi
thảm, nơi đó, những người lòng dạ hẹp hòi và những đứa con
của lòng thù hận hành hạ và ngược đãi Đạo Cao Đài đủ mọi
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cách, vô liêm sỉ hay giả dối. Tôi đã sống trong những sự vui
vẻ, những hy vọng, những chiến thắng của Đạo, những lúc
sung sướng mà nơi đó những hiệp sĩ tinh thần và những
người thiện chí hòa giải một cuộc hưu chiến hay nhìn nhận
quyền của Đạo được hưởng nhiều công lý hơn.
Mặc dầu sức khỏe của tôi bấp bênh, những sự đau đớn nầy
tôi đã thọ lãnh, đôi khi được thêm vào những sự quấy nhiễu
gần như hằng ngày làm cho tôi phải chịu đựng suốt nhiều năm
dài trong hoàn cảnh chung quanh là quyến thuộc của tôi.
Những thử thách của Đạo Cao Đài lại thêm vào nữa việc trả
quả của tôi, trong một tình huynh đệ đau đớn.
Sau những ngày nặng nề khó chịu, tuyệt vọng, một tia sáng
thỉnh thoảng xuyên qua đám mây và mặt trời quét tan sương
mù của dãy núi Ardenne: đó là sức khỏe của tôi, một lần nữa
được hồi phục một thời gian, đó là một vài nhựt báo hay vài lá
thư, bởi đường máy bay hay bởi đường tàu biển từ Đông
Dương đem lại cho tôi một tin vui làm tôi mừng quýnh.
Trong mười ba năm tôi đã sống như thế, đời sống của những
huynh đệ của tôi ở Việt Nam hợp chung lại với đời sống của
tôi. Tôi đã hối tiếc ngàn lần là tôi không có nhiều uy quyền tinh
thần, không có những mối liên lạc hữu ích, không có tài năng
và huệ nhãn để giúp đỡ nhiều hơn các huynh đệ Việt Nam
trong những cố gắng xây dựng cũng như trong sự sầu não
thầm lặng. Tôi rất muốn làm thật nhiều cho họ và tôi cảm thấy
rằng, với tất cả sự khiêm tốn, tôi đã làm quá ít!
Xin tha thứ cho tôi, những huynh đệ tốt bụng và hiền lành Việt
Nam, tôi chưa xứng đáng là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn tại nước
Pháp mà quí vị đã chỉ định một cách long trọng, tôi chỉ là một
tín đồ khiêm tốn mà quí vị đã gọi thân mật là: "Anh GAGO".
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TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN HUỲNH HỮU LỢI
Ông Lợi là người gốc ở Cao Miên. Ông có công trong buổi đầu
lối 1927 Đức Hộ Pháp lên mở Đạo, ông hiến Báo Ân Đường,
cũng có danh là Hiệp Thiên Thánh Địa làm Thánh Thất (trên
thờ Chí Tôn một bên, Phật Mẫu một bên, dưới làm văn phòng
Cửu Viện của Trấn Đạo Tần Quốc). Ông được hân hạnh đi với
Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo đến xem Đế Thiên - Đế
Thích, có đem Ngọc Cơ theo. Nếu có việc gì khó hiểu thì cầu
tại chỗ, các Đấng giải thích rành mạch.
Ông đi từ phẩm Sĩ Tải lên Thừa Sử, lãnh Pháp Chánh nửa
phần Cao Miên Tông Đạo, còn nửa phần thì ông Thừa Sử
Nguyễn Huợt Hải cầm luật lệ. Ông bị nhà cầm quyền Miên trục
xuất về Nam Kỳ. Về Thánh Địa ông lãnh phần chỉnh sát cúng
phẩm, thỉnh hương trong các kỳ Đại Đàn. Còn nơi Bộ Pháp
Chánh ông làm nơi phòng Thẩm Vấn, Minh Tra công nghiệp
Chức Sắc cầu phong, cầu thăng hay hòa giải các vụ kiện tụng.
Ông có làm Giám khảo các khóa thi Luật Sự.
Về bài thi Vận Cò của Bát Nương ông có họa như vầy:
Muốn lên sân khấu để làm trò,
Ỷ sức khoe tài phải đắn đo.
Ai bảo đạp gai than nhức cẳng,
Rồi đây cũng rượt té treo giò.
Trau tria thân phận tùng Tiên Giáo,
Bồi đắp nghĩa nhân đúng Đạo Nho.
Vui thấy cơ Trời đà chói rạng,
Thung dung ngắm cảnh thấy bầy cò.
Đàn cơ 1976 ông được thăng phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
chưa sắm Thiên Phục, chưa làm lễ nhậm chức thì ông ngã
bệnh đến lúc trút linh hồn ông hưởng thọ ……tuổi.
Ông sống với bà Nhâm (Hương Nhâm - Đạo Nhơn) không
con, chỉ có con nuôi nên gia tài để cho con nuôi hưởng.
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Ông được ông Hải tiết lộ là anh em ruột với Ngài Khai Đạo,
ông Phối Sư Thái Khí Thanh, ông Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải
và bà Hương Nhâm. Năm vị kiếp trước là con của vua Brahma
Itichnhon. Ông Lợi tên Brahma Vhriwich và bà Nhâm tên
Brahma Prech (752 sau Tây lịch), vì mắc thệ cùng nhau nên
kiếp này phải làm vợ chồng để trả quả. Kiếp trước 5 vị là
người Ấn Độ, tu hành đoạt Phật Vị… kỳ Tam Kỳ Phổ Độ đến
lập công thêm.
Khi bà Hương Nhâm mất, ông Cải Trạng Quốc có yêu cầu
Quang Minh làm bài thi khóc vợ như sau:
Cõi thọ Hương Nhâm đã trở về,
Để ông Giám Lợi khóc lê mê. (Giám Đạo)
Nghĩa nhân trăm tuổi chưa phai lợt,
Kiếp sống phù du bắt não nề.
Quì tế tò vò đoàn nhện nhện,
Cử tang vịt nước đám le le.
Cù lao ơn nặng mang hồi nớ?
Điếu Mẹ câu kinh nghĩa xẳng lè.
Vì Đồng Nhi đọc "Ơn cúc dục cù lao mang nặng" mà dòm lại
toàn là con nuôi nên câu kinh không hạp hoàn cảnh. Phải chi
sửa là "Ơn dưỡng dục tình thâm mang nặng" thì mới hợp
cảnh, hợp tình.

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN KHƯU KIM NGỌC
Phú Nhuận ngày 16-12-Kỷ Mão (dl: 24-01-1940)
Tái cầu: Đức Lý giáng: "Bần Đạo hết sức yêu cầu các Chức
Sắc rán đại tịnh, mới vừa qua thì tà quái xung vào khuấy rối
các Hiền hữu, cho cả tâm của mấy vị bất đồng ý kiến, nên Đức
Chí Tôn không giáng, giao lại cho Bần Đạo…
Vậy, vưng lịnh Đức Chí-Tôn ngày 17-12-Kỷ Mão mời ba vị Tân
phong Hiệp Thiên Đài thính lịnh:
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1- Hiền Hữu NHÀN, Đức
Chí-Tôn ban cho chức Chỉnh
Nghiêm phái Thái.
2- Hiền Hữu NGUYÊN! Đức
Chí-Tôn ban cho chức Bảo
Công Quân.
3- Hiền Hữu NGỌC! Đức
Chí-Tôn ban cho chức Tiếp
Dẫn Đạo Nhơn, lo phổ độ
phái Đường Nhơn, nghe!
Đạo phục y như Thập Nhị
Thời Quân, lưng mang sợi
lụa trắng: bề ngang ba tấc
(0m 30), bề dài ba thước
(3m). Trước thắc một cái
bông, hai bên hông hai cái
bông nhỏ. Còn Mão: hai bên thêu hai Thiên Nhãn, trước dùng
một đoạn lụa trắng thắc ba cái bông, giữa lớn hai bên nhỏ, thả
tụi ra sau lưng, dưới thắc hai bông: bề ngang, bề dài ba thước
ba (3m30). Hiền Hữu rán độ phái Đường Nhơn kẻo tội nghiệp,
đang hồi cấu xé nhau nghe!"
Các chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng giữ tâm khắn khít
nhau như một khối, thì Bần Đạo yêu cầu Đức Chí-Tôn giáng
Đàn phủ-ủy cho cả chúng sanh nhờ".
Mộ của Ông hiện tại nằm ở Thị trấn Dĩ-an, huyện Dĩ-an Tỉnh
Bình Dương. Trên mộ chí đề là:
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Khưu Kim Ngọc 61 tuổi
Liễu Đạo ngày: 28-9-Bính Tuất (1946)
Người lập mộ: Giáo Sư Hương Nhuần (1952)
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TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN NGUYỄN VĂN KIẾT (19131984)
Xin ghi lại nguyên văn bài Ai-điếu của Cải Trạng Lê Minh
Khuyên, Phó Hội Trưởng Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao
Đài Tây Ninh, đọc tại giảng đường Đền Thánh để tuyên dương
công nghiệp của ông Nguyễn Văn Kiết như sau:
Bản lai lịch và công nghiệp hành Đạo của ông Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn Nguyễn Văn Kiết đọc tại Đền Thánh lúc 9 giờ ngày rằm
tháng 2 Giáp-Tý (dl: 17-03-1984)
Kính Hội Thánh.
Kính quí Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và toàn
lưỡng phái.
Thưa quý vị: Nhơn danh Phó Hội Trưởng Hội Đồng Quản Lý,
tôi xin thay lời Hội Thánh để trạng tỏ lai lịch và hành Đạo của
huynh Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Kiết vừa quy vị. Cố
Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Kiết sinh năm 1913 (tuổi
thiệt là 75) tại xã Bình Quới Châu Thành (Tân An) nay là tỉnh
Long An. Thân sinh là ông Nguyễn Văn Mười và bà Nguyễn
Thị Hóa đã khuất bóng từ lâu. Nhập môn ngày 14-9-1928 tức
là năm Mậu Thìn. Sau khi nhập môn vào Đạo, ngày 30-101929 ông xin hiến thân hành Đạo.
-Ngày 21 tháng 2 Bính Tý (dl: 14-3-1936) được thuyên bổ
hành Đạo nơi tỉnh Đạo Long Hồ cũ, với phầm Sĩ Tải.
-Đạo Nghị định số 1/HTĐ ngày 19 tháng giêng năm Mậu Dần
(dl: 18-2-1938) ông được thuyên bổ lại hành Đạo nơi tỉnh Biên
Hòa.
-Ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Mão (dl: 27-10-1939) ông xin hành
Đạo nơi tha phương.
-Thánh lịnh số 440/PC ngày 13 tháng 2 năm Mậu Tý (dl: 23-31948) ông được thăng phẩm Truyền Trạng.
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-Thánh lịnh số 4401/PC ngày 14 tháng 2 năm Mậu Tý (dl: 243-1948) ông được phong thưởng lên phẩm Thừa Sử.
-Sắc huấn số 236/PC ngày 16 tháng giêng năm Tân Mão (dl:
23-2-1951) ông được cử đại diện Hiệp Thiên Đài đến tận gia
đình chia buồn với tang chủ cùng viếng mộ phần của cố Thừa
Sử Nguyễn Huợt Hải tại Châu Đốc cũ.
-Sắc huấn số 8/PC ngày 18 tháng giêng năm Bính Thân (dl:
29-2-1956) ông lãnh phận sự biện hộ trong Pháp Chánh
Thượng Thẩm Hiệp Thiên Đài.
-Sắc tứ số 47/TS ngày 12 tháng 5 Bính Thân (dl: 20-6-1955)
ông lãnh trách nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát đơn xin khẩn đất
của bổn Đạo.
-Sắc lịnh số 1/PC ngày 2 tháng 4 Giáp Thìn (dl: 13-5-1964)
ông được bổ nhiệm phận sự Trưởng Phòng Thẩm Vấn Bộ
Pháp Chánh.
-Đạo lịnh số 037/ĐL ngày 19 tháng 8 Giáp Thìn (dl: 24-9-1964)
ông được đại diện Hiệp Thiên Đài đến chứng sự tại Đại Hội
Hội Thánh.
-Đạo lịnh số 036/ĐL ngày 21 tháng 4 Ất Tỵ (dl: 21-5-1965) ông
lãnh nhiệm vụ đặc trách điều hành Đại Đạo Thanh Niên Hội.
-Đạo lịnh số 42/ĐL ngày 12 tháng 9 năm Ất Tỵ (dl: 06-101965) ông lãnh phận sự Tổng Thư Ký Ban Kiểm Soát tổng hợp
tài sản của Đạo.
-Thánh lịnh số 15/TL ngày 17 tháng 10 năm Ất Tỵ (dl: 19-111965) ông được thăng phẩm Giám Đạo.
-Thánh lịnh số 60/TL ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ (dl: 14-41966) ông lãnh phận sự nghị án nơi Pháp Chánh Hiệp Thiên
Đài.
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-Thánh lịnh số 16/TL ngày 28 tháng 8 năm Tân Hợi (dl: 16-101971) ông lãnh phận sự Tổng Thư Ký Ban Xây Lấp Đạo Đức
Học Đường.
-Thánh lịnh số 7/TL ngày 17 tháng 11 năm Tân Hợi (dl: 03-011972) ông được thăng phẩm Cải Trạng.
-Sắc lịnh số 4/PC /SL ngày 21 tháng giêng Nhâm Tý (dl: 0603-1972) lãnh phận sự Trưởng Phòng Cải Trạng.
-Thánh lịnh số 56/TL ngày 6 tháng 9 năm Nhâm Tý (dl: 26-71972) ông lãnh phận sự Biện Hộ Pháp Chánh Sơ Thẩm Hiệp
Thiên Đài.
-Thánh lịnh số 63/TL ngày 6 tháng 9 Nhâm Tý (dl: 12-10-1972)
ông lãnh phận sự Giám Khảo Khoa Thi Luật Sự.
-Thánh lịnh số 2/TL ngày 06 tháng 11 Nhâm Tý (dl: 11-121972) ông lãnh phận sự Biện Hộ Pháp Chánh Thượng Thẩm
Hiệp Thiên Đài.
-Tờ số 41/PC/SL/UN ngày 21 tháng 3 Quí Sửu (dl: 23-041973) ông được ủy nhiệm đến chứng sự bầu cử phiên công
cử Chức Sắc Cửu Trùng Đài.
-Tờ số 57/PC/SL ngày 26 tháng 8 Quí Sửu (dl: 22-9-1973) ông
được ủy nhiệm Xử lý thường vụ văn phòng Bộ Pháp Chánh.
-Sắc lịnh số 49/PC/SL ngày 12 tháng 6 năm Quí Sửu (dl: 11-71973) ông lãnh nhiệm vụ Trưởng văn phòng Bộ Pháp Chánh.
-Thánh lịnh số 5/TL ngày 17 tháng 11 Ất Mão (dl: 19-12-1975)
ông được thăng phẩm Chưởng Ấn.
-Thánh lịnh số 11/TL ngày 19 tháng giêng Bính Thìn (dl: 18-21976) ông được lãnh nhiệm vụ Phó Chưởng Quản Bộ Pháp
Chánh.
-Thánh lịnh số 04/TL ngày rằm tháng 3 Bính Thìn (dl: 14-41976) ông được thăng phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn.
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Đến ngày 19 tháng 4 năm 1976 tiếp nhận văn thơ của Ủy Ban
Nhân Dân Tỉnh gọi ông đi dự lớp học tập cải tạo 15 ngày. Sau
một thời gian học tập cải tạo tốt, ông được trở về gia đình tu
tại gia để an dưỡng tuổi già. Bỗng một phút lâm trọng bịnh, gia
đình con cháu lo chạy chữa thuốc men điều trị, nhưng chẳng
qua thiên số đã định kỳ, ông đành phải trút hơi thở cuối cùng
vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 2 Giáp Tý (dl: 15-3-1984) tại tư
gia tại Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh,
hưởng thọ 75 tuổi…..
TM. Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
Cải Trạng Lê Minh Khuyên
_______________________________

Trong quyển hồi ký của chiến sĩ Pháp Hồi thì tỉnh Mỹ Tho
có 160 người, trong đó có Sĩ Tải Nguyễn Văn Kiết số quân
17.069. Chúng tôi để ý trong đám tang ông Kiết có mặt hầu hết
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và các chiến sĩ Pháp Hồi cùng các
học trò của ông. Nay có kẻ làm Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư,
Hiền Tài…. và cả Thương Gia. Quan tài quàn tại nhà một đêm
kế di vào Báo Ân Từ tế lễ cầu siêu một ngày, một đêm. Sáng 8
giờ đem vô Tòa Thánh làm phép Độ Thăng, cầu siêu lần nữa,
rồi đưa đi Cực Lạc cũ an táng. Người tiễn đưa rất đông. Có
Nhạc hòa tấu làm đám được ấm cúng.
Ông Kiết thoảng nghe (médium auditif). Đêm 1-10 Nhâm
Tuất (1982) lúc 12 giờ khuya, ông nghe ông Thánh Hiển đọc
bài thi như sau:
HỒ lô kia đầy phép Ma-ha,
BẢO dụng tận trung mới trị tà.
ĐẠO chánh đâu sanh chi phái đảng,
NHỚ gìn tâm chánh còn Cà-sa.
Năm 1936 Bát Nương có giáng cơ cho ông Kiết bài thi:
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Rồng là ánh nguyệt chiếu trong veo,
Lặng lẽ thuyền côi lỡ nhịp chèo.
Lửng chửng trôi theo chìều lượn sóng,
Lỡ làng quay quả liệng đường neo.
Giục lòng đêm lạnh nghe ngư phủ,
Gội thảm sương mơi giục trở lèo.
Ôm ấp tình chung Trời một góc,
Hỏi mưa nắng gió biết đâu theo.?
Lúc đang học tập ở Cây Cầy (1980) ông Kiết có nằm mộng
gặp Đức Hộ Pháp cho một bài thi Tứ cú như sau:
Sua động Xử Ma khử chánh tà,
Biệt phân Thánh Thể với thây ma.
Luyến trần thất thệ cam đành chịu,
Đừng hận Thiên Điều, chớ trách TA!.
Những khách đến thăm ông đều có chép bài nầy. Ông nói bài
nầy Đức Hộ Pháp ám chỉ những người phản Đạo. Dư luận cho
rằng Đức Hộ Pháp cảnh cáo ông Kiết, nhưng ông lại gá cho
Ngài Hồ Bảo Đạo, Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh
(chúng tôi xin miễn bàn, chỉ biết có bài thi, còn ám chỉ ai thì
tương lai sẽ rõ).
Thời gian học tập lúc đầu ai cũng thấy ông cương quyết bảo
vệ thanh danh của Đạo, của Đức Giáo Chủ. Nhưng rất tiếc,
sau ba năm dằng dai bao khổ nhọc ông lại đổi ý, nhận chịu
quá khứ của mình là sai lầm và hứa sẽ sửa sai. Có lẽ tưởng
rằng làm kẻ "giả dại qua ải", nào dè chánh quyền Cộng Sản
khai thác triệt để tờ tự khai của ông, đưa ông đến những địa
điểm có mít tinh, đông người để công bố những nhận xét của
một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài có thể gọi là thuộc thành phần
lãnh đạo. Sự phản tỉnh của ông Kiết đem danh vọng ông xây
dựng từ hơn 50 năm đổ xuống biển Đông một cách oan uổng.
Chúng tôi xin chép nguyên văn tờ phản tỉnh ấy để quí đọc giả
phê phán. Chúng tôi chỉ tiếc năm năm chót của ông Kiết về
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nhà sống không hạnh phúc, nếu giữ chặt lập trường thủy
chung như nhứt thì chúng tôi tưởng ông là một Chức Sắc Hiệp
Thiên Đài đại công nhất, ngoài Thời Quân ra.
_______________________________

Bài tự khai của ông Nguyễn Văn Kiết đọc ở nhiều địa điểm
(Long Hoa, Bến Kéo…)
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
BẢN BÁO CÁO
Kết quả học tập cải tạo của Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Hiệp Thiên
Đài Nguyễn Văn Kiết, 69 tuổi.
Kính thưa: Ông chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân,
Ông chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc
Toàn thể các vị đại biểu, Hội Thánh lưỡng Đài, Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, và các anh chị em đồng Đạo.
Tôi: Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Kiết, 69 tuổi được tập
trung cải tạo thời gian qua, nay thấy cần biện bạch một vài lời
kính tường cùng Hội Thánh lưỡng Đài và anh chị em đồng
Đạo một nhận thức mới, một thay đổi rõ rệt mà tôi nhận thức
được. Trải qua ba chế độ thực dân, Pháp, Mỹ, một tập đoàn
chủ nghĩa đế quốc xâm lược, một giai đoạn thống trị trong sử,
một tập đoàn phản động làm tay sai đã là nơi tiếp xúc để vùi
dập một dân tộc nhỏ bé Việt Nam tưởng chừng như không có
lối thoát. Cảnh nước mất nhà tan nhưng xét lại từ đời vua
Hùng Vương dựng nước đến nay, chứng tỏ dân tộc Việt Nam
là một dân tộc anh hùng, có họat động anh hùng dưới sự lãnh
Đạo của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam đứng đầu là chủ Tịch Hồ
Chí Minh lãnh Đạo, đưa con thuyền cách mạng thành công, tổ
quốc đã thống nhất dân tộc trên một giai đoạn trên đường đi
lên xây dựng cách mạng xã hội. Thật là sung sướng gì bằng.
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Tôi càng thấm thía, càng thấy ân hận, vì chưa đóng góp gì vào
công cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc mà ngày nay bản
thân tôi và con cái thừa hưởng.
Về phần Đạo, tôi đã phế đời hành Đạo, thậm chí đem cả xác
thịt ra ngoại bang để đánh thuê cho một đế quốc mà chính đế
quốc ấy lúc đó xâm lược dân tộc Việt-Nam ta. Cũng chỉ vì
Đạo, thế mà một số Chức Sắc lớn đã phản Đạo, chống Cách
Mạng, lèo lái Đạo đi sai chơn truyền làm cho Đạo Cao Đài bê
bối. Ngày nay con đường đi đến hạnh phúc đã rộng mở, tôi
thấy tự mình đã sống trong cộng đồng dân tộc, đã nhận định
ranh giới dứt khóac giữa hai chế độ cũ, mới; đặt mình trong
giới lao động sản xuất, thi hành nghiêm chỉnh chủ trương
chính sách của nhà nước Cách Mạng.
Kính thưa quí anh chị: Một chế độ dân chủ hữu ái không
những bản thân tôi mà tất cả mọi người khác đang cải tạo tại
trường được đối xử với tính cách nhân đạo, thắm tình dân tộc,
không bị gò bó, lại được hưởng mọi phương tiện giải trí lành
mạnh văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, sanh hoạt báo
chí, hiểu rõ về xã hội Cách Mạng, thường xuyên được nghe
ban lãnh đạo phổ biến tình hình nhiệm vụ, chánh sách, về ăn
uống đúng tiêu chuẩn chế độ. Khi có người đau ốm bịnh tật,
được chăm sóc thuốc men chu đáo và động viên khích lệ, nên
rất thỏai mái về tinh thần, tư tưởng thông suốt. Riêng phần
anh em tôi được ban lãnh Đạo trường đặc ân cho ở một nhà
riêng để được yên tịnh hơn và tiện bề ăn chay theo nếp sống
tu hành.
Trở lại quá trình bản thân tôi từ năm 1939:
Năm 1939, đang hành Đạo về Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài tại
tỉnh Biên Hòa gồm: Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa,
Vũng Tàu. Tiếp đặng hiệu triệu của Hội Thánh, tôi sẵn sàng
làm đơn xin tình nguyện tùng chinh sang Pháp để trả ơn Pháp
triều cho phép Đạo Cao Đài dược tự do tín ngưỡng và truyền
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bá, vì nhận thấy phải làm gương hy sinh trước thanh niên Đạo.
Xuống tàu sang Pháp năm 1940 tới 1948 được trở về Sàigòn,
giải ngũ rồi đưa về Tòa Thánh Tây Ninh.
Năm 1949, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đưa qua Quân Đội Cao
Đài (QĐCĐ), Bộ Tư Lịnh bổ qua Đệ Nhị Trưởng Phòng, tôi
chỉnh đốn lại rộng rãi và khang trang hơn trước. Khách phạm
được đối xử rộng rãi, chỗ ăn ngủ được khỏan khoác, có giờ
nghỉ và thoải mái nhiều, phòng ngủ được giữ vệ sinh, quét dọn
sạch sẽ không như trước.
Năm 1957, được bổ qua Thanh Tra Quân Sự khắp các đồn
bót QĐCĐ đóng với mục đích xem sét sự ăn ở và làm việc của
quân đội. Đồng thời, dàn xếp giữa QĐCĐ và Pháp, lực lượng
quốc gia và các quân đội bạn, nếu có sự bất hòa xảy ra.
Năm 1952, được bổ về Thánh Vệ Trưởng, có lịnh Đức Hộ
Pháp nghiêm cấm tất cả các lực lượng võ trang xâm nhập vào
Thánh Địa như QĐCĐ Liên Minh, Quân Đội Việt Nam Cộng
Hòa (tỉnh, quận, xã) kể cả Quân Đội Pháp và Bộ đội Việt Minh.
Cấm luôn hoạt động chính trị, kể cả Việt Nam Phục Quốc Hội,
cốt giữ vẹn vùng Thánh Địa là vùng an ninh của Đạo (vùng bất
khả xâm phạm - Sainte garde). Vào QĐCĐ chống đối lại Việt
Minh lúc đó là không làm bổn phận công dân trong mặt trận
Cách Mạng, nhận thấy bản thân tự thẹn, có tội cùng dân tộc,
mặc dầu không phải ý muốn của tôi, mong chính phủ Cách
Mạng dân tộc khoan hồng tha thứ cho.
Khi qua QĐCĐ tôi có tham dự phiên họp có đủ mặt Chức Sắc
và Sĩ Quan từ cấp Úy trở lên, do Đức Hộ Pháp ngồi ghế Chủ
Tọa, Ngài tuyên bố: "Đạo không có quân đội, ông Trần Quang
Vinh đã lỡ lập Quân đội rồi, nếu Bần Đạo không nhìn nhận thì
QĐCĐ sẽ bị tiêu diệt, Đạo chúng sẽ bị chia xẻ ra manh mún,
Tòa Thánh và các Thánh Thất sẽ bị đóng cửa, Đạo nghiệp sẽ
không được tự do tín ngưỡng và truyền bá. Tình trạng Đạo sẽ
bị lưỡng đầu thọ địch, vậy buộc Bần Đạo phải nhìn nhận
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QĐCĐ. Trong hoàn cảnh gìn giữ an ninh trật tự, hành quân tự
vệ mà thôi, từ đây Bần Đạo lấy danh nghĩa là Thượng Tôn
Quản Thế và điều khiển QĐCĐ.Toàn thể binh chủng phải nghe
lịnh Bần Đạo về mặt tinh thần Đạo đức đó nghe! Toàn hội
đồng hoan nghinh nhiệt liệt.
Năm 1967, ông Thiệu mời Hội Thánh Tây Ninh cử một phái
đoàn vào Hội Đồng Quân Dân, tôi được Hội Thánh xử định
trong phiên họp. Đặc biệt tại Giáo Tông Đường có mặt:
- Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Chủ Tọa)
- Hiến Pháp Trương Hữu Đức
- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
- Bảo Thế Lê Thiện Phước
- Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
- Bà Chánh Phối Sư
Tôi đứng xin từ chối, yêu cầu cử người khác, nhiều lần khước
từ vẫn không được. Rốt cuộc cũng phải đi với tờ Ủy Nhiệm
Thơ do Đức Thượng Sanh đại diện Hội Thánh ký tên.
Hội Đồng Dân Quân được thành lập năm 1967 tới 1968 là giải
tán (10 tháng làm việc)
Năm 1932, chính quyền Pháp cho khủng bố ngăn cấm quần
chúng vào Đạo Cao Đài, các Thánh Thất địa phương bị tra xét,
hầu đàn, nhập môn quá 20 người bị bắt giam. Tại Tòa Thánh
Chức Sắc cao cấp bị kiếm chuyện bắt giam cầm, bắt Đạo
chúng làm công quả đánh gốc cây, phá chồi, sửa sọan cất Tòa
Thánh mới.
Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang và Thời Quân làm công
chức cho Pháp, hiệp tại nhà Ách Nhân (Phú Nhuận) để lập Chi
phái riêng, chống Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là theo ý đồ của
Pháp xúi cho phép lập nơi đây làm Thánh Thất. Thượng Sanh
và 10 vị Thời Quân đứng chung một tổ kỉnh cáo, in bằng máy
in rất nhiều bổn gởi đi khắp các địa phương (Thánh Thất)
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không nhìn Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc với lý luận không
trúng luật nào, nên toàn Đạo không ai nghĩ đến. Đây là
Thượng Sanh Cao Hoài Sang và Thời Quân bị Pháp mua
chuộc. Lúc này Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư đã qua đời
tại Tòa Thánh Tây Ninh, còn có Đức Hộ Pháp một mình làm
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Nếu Đức Hộ Pháp ra khỏi đặng thì
Tòa Thánh bị tan rã, Đạo nghiệp bị giải tán. Đây là Thừa Sử
và Thời Quân bội Hộ Pháp lần thứ nhứt.
Năm 1956, Đức Hộ Pháp qua Nam Vang, Mỹ Diệm cho
Thượng Sanh Cao Hoài Sang hưu trí công chức, đồng thời
cho Ngài về gặp Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng (anh ruột Cao Hoài
Sang) hiện đang ở Tòa Thánh vận động cho Cao Hoài Sang
về hành động tại Tòa Thánh với trách nhiệm cầm giềng mối
Đạo (danh từ này trong Đạo không có). Có công an Đỗ Bá
Thành và Tỉnh Trưởng Tây Ninh Đốc Phủ Vàng đến hội đàm
cùng Tiếp Đạo lấy tờ Vi Bằng, do Lễ Sanh Ngọc Pháp Thanh
có ông Trương Ngọc Anh biết, vì lúc này ông làm Đầu Phòng
Văn Ngọc Chánh Phối Sư, nay ông là đại biểu quốc hội tỉnh
Tây Ninh.Vụ này tôi có vào đơn kiện ông Tiếp Đạo, ông Hiến
Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đưa nội vụ qua Bộ Pháp
Chánh điều tra. Ông Khai Đạo Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh
Hiệp Thiên Đài nhìn nhận là có chen vô tờ Vi Bằng nói thêm
bốn khoản truất phế Đức Hộ Pháp là làm theo ý muốn của
Tổng Thống Diệm. Tại kỳ hội này Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên
Đài có ông Truyền Trạng Trương Ngọc Anh có dự nhóm, vì lúc
này ông còn làm việc chung với tôi ở Bộ Pháp Chánh Hiệp
Thiên Đài. Khi Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang về Tòa
Thánh, có công an của Diệm vào đóng đồn lưu động kế phòng
ngủ của Tiếp Đạo Cao Đức Trọng (nội-ô), còn ngòai hàng rào
ngọai ô đóng đồn công an lớn tại Nhàn Du Khách Sạn. Chung
quanh ngoại-ô có quân đội quốc gia điều khiển do tướng Văn
Thành Cao bao vây canh phòng nghiêm nhặc. Trong phiên
họp lưỡng đài tại Giáo Tông Đường, Thượng Sanh tuyên bố
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truất phế Đức Hộ Pháp về đường lối Hòa Bình Chung Sống
của Đức Ngài vì có tính cách nghiêng về Cộng sản. Kế đó,
Thượng Sanh ra lịnh hủy bỏ Bộ Pháp Chánh lập lại Pháp Viện,
đổi danh từ Thánh Vệ ra cơ Nội Vệ, Ban Bảo Thể đổi thành
Ban Giám Kiểm, Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài ra Cửu Trùng
Đường. Mặc dầu hai cơ quan Thánh Vệ và Bảo Thể được
nhìn nhận trong Tờ Hòa ước Bính Thân giữa phó Tổng Thống
Nguyễn Ngọc Thơ và Bảo Thế Lê Thiện Phước Hiệp Thiên
Đài. Còn công an lúc xét Hộ Pháp Đường lấy hết giấy tờ tài
liệu Đạo Hữu trữ nơi đây. Thượng Sanh cho lệnh đốt hết hồ
sơ và luật pháp của Đạo nơi Bộ Pháp Chánh. Những Chức
Sắc chống hay liên lạc với Đức Hộ Pháp ở Nam Vang về
đường lối Hòa Bình Chung Sống đều bị bắt giam tra tấn. Hằng
ngày đều có Chức Sắc và Đạo Hữu trung kiên vì Đạo bị bắt.
Trong số bị cực hình tra tấn có một số người lớn tuổi già yếu
chịu không nỗi phải chết luôn trong khám như ông :
- Trịnh Phong Cương
- Thừa Sử Phan Hữu Phước Hiệp Thiên Đài
- Châu Cường - Giáo Hữu Cửu Trùng Đài
- Trần Tấn Hội - Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài
Lần này Thượng Sanh Cao Hoài Sang và số Thời Quân về
Tòa Thánh với Ngài đồng vay nợ máu với đồng Đạo của Ngài,
không phải chối cãi trước Tòa phán xét (Đây là Thượng Sanh
chối Trời phản Đức Hộ Pháp lần thứ hai)
Hội Thánh từ xưa nay làm việc theo mạng lịnh của Mỹ Diệm
chứ không theo chơn truyền luật pháp Đạo gì cả. Các cuộc
cầu phong hay cầu thăng đều tính theo công nghiệp sốt sắng
và trung thành của Thượng Sanh và Thời Quân lúc đó mà
được thăng hay phong thưởng, chớ không áp dụng theo điều
kiện qui định trong luật lệ trước kia. Còn mở thêm những lớp
học đặc biệt cho hàng Đạo Hữu vào học ba tháng được thăng
lên Lễ Sanh, Lễ Sanh học ba tháng được lên phẩm Giáo Hữu.
Dịp may cho nhân viên của chính quyền chìm nổi, cảnh sát
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đặc biệt được đặc vụ tha hồ vào hàng Chức Sắc. Bởi thế mà
Thánh Giáo giả, ngưng quyền chức 10 vị Phối Sư đương
quyền hành Đạo vì chống hành động của Đức Ngài. Đồng thời
thăng thưởng Phối Sư Thượng Sáng Thanh lên Đầu Sư và ba
vị Phối Sư khác lên Quyền Chánh Phối Sư. Y theo ý muốn của
Tổng Thống Diệm. Như vậy không còn ai chống đối nữa. Thật
quá trắng trợn cho cuộc thưởng phạt nói trên, không có Thiêng
Liêng nào cả, làm cho Thánh Thể thêm dơ bẩn đủ mùi phàm
tục. Bởi thế mà còn một số ngụy quyền, ngụy quân còn ẩn núp
trong áo mão. Hạng người này dễ biết họ ăn mặc sang trọng,
có dư tiền của, nhà cầm quyền thù lao dựa vào thế Đạo làm
giàu phi pháp. Hằng ngày họ làm việc Đạo coi bộ siêng năng
sốt sắng hơn ai hết, bặt thiệp, sửa bộ lễ phép, hạnh kiểm hơn
những Chức Sắc lâu năm tâm Đạo, nhưng khi về nhà hay
khuất mặt trời, lột áo Đạo ra thì tha hồ cho họ ăn mặn, uống
rượu say, giàu tiền, nhiều bạc mặc tình phung phí trong các
tiệm quán lớn, nhứt là khi xuống Sài gòn Chợ Lớn…tha hồ ăn
chơi.
Nay nhờ Chánh Phủ Cách Mạng mạnh tay tìm kiếm bọn này
để rửa nhơ dùm quốc Đạo, chẳng những chúng phá Cao Đài
Giáo, còn ngăn cản đà tiến triển của Mặt Trận Cách Mạng Dân
Tộc đủ mọi mặt với hình thức khác nhau, cần lột mặt nạ chúng
ra và thẳng tay trừng trị.
Ba Phối Sư lên cầm quyền Chánh Phối Sư
1- Thái Hiểu Thanh
2- Thượng Nhã Thanh
3- Ngọc Đạt Thanh (không phí đời kể như mất, sau có Phối Sư
Ngọc Triệu Thanh lên thế)
Trước ngày phong chức và quyền cho ba ông nói trên có phát
giác sự sắp đặt trước giữa ông Hiến Pháp Trương Hữu Đức
và Khai Đạo Phạm Tấn Đãi tại Đại Học Cao Đài có người nghe
biết trước 7 ngày bài Thánh Giáo giả tạo của hai ông nói trên
do ý muốn tinh thần của Tổng Thống Thiệu, trung gian là
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tướng Nguyễn Văn Thành để có yêu cầu thì Thiệu nhấn nút
theo ý đồ. Bây giờ có thể mờ cuộc bầu cử theo luật trong 36 vị
Phối Sư (12 Thái, 12 Thượng, 12 Ngọc) có mặt tại Tòa Thánh
Tây Ninh để phổ thông đầu phiếu, cho trọn 36 vị Phối Sư kể
trên, lấy 1 Thái Phối Sư, 1 Thượng, 1 Ngọc Phối Sư ai được
nhiều lá thăm là đắc cử. Cuộc nhóm bầu này dưới quyền chủ
tọa của ba vị Đầu Sư chịu trách nhiệm về công bình và trật tự,
có Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đến giữ luật lệ.
Sau nầy tôi và ông Nguyễn Văn Hội (Tiếp Dẫn Đạo Nhơn) phò
loan, vì mấy anh lớn qua đời hết. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có
đủ mặt Chức Sắc do Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi và Ngài
Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa chủ tọa, toàn thể Chức Sắc Hiệp Thiên
Đài đồng thanh yêu cầu chúng tôi phò loan để thỉnh giáo Đức
Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Ngài Khai Đạo lên
cầm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thế Ngài Hiến Pháp
qui liễu.
Đây là cặp cơ tạm thời sau cùng để giải quyết vấn đề cần cấp
nhờ Thiêng Liêng phân định chớ chưa phải cố định. Hiện tình
nên ngưng Cơ bút đợi có sự ổn định giữa Hội Thánh và Chánh
Phủ Cách Mạng Dân Tộc sẽ hay.
Hiên thời đất nước đang hồi tu chỉnh kiên cố và xây dựng để
tự lực tự cường, Đạo cần đóng góp sao cho đúng chánh nghĩa
của nó. Hội Thánh lưỡng Đài nên sắp xếp nội bộ Đài mình cho
gọn ghẻ để bớt người hiến thân làm công quả.. Cửu Trùng Đài
thu xếp các phòng Cửu Viện đem về ba phòng, ba Chánh Phối
Sư để số Chức Sắc phụ thuộc rảnh tay trở về gia đình đóng
góp vào phần nuôi sống về công, nông nghiệp theo tập thể
hương thôn và chung lo nghĩa vụ phòng thủ địa phương (tự
vệ). Các cơ sở nội, ngoại-ô nếu không thấy cần cũng nên gom
lại để giảm số nhân công cho trẻ em trở về nhà cha mẹ vợ
con, phụ lao động sanh sống hằng ngày, còn phải làm nghĩa
vụ với tổ quốc, cùng đoàn thanh niên tự vệ địa phương và
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chung sức canh gác biên giới đang hồi Miên Quốc kiếm
chuyện muốn xâm lấn nước ta.
Cơ quan Phổ Tế nên ngưng hoạt động. Đạo Đức Học Đường
nên dời ra ngoại-ô, giao cho ty giáo huấn tỉnh Tây Ninh.
Cơ Thánh Vệ hiện giờ cảnh sát ngoại-ô có thanh niên dân
quân tự vệ rồi, thì nên giải tán, nhân viên Cơ Thánh Vệ để
chúng về giúp vợ con lao động sanh sống hằng ngày, còn phải
làm bổn phận nghĩa vụ đối với nhà nước.
Cơ Bảo Thể có bổn phận gìn giữ an ninh trật tự nội-ô Tòa
Thánh canh gác Đền Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu (Báo Ân Từ)
văn phòng Hiệp Thiên Đài, Giáo Tông Đường, Nội Chánh, chỉ
cần giữ lại một số Bảo Thể dùng thôi.
Y Viện Cửu Trùng Đài nên giữ một số Chức Sắc lớn tuổi am
hiểu thuốc Bắc và Nam y để chăm sóc sức khoẻ Chức Sắc
đau bịnh nặng cần bồi dưỡng tuổi già, còn số còn trẻ cho về
nhà cha mẹ, vợ con.
Y Viện Phước Thiện cũng thi hành y như Y Viện Cửu Trùng
Đài.
Phước Thiện: vị Chưởng Quản cơ quan Phước Thiện cần thu
xếp các văn phòng Cửu Viện để bớt cho Chức Sắc hay Đạo
sở trở về các cơ sở lương điền, các công nghệ, thương mãi và
chăn nuôi để nuôi sống và đóng góp vào công quỹ Quốc
Phòng và tu chỉnh các cuộc phòng thủ biên giới.
Đài Phát Thanh nên giải tán cơ quan nầy mà dùng vào việc
khác có ích lợi cho xã hội.
Trong hàng ngũ Đạo Cao Đài chúng ta tuy qua quá trình Đạo
phát triển, có một số người đi lạc hướng, đã làm sai chính
sách của chính phủ Cách Mạng nên đã ra ánh sáng và giáo
dục cải tạo. Còn về tôn giáo Cao Đài vẫn được quyền tự do tín
ngưỡng và không can thiệp vào nội bộ tôn giáo. Bổn phận
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công dân chúng ta, không vì lẽ gì làm trở ngại hoặc đi ngược
đường lối Cách Mạng. Bởi vậy Hội Thánh Cao Đài cần chỉnh
đốn nội bộ cho phù hợp với luật lệ của nhà nước và hành Đạo
theo giáo lý đơn thuần thì Đạo sẽ trong sáng và không ngừng
phát triển.
Kính thưa chánh quyền Cách Mạng. Cuộc kháng chiến chống
Đế Quốc trường kỳ gian khổ, ngày nay đã giành thắng lợi trọn
vẹn rất vĩ đại, Dân Tộc Việt Nam ta rất anh hùng, nước
CHXHCN ra đời, CM chuyển sang giai đọan mới, giai đọan cải
tạo và xây dựng CNXH.
Bản thân tôi trong lúc này và về sau, sẽ đem hết sức mình
đóng góp vào công cuộc CM mới, nghiêm chỉnh chấp hành
mọi chủ trương đường lối chánh sách của Đảng, pháp luật của
nhà nước, từ những hành động đến lời nói của tôi phải thể
hiện cụ thể là công dân VN, học tập tốt, gương mẫu tốt góp
phần xây dựng phong trào ở địa phương, để tẩy trừ những
mầm móng của xã hội cũ xây dựng một xã hội mới, XHCN thật
sự.
Về phần Đạo, tôi là một tín đồ nghiêm chỉnh chấp hành chánh
sách tôn giáo của Đảng, các nghị quyết của Hội đồng Chính
phủ. Đối với gia đình tôi luôn động viên giáo dục con cháu về
con đường sáng ngời rộng mở CNXH mà đây chính là mục
tiêu phải đi tới. Muốn vậy phải biểu hiện bằng hành động thực
tế trong lao động, học tập và công tác, chấp hành mọi chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phải
gương mẫu trong phong trào thi đua ở địa phương thôn ấp,
góp phần xây dựng thôn ấp kiểu mẫu, gia đình có nếp sống
văn hóa mới, hưởng một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc trong
XHCN.
Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe chánh quyền, kính chúc
Hội Thánh Lưỡng Đài cùng anh chị em đồng Đạo.
Nguyễn Văn Kiết (Ngày 3-10-1978)
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_______________________________

Ông bắt đầu học tập ngày 19-4-1976 và được phóng thích
ngày 31-12-1978 (dl: 1-12 Mậu Ngọ) cùng với ông Tiếp Dẫn
Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi, tức là 2 năm 8 tháng 11 ngày khổ
hạnh. Lúc còn bị học tập Cây Cầy, ông Hữu Phan Quân Lê
Văn Thọai nghe ông Kiết phản tĩnh, ông buồn có kỷ niệm một
bài bát cú, chúng tôi xin ghi nhận tình tự cảm như sau:
TIẾP tay Cù Tán mở đường voi,
DẪN nắm huyền linh pháp trở mòi.
ĐẠO đức bỏ đi sinh sống mến,
NHÔN duyên chỉ nẻo bỏ thân còi.
NGUYỄN Thần nghĩ tiếc bôi tên tịch,
VĂN hiến bao đành nghĩ chẳng soi.
KIẾT đại tà lên nhìn lạc lối,
Công trình theo nước chỉ vòng thoi.
(Tử Trước- Năm 1976)
Chúng tôi không hiểu tại sao ông Kiết lại có thành kiến bất hảo
với Đức Thượng Sanh cùng quí vị Thời Quân. Để chứng minh
chúng tôi xin ghi ba bài thi dưới đây của ông sáng tác tại nhà
giam Cây Cầy.
HỘI hiệp con thiền tuyển hạ sang,
YẾN viên Cửu Phật với Thời Quân.
DIÊU Trì Kim Mẫu trông buồn bực,
CUNG Đẩu Chí Tôn phẩn nộ lang.
Thượng Phẩm thung dung nhìn thế cuộc,
Thượng Sanh thất thệ thẹn Kim Quan.
Luyến trần phản bội tình cam kết,
Hộ Pháp Thiên Tôn ngự tửu ban.
(Rằm tháng 8 Mậu Ngọ -1978)
Hai trăm kiến nghị nhắc đàn anh,
Chẳng những không nghe thêm lộng hành.
Truất phế đầu Đài theo Đế quốc,
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Đoạn tình tam kết nghĩa đồng sanh.
Thượng Sanh phản bội lời Thầy dạy,
Hiến Pháp theo sau lợi Thiện dành.
Ba Đấng Đầu Sư cùng một vốn,
Đồng hè bán rẻ Đạo Cha lành.
(9-1- Mậu Ngọ - 1978)
Đến rằm tháng 8 Kỷ Mùi ông có làm bài sau đây:
Diêu Cung đẫm lệ Mẹ than đời,
Trách bấy Thời Quân dám dễ ngươi.
Ngự Mã không tuân theo Chúa quỉ,
Luyến trần thất thệ nghịch lòng Trời.
(Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết).
Chúng tôi rất tiếc một người Anh công nghiệp dày dặn với Đại
Đạo mà bị cơ khảo phải vấp ngã một cách oan uổng. Dư luận
đa số không tốt đối với ông Kiết. Cầu mong quyền Thiêng
Liêng khoan hồng cho ông.

TIẾP ĐẠO (Phẩm)
E: Religions legistator.
F: Légistateur religieux.
Pháp Chánh Truyền: "Tiếp-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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Tiếp Ðạo là người tiếp cáo trạng án tiết thì phải quan sát trước
coi có oan khúc chi chăng, đáng ra binh vực thì phải dâng lại
cho Khai Ðạo. Thượng Phẩm và tứ vị Thời Quân của chi Ðạo,
phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh."

TIẾP ĐẠO CHƠN QUÂN CAO ĐỨC TRỌNG (18971958)
Ngài Tiếp Ðạo Cao Ðức
Trọng, nguơn linh là Thánh
Juda, một trong 12 vị Thánh
Tông Ðồ của Chúa Jésus
Chrits.
Đức Hộ Pháp nói về ông
Tiếp Đạo: "Khi Đức Chí-Tôn
đến với chúng tôi, Đức Chí
Tôn mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ chứ không phải mở
Đạo Cao-Đài, tới chừng Ngài
biểu cầm một cây Cơ và một
ngọn Bút đi các nơi thâu
Môn đệ. Trọng yếu của Ngài
là thâu mấy vị Tông đồ có sứ
mạng trong Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ này đã giáng sanh trước đặng làm môi giới độ Đạo
sau này. Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng
quyền năng thâu dụng 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. Đi thâu Thập Nhị Thời Quân rồi Đức Chí-Tôn
mới mở Đạo".(ngày 13-10 Giáp-Ngọ - 1954)
Ngài Tiếp Đạo quí danh Cao Đức Trọng, sanh ngày 20-10Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đinh-Dậu (1897) tại làng Ích Thạnh, quận Thủ Đức, tỉnh Gia
Định. (Ngài Cao Tiếp Đạo là bào huynh của Đức Thượng
Sanh Cao Hoài Sang). Đàn cơ ngày 29-6-Đinh Mão (dl 27-71927) Đức Chí Tôn ân phong Ngài Cao-Đức-Trọng phẩm Tiếp
Đạo Hiệp Thiên-Đài.
Ngày qui Thiên: 23-05-Mậu Tuất (1958)
Thánh hiệu: Chánh Đức
Tháp Tiếp Đạo xây trong nội ô là phạm pháp.
Từ ngày 15–04–Đinh Dậu (1957), Đức Thượng Sanh về Tòa
Thánh cầm giềng mối Đạo, Ngài chỉ huy chi Thế, nên không có
nắm Pháp. Khi Ông Tiếp Đạo Cao Đức Trọng qui Thiên lại an
táng trước mặt tiền Tòa Thánh, bên cạnh cửa chánh, phía tay
trái, bên trong ngó ra.
Thánh Thơ số 17, ngày 06-06-Mậu Tuất (dl:. 22-07-1958) của
Đức Hộ Pháp nơi Hải Ngoại (Nam Vang) truyền phán như sau:
"Vụ đám Ông Cao Tiếp Đạo, Qua nghe tin, Qua rất mừng,
nhưng mà xây Tháp chỗ ấy phạm mạng lịnh của Đức Chí Tôn
đã dạy trước là: "Trước Đền Thánh chỉ có ba cái Tháp mà thôi:
Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh. Còn Thập Nhị
Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết ấy mà chính mình Qua
phải mua đất tư đặng chia cho mỗi người nửa mẫu tây
(0.5Ha), để cho họ lập nghiệp và xây Tháp, cho con cái của họ
ở đặng gìn giữ hương hỏa, luôn cả các môn đệ của họ có thể
làm ăn và làm nơi hội hiệp".
Sự thể là như vậy, Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy trước Đền
Thánh chỉ có ba ngôi Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh đúng vào ngôi vị trong Đền Thánh, còn Thời Quân không
được xây Tháp nơi đó. Khi Thánh Thơ nầy đến Đức Thượng
Sanh Cao Hoài Sang, Đức Ngài ra lịnh dời liền. Điều nầy chắc
không còn gì lạm bàn thêm nữa, nếu có là sai.
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TIẾP GIÁ
接 駕
E: To receive the God.
F: Recevoir le Dieu.
Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rước. Giá: xe của vua đi. Tiếp
giá là đón tiếp Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chư chúng sanh khá đại tịnh đặng tiếp giá Đức Từ Bi.

TIẾP LỄ NHẠC QUÂN (Phẩm)
E: Assistant of the Rites and Musics.
F: Assistant des Rites et Musiques.
(Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rước. Lễ Nhạc: lễ nghi và Âm
nhạc dùng trong việc cúng tế Trời Phật. Quân: người, ông).
Tiếp Lễ Nhạc Quân là một phẩm Chức sắc cao cấp, thay
quyền cho Bảo Văn Pháp Quân, Chưởng quản về Nhạc và Lễ,
Khách Đình và Nhà thuyền. Phẩm Nhạc Sư, phẩm cao cấp
nhứt trong Bộ Nhạc, sau 5 năm công nghiệp đầy đủ, được cầu
thăng lên phẩm Tiếp Lễ Nhạc Quân khi phẩm nầy bị khuyết.
Phẩm Tiếp Lễ Nhạc Quân được cầu thăng lên phẩm Bảo Văn
Pháp Quân khi phẩm Bảo Văn Pháp Quân bị khuyết.
Nhạc Sư đối phẩm Giáo-Sư Cửu-Trùng-Đài, còn Tiếp Lễ Nhạc
Quân thì đối phẩm với Phối Sư Cửu-Trùng Đài.
Chú giải Pháp Chánh Truyền có dạy:
"Ngoại Pháp-Chánh-Truyền, dưới quyền Hộ Pháp thì còn BảoVăn Pháp-Quân (Art et Belles Lettres). Trước, Thầy phong đỡ
làm Tiếp Lễ Nhạc Quân, nay đã vào chánh vị, đặng chỉnh đốn
Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn cho tới ngày thành Đạo".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phận sự của Tiếp Lễ Nhạc Quân được Đức Phạm Hộ Pháp ấn
định trong Thánh Lịnh số 23 ngày 22-4 Quí Tỵ (dl 14-5-1953)
khi thăng cấp cho Nhạc Sư Võ Văn Chở lên làm Tiếp Lễ Nhạc
Quân.
Đây nguyên văn Thánh Lịnh nói trên:
Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng
____

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Nhị thập bát niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số: 23

_________________________

THÁNH LỊNH
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 đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Chiếu y Thánh Lịnh số 23, ngày 27 tháng 01 Nhâm Thìn (dl:
22-02-1952) ân tứ cho Nhạc Sư Võ Văn Chở được thăng
phẩm Tiếp Lễ Nhạc Quân.
THÁNH LỊNH
Điều thứ 1: Phận sự của Tiếp Lễ Nhạc Quân Võ Văn Chở
được gia tăng như sau nầy:
1. Chưởng quản Khách Đình.
2. Cai quản Ban Tổng Trạo và toàn nhơn viên Đạo Tỳ.
Điều thứ 2: Người trọn quyền sắp đặt và phân công trong các
Ban Lễ, Nhạc và Trạo cho mỗi vị, các tư kỳ phận. Tiếp Lễ
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Nhạc Quân là chủ sự tang tế thì mỗi khi có Lễ, Lễ Viện Hành
Chánh và Lễ Viện Phước Thiện phải cho người hay liền.
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.
Điều thứ 4: Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Chưởng quản
Phước Thiện, Tiếp Lễ Nhạc Quân, Phụ Thống Lễ Viện Hành
Chánh, Phụ Thống Lễ Viện Phước-Thiện, Cai quản các Ban
Lễ, Nhạc và Trạo, các tư kỳ phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh
nầy.
Tòa Thánh, ngày 22 tháng 04 Quí Tỵ (dl: 14-5-1953).
HỘ PHÁP (ấn ký)
_______________________________

Trong quyển LỜI PHÊ của Đức Hộ Pháp, nơi trang 15, Đức
Phạm Hộ Pháp có phê như sau:
"Lễ sĩ, Giáo nhi, Nhà thuyền với nhơn viên Nhà thuyền là
thuộc quyền của Tiếp Lễ Nhạc Quân quản suất, còn đào huyệt
thuộc về phần nhơn viên dưới quyền Nhơn Quan Đạo tỳ."
Nhiệm vụ của Tiếp Lễ Nhạc Quân được Đức Phạm Hộ Pháp
qui định là:
- Cai quản các Ban, Bộ như: Bộ Nhạc, Ban Lễ sĩ, Ban Giáo nhi
và Đồng nhi.
- Chưởng quản Khách Đình.
- Cai quản Ban Nhà Thuyền, Ban Tổng Trạo và toàn nhơn viên
Ban Đạo Tỳ.
Tiếp Lễ Nhạc Quân là chủ về Tang Tế nên được phép giữ tài
chánh của Lễ Nhạc Viện, làm sổ thâu xuất phân minh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIẾP NGHINH
接迎
Tiếp nghinh 接迎 là đón tiếp một cách niềm-nỡ vui vẻ.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Thiên Quân diêu động linh phan,
"Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh."

TIẾP PHÁP (Phẩm)
E: Juridical Légistator.
F: Légistateur Juridique.
Pháp Chánh Truyền: "Tiếp Pháp là một trong Tứ vị Thời Quân
dưới quyền Chưởng Quản của Hộ Pháp khi đặng lịnh Người
sai đi hành-chánh, song mỗi vị có một phận-sự riêng, quyềnhành riêng, là:
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.
Tiếp Pháp là người tiếp luật lệ, đơn trạng kiện thưa, có quyền
xét đoán, coi có nên phân định hay chăng; những điều nào
không đáng thì chiếu theo Ðạo Luật, hoặc bỏ qua, hoặc trả lại
cho Cửu Trùng Ðài còn như đáng việc phải phân định, thì phải
dâng lên cho Khai Pháp định đoạt.
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TIẾP PHÁP CHƠN QUÂN TRƯƠNG VĂN TRÀNG
(1893-1965)
Ngày sinh: 25-10-Quí Tỵ
(1893) Ngày qui: 15-01-Ất Tỵ
(1965)
Ngài Hiến Pháp Trương Hữu
Đức tuyên đọc Tiểu sử của
Ngài Tiếp Pháp Trương Văn
Tràng, xem đây là Bản Tuyên
Dương Công Nghiệp trong
ngày lễ Di Liên đài nhập bửu
tháp nơi đất Ao Hồ.
Sau đây, xin chép lại nguyên
văn bản Tiểu sử nầy:
Ông Trương Văn Tràng, sanh
ngày 25-10-Quí Tỵ (1893) tại
làng Bình Thạnh tỉnh Biên
Hòa, thân phụ là Trương Văn Tịch và thân mẫu là Trần Thị
Lịnh.
Vốn sanh trưởng trong gia đình nề nếp Nho phong truyền
thống từ mấy đời trước, nên khi lớn lên, phụ mẫu cho theo
người cậu ruột học Hán tự.
Kịp đến nền văn hóa nước nhà bước sang giai đoạn tiến triển,
hầu hết mọi người dân VNđều hưởng ứng nhiệt liệt, phụ mẫu
ông liền cho tùng học Việt Pháp ngữ tại trường Tổng, kế tiếp
trường Tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, phụ mẫu định bề gia thất và cũng
bắt đầu từ đó, ông nhận làm việc tại Sở Hỏa Xa Đông Dương
(Sài Gòn).
Tuy sự sanh hoạt cũng gặp nhiều điều trở ngại, nhưng nhờ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lòng kiên nhẫn và chí hy sinh, nên lúc nào cũng cố gắng phát
triển khả năng để phục vụ sở hành theo phương châm Nho
giáo, nhứt là tinh thần Đại Học, Trung Dung "Kính sự như tín",
nghĩa là làm việc phải hết sức chăm chỉ thận trọng.
Nhờ sự tận tâm phục vụ, nên về sau được liệt vào hàng Thông
Phán hạng nhứt rồi hồi hưu, và trước khi đăng Tiên, ông vẫn
còn hưởng hưu bổng.
Thời kỳ ngộ đạo:
Vào năm 1925, tại nhà Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ở
Sài Gòn, mỗi đêm đều có Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và
Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang đến dùng phương pháp
xây bàn để cầu các Đấng Vô hình xin thi phú và tiêu khiển thời
gian, lạc đạo thanh nhàn.
Thời kỳ nầy, ông không dự được thường xuyên, vì bận làm
việc ở Sở Hỏa Xa và theo học hàm thụ "École par
correspondance de Paris" ở Pháp.
Thời kỳ thọ giáo:
Phong trào xây bàn để cầu các Đấng cho thi phú tại Sài Gòn
được Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và mấy vị
Thời Quân lúc đầu xúc tiến có phần kết quả khả quan. Lúc nầy
lại được các Đấng chỉ dạy thêm phương pháp Cầu Cơ, tiện
dịp tiếp các Đấng, và cũng vì thế nên nhận thấy nguyện vọng
được thỏa mãn, những vị nói trên lại càng hăng hái theo đuổi.
Nhân một đêm nọ, đến nhà ông Khai Pháp Trần Duy Nghĩa thì
gặp Hộ Pháp và Thượng Phẩm đang phò cơ cầu các Đấng. Vì
lòng ngưỡng mộ từ lâu, nên gặp dịp, ông vào quì lạy và hầu
đàn, thì được Đức Chí Tôn kêu tên dạy rằng: "Con hãy sửa
soạn đi theo mấy anh con mà hành đạo."
Khi bãi đàn, hỏi ra mới biết Đức Chí Tôn chính là Thượng Đế
giáng cơ lập Đạo tại nước VN. Từ đó, lòng đạo đức phát khởi
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một cách hăng hái. Sau thời gian ngắn, ông sửa soạn đi hành
đạo, được Ơn Trên chỉ định cùng với ông Khai Pháp là một
cặp phò cơ truyền đạo.
Về sau, bước đường hành đạo rày đây mai đó, nhưng vẫn một
lòng tín ngưỡng, lo xúc tiến việc làm để tròn sứ mạng Ơn Trên
giao phó. Mãi đến năm Đinh Mão (1927), Đức Chí Tôn mới
cấm cơ phổ độ.
Thời kỳ đắc phong:
Ngày 13-2-1927, được đắc phong chức Tiếp Pháp tại Chùa
Gò Kén Tây Ninh. Mặc dầu đã theo các bậc đàn anh hành đạo
từ năm 1926, nhưng chưa trọn phế đời hành đạo.
Tuy ông phải làm việc để lo sinh kế gia đình, dưỡng dục con
thơ vì người bạn trăm năm của ông đã mất, nhưng bao giờ
lòng cũng hoài bão sứ mạng thiêng liêng, luôn luôn lưu tâm về
nghiệp Đạo. Nhờ vậy, thời gian nầy ông trở về xứ sở tại Cây
Đào thuộc tỉnh Biên Hòa, xin người dì một sở đất và kêu gọi
Đạo hữu địa phương hưởng ứng chung hiệp xây cất một ngôi
Thánh Thất. Hiện nay Hội Thánh làm chủ Thánh Thất nầy và
càng ngày nơi đây bổn đạo càng đông.
Thời kỳ phế đời hành đạo:
Năm 1949, khi lo bề Nhơn đạo xong, ông được rảnh rang thế
sự, liền về Tòa Thánh Tây Ninh xin lãnh phận sự hành đạo,
lúc bấy giờ Đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền Chưởng quản Nhị
Hữu Hình Đài, Đức Ngài giao cho ông làm Bí Thơ. Mãi đến
năm 1951, kiêm thêm phận sự giúp Ngài Khai Pháp điều khiển
Bộ Pháp Chánh.
Năm 1954, Ngài Khai Pháp liễu đạo, ông lên cầm quyền
Chưởng quản Bộ Pháp Chánh.
Đến năm 1956, Đức Phạm Hộ Pháp xuất ngoại, nền đạo bất
an, nên ông trở về nhà tạm nghỉ ít tháng. Qua tháng 4 năm
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1957, ông trở lại tái thủ phận sự cầm quyền Chưởng quản Cơ
quan Pháp luật của Đạo.
Trên bước đường hành đạo qua bao lúc thăng trầm, truân
chuyên thân phận, nhưng lúc nào ông cũng cố gắng đem hết
khả năng phục vụ nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn.
Ngoài thì giờ phụng sự nền Đạo, lo việc chúng sanh, còn thêm
cố gắng học nhiều kinh điển, áp dụng sở hành theo lối chơn
tu, lại cũng vì phận sự kẻ tu hành, tự giác giác tha, nên ông
đem hết khả năng viết được vài quyển sách:
- Quyển GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO, xuất bản năm 1950, đã được Đức
Phạm Hộ Pháp khen tặng và cả Hội Thánh đồng ý.
Sau thời gian ấy, ông cố gắng sưu tầm học hỏi, khảo cứu kinh
sách thêm, rồi nhuận sắc quyển Giáo Lý Đại Đạo, được toàn
cả Hội Thánh công nhận và cho tái bản năm 1959.
- Vì cuộc đời hy sinh cho Đạo, phụng sự chúng sanh, nên
chẳng quản tiếng đời miệng thế gièm pha, lúc nào cũng cố
gắng tu học liên tục, biên khảo thêm quyển TRÊN ĐƯỜNG
TẤN HÓA, và được Đức Thượng Sanh nhìn nhận sự bổ ích
cho nền Đạo và cho phép xuất bản năm 1963
THI rằng:
Cõi trần thui thủi tháng cùng năm,
Tu niệm đòi phen nhỏ lệ dầm.
Chi quản thế tình đời khinh thị,
Nào mơ cõi tục cảnh thăng trầm.
Con đường Đại Đạo miên trường tiến,
Cái nẻo Thần Tiên vĩnh cửu thâm.
Giấc mộng trần ai trong cõi tạm,
Việc đời muôn sự nỗi niềm cam.
Xin nói rõ thêm: Trong mấy năm đầu hành đạo, từ năm 1928
về sau, vừa làm việc vừa làm đồng tử cho Đức Chí Tôn truyền
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đạo. Người Pháp có theo dõi hành động của ông, nhưng
không tìm thấy dấu vết gì có tánh cách chánh trị cả.
Xuyên qua các thành tích trên đây, Tiếp Pháp Chơn Quân
Trương Văn Tràng trọn đời thanh bần hành đạo, không tham
gia chánh trị, dốc lòng tu học để rồi đem cái kết quả của mình
gieo rắc cho nhơn sanh chung hưởng, bằng cớ là soạn quyển
Giáo Lý Đại Đạo được tái bản 4 lần, và mỗi lần tái bản được
soạn giả nhuận sắc thêm, và cùng soạn luôn quyển Trên
Đường Tấn Hóa, hai tác phẩm nầy được sự ủng hộ của Hội
Thánh và toàn đạo, ngoài ra các nhà trí thức như Cụ Nguyễn
Đăng Thục, Khoa Trưởng Đại học Văn Khoa Sài Gòn, cũng có
cho lời tựa.
Đến đây, chúng tôi xin tóm tắt ghi lại những lời tựa để nhận
chân giá trị của tác phẩm:
* Lời phê của Đức Hộ Pháp:
Quyển sách sơ lược, tuy vẫn chưa đem trọn hình ảnh Chơn
pháp, nhưng đã giảng giải đủ mọi phương tu niệm.
Vậy nó sẽ giúp ích cho học giả sưu tầm Chơn lý đặng bước
vào Bí pháp Chơn truyền. Ấy là chìa khóa mở cửa Hữu hình
thông qua thế giới huyền linh vô tả.
Xin để lời cùng cả tín đồ và Chức sắc nên đọc và đào luyện
tinh thần hầu mai hậu hưởng phần siêu thoát.
Cho phép in và ấn tống."
2 Juin 1948 HỘ PHÁP (ấn ký)
* Đức Thượng Sanh tặng quyển Giáo Lý:
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.
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* Lời tựa của Ngài Bảo Thế lúc cầm quyền Đầu Sư:
"Huynh Tiếp Pháp Trương Văn Tràng đã dày công soạn quyển
Giáo Lý nầy cốt yếu giúp cho các bạn tu sĩ khỏi lầm lạc trên
đường học đạo.
Sách nầy đáng truyền bá các nơi, dầu nơi gia đình đạo giáo
hay gia đình bàng quan, đều nên đọc nó, bất luận là lúc nào
trong đời mình, sẽ thấy nó là nguồn an ủi để sửa mình khi lâm
vấp tội tình, hoặc nó sẽ là kim chỉ Nam để vạch lối cho hành
giả, đem cái ta giả hiệp trở về cái chơn thật bổn ngã." 30-91959 BẢO THẾ (ấn ký)
* Lời tựa của Cụ Nguyễn Đăng Thục, Khoa Trưởng Đại
Học Văn Khoa Sài Gòn (Tái bản lần thứ 4):
"Cũng vì mục đích giác mê mà Cụ Tiếp Pháp Trương Văn
Tràng đã cố công soạn ra sách Đại Đạo Tam Kỳ Giáo Lý nầy
rất công phu, có mạch lạc thứ tự giản dị, lại thâm thúy, hơn
nữa tất cả giá trị không ở chương 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...." 5-9-1964 NGUYỄN ĐĂNG THỤC (ký)
* Đức Thượng Sanh tặng quyển Trên Đường Tấn Hoá:
Trên Đường Tấn Hóa bút Trương Quân,
Rừng Đạo thêm hoa thật đáng mầng.
Trau hạnh giúp người vun thiện quả,
Tu tâm dìu khách thoát mê tân.
Rọi đường chơn lý, khêu đèn huệ,
Nâng bước quần sanh tỉnh mộng trần.
Tam giáo sưu tầm rành luận thuyết,
Công phu quí trọng sánh ngàn cân.
24-4-1963
THƯỢNG SANH (ấn ký)
* Lời Phi Lộ của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước:
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"Đạo huynh Tiếp Pháp Trương Văn Tràng góp nhặt tài liệu tinh
hoa Tam giáo, soạn thành quyển Trên Đường Tấn Hóa giải
rành phương châm Nhập thế và Xuất thế. Cả hai phương
châm đều thích hợp với sở cầu của các giới trong đại chúng,
từ bậc ưu thời mẫn thế, bậc tu sĩ phế đời, đến bậc thường
nhơn, không giới nào đọc sách nầy mà không thỏa chí vui
lòng.
Quyển Trên Đường Tấn Hóa sẽ góp thêm một bửu vật cho
kho tàng của tôn giáo." 27-3-1963 BẢO THẾ (ấn ký)
* Lời tán thưởng của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức:
"Trong lúc Đạo Cao Đài đang thiếu sách phổ thông, quyển
sách nầy ra đời rất cần ích, cũng như bất luận sách nào thuộc
loại khảo sát về Đạo lý, hà huống tác giả là một Chức sắc cao
cấp trong Đạo thì giá trị của tác phẩm ấy xứng đáng là dường
nào." HIẾN PHÁP (ấn ký)
* Lời Giới thiệu của Cụ Nguyễn Đăng Thục, Khoa Trưởng
Đại Học Văn Khoa Sài gòn: (6-12-1962)
"Để trình bày cái Triết lý Tam giáo, ấy là cơ sở của Đạo Cao
Đài thì không ai đủ tư cách hơn là một nhà Tiếp Pháp đã đem
đời sống cống hiến cho Đạo, cố thực hiện Giáo lý của Khổng
Tử: Triêu văn Đạo, tịch tử khả hỷ."
Qua cuối mùa thu năm Giáp Thìn (1964), Tiếp Pháp Trương
Văn Tràng ngọa bịnh, điều trị tại nhà thương Phạm Hữu
Chương Chợ Lớn, kế dời qua nhà thương Grall (Đồn Đất) Sài
Gòn, và bịnh càng ngày càng gia tăng mãnh liệt, có thể đi đến
tuyệt vọng, nên ông xin Hội Thánh cầu một đàn cơ để hỏi các
Đấng thiêng liêng xin thuốc chữa bịnh. Hội Thánh chấp thuận,
tức thì thiết một đàn cơ tại Giáo Tông Đường.
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa giáng cơ dạy Hội Thánh
xuống nhà thương Grall rước ông về Tòa Thánh Tây Ninh, để
thi hành đúng theo lời dạy ấy nhằm ngày 4-11-1964.
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Sau 7 ngày cầu nguyện và uống thuốc Đông y, ông lấy lại sự
bình phục sức khỏe.
Cũng xin nhắc lại là Ngài Khai Pháp Chơn Quân Trần Duy
Nghĩa và Tiếp Pháp Trương Văn Tràng là cặp phò cơ phổ độ
từ buổi Khai Đạo, Ngài Khai Pháp đã liễu đạo mà lúc nào Ngài
cũng giúp đỡ dìu dắt bạn đồng môn còn tại thế.
Sau khi bình phục sức khỏe, Tiếp Pháp có cảm tác hai bài thi
sau đây để tỏ lòng tin tưởng huyền năng thiêng liêng và tri ân
Hội Thánh:
I. Đường đời khúc khuỷu biết đâu lường,
Trên có Quỳnh Nương hết dạ thương.
Khai Pháp Chơn Quân truyền diệu lý,
Quần Tiên rưới phước hộ thiên lương.
(11-1-1965)
II. Trời chiều bảng lảng bóng thiều quang,
Tiếng trống thu không giục khách nhàn.
Đoái lại chúng sanh thiên vạn ức,
Vẫn còn bận bịu với thời gian.
(21-1-1965)
Đây là huyền diệu thiêng liêng tuyệt đối dành cho người có
lòng tín ngưỡng chơn thành mới có thể thụ hưởng được mà
thôi.
Cho hay, thế kỷ 20, khoa học thực nghiệm cực thạnh, phát
minh cơ khí cực kỳ tinh xảo, nhưng Đạo Cao Đài lại dùng một
lòng tín ngưỡng và luôn luôn cầu Trời khấn Phật phổ hóa tâm
linh cho vạn linh sanh chúng trên đường sanh sống theo Đức
Thượng Đế.
Ngài Tiếp Pháp được phục hồi sức khỏe từ đầu tháng chạp
năm Giáp Thìn (1964) đến Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ (1965)
mặc dầu Ơn Trên đã dùng huyền diệu thiêng liêng cứu độ một
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phần nào, nhưng cũng không thể cải được Thiên số, thế nên
đến ngày giờ đã định thì phải qui Thiên.
Ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ (dl 16-2-1965), lối 5 giờ
chiều, Ngài Tiếp Pháp đã thoát ly trần tục (thọ 73 tuổi).
Trước khi từ trần, Ngài có cho biết là ngày ấy Ngài sẽ về chầu
Đức Chí Tôn, và từ mấy tháng trước, Ngài đã chuẩn bị sẵn
sàng một liên đài để gởi xác thân của Ngài vào đó.
Kính thưa quí vị,
Ngài Tiếp Pháp mất là Đạo mất một tay rường cột, một vị
Chức sắc cao cấp có công xây dựng từ buổi sơ khai.
Đây là một cái tang chung của Đạo vậy.
Trước khi dứt lời, tôi xin thay mặt Chức sắc HTĐ, nghiêng
mình trước liên đài của Ngài Tiếp Pháp Chơn Quân và cầu
nguyện vong linh Ngài chứng chiếu lòng thành của chúng tôi
và chúng tôi cũng thành tâm khẩn cầu Đức Đại Từ Phụ, Đức
Đại Từ Mẫu, cùng các Đấng thiêng liêng ban điển lành cho
hương hồn của Ngài được tiêu diêu nơi cõi Thiêng liêng Hằng
sống. Sau nữa, chúng tôi xin phân ưu cùng tang quyến.
Kính cẩn chào quí vị.

TIẾP THẾ (Phẩm)
E: Temporal Legistator.
F: Légistateur Temporel.
Pháp Chánh Truyền: "Tiếp-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 là:
- Tiếp Thế

- Khai Thế

-Hiến Thế -Bảo Thế
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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.
Tiếp Thế khi đặng Thế luật hay là trạng cáo chi của ngoại Ðạo
cùng là của Tín Ðồ, mà kiện thưa trách cứ Chức Sắc Thiên
Phong, bất câu phẩm vị nào, phải dâng lên cho Khai Thế.
Thượng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tư mà hành chánh."

TIẾP THẾ CHƠN QUÂN LÊ THẾ VĨNH (1903-?)
Ngày sinh: Năm Quí-Mão
(1903) Mất tích: không ngày tử
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! Không có Bài
Thài hiến Lễ:
Phần Đạo: Trong năm 1925
nghe tin nhà ông Cao Quỳnh
Cư cầu cơ thỉnh được Tiên, về
cho thi hay lắm. Vì là nhà báo,
ông muốn làm một thiên
phóng sự đặc biệt về Cơ Bút.
Một hôm, Ngài cùng ông Phạm Minh Kiên đến viếng ông Cư,
đang lúc có Đấng AĂÂ giáng. Ông Cư xin cho hai ông mỗi
người một bài thi để kỹ-niệm. Đấng AĂÂ gõ cơ đáp: -Để Bần
Đạo cho chung hai người một bài thi mà thôi:
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Một viết một thân giữa diễn đàn,
Bằng xua trước giặc vạn binh lang
Đạo đời ví biết đời là trọng,
Dạy dỗ sao cho đặng mở mang.
Bài thi chỉ có 4 câu mà gồm đủ hình trạng tâm sự của hai nhà
báo. Nhờ đó mà Ngài mới chịu theo Đạo. Khi Khai Đạo ở Gò
Kén ngày 15-10 năm Bính Dần. (dl:19-11-1926).Hai ông Mai
và Nguyên vì không đến hầu đàn phong Thánh tại chùa Gò
Kén nên sau đó hai ông khác đến thế vào và đắc phong trong
hàng Thập Nhị Thời Quân: Hai ông ấy là Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh
và Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng (theo Đạo Sử Cơ bút của Ngài
Trương Hiến Pháp). Sau đó thì Ngài nghỉ viết báo, về Tây Ninh
làm việc nơi Văn phòng Đức Quyền Giáo Tông. Khi xảy ra Hội
Vạn linh (?) do ông Nguyễn Phan Long làm Nghị trưởng thì
Ngài đại diện cho Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp.
Năm 1934 Ngài được đi hành đạo Bắc Việt. Trong tình trạng
xáo trộn của đất nước năm 1945, Ngài bị đối phương lừa gạt
đưa Ngài từ Sài gòn lên Đà Lạt rồi mất tích luôn.
Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ ngày 21-12-1934 khen Ngài
Tiếp Thế: "Nhỏ Tép nhiều điều tính khá quá."
Vĩnh! em là đồng, Qua dễ mượn tay em hơn Hộ Pháp. Hễ qua
quay gối thì đi gối, hoặc đi hoách chớ đừng nhảy đâm rào, tạo
gò cương không nỗi đa nghe! Hôm đám tang, ta quây mầy
điên đầu điên óc. Thằng Chater là tương lai vinh diệu của Đạo,
mấy em rán gò gắt tới nghe. Để qua biểu Latapie đeo đích nó."
- Tiếp Thế bạch…
- Để ta làm dùm cho mấy nhỏ!
(Gối là gauche: trái; hoách là droite: mặt)
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TIẾP Y QUÂN (Phẩm)
接 醫 君
E: Medical Assistant.
F: Assistant médical.
Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rước. Y: chữa bịnh. Quân:
người đáng kính. Tiếp Y Quân là phẩm vị Chức sắc có nhiệm
vụ trông nom về Y Viện, chữa bịnh cho các Chức sắc và các
tín đồ công quả.
Tiếp Y Quân là phẩm Chức sắc dự bị để lên phẩm Bảo Sanh
Quân, một trong Thập nhị Bảo Quân.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền):
Bảo Sanh Quân (Assistance Publique), Thầy phong đỡ
làm Tiếp Y Quân, đặng đợi tới ngày thành đạo.

TIẾT ĐÔNG THIÊN
節 冬 天
E: Winter.
F: Hiver.
Tiết: Thời tiết. Đông: mùa đông. Thiên: trời. Tiết đông thiên là
tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"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."

TIẾT HẠNH
節行
Tiết: Chí khí cứng cỏi. Hạnh: tánh nết. Tiết hạnh là nói về
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người phụ nữ có đức hạnh và có lòng chung thủy đối với
chồng, dù chồng đã chết.
Tiết hạnh khả phong là 4 chữ mà triều đình ban tặng cho
những phụ nữ có đức hạnh và có lòng chung thủy với chồng
đã chết, để làm gương tốt cho dân chúng noi theo.
Kinh Sám Hối có câu:
"Gái tiết-hạnh giữ tròn danh giá,
"Chớ học đòi mèo mả gà đồng."

TIẾT LẬU
洩漏
Tiết: Rỉ ra, lộ ra. Lậu: lộ việc kín. Tiết lậu là để lộ việc bí mật
cho nhiều người biết.
Thầy dạy: "Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của
Thầy, thì trên quả 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".

TIẾT PHỤ
節婦
Chỉ người đàn bà tiết hạnh, đoan trang, hiền đức.
Người tiết phụ ở làng Thạch Thán được vua ban cho một tấm
biển vàng có bốn chữ: Khâm tứ tiết phụ 欽賜節婦 được sách
Kiến Văn Lục chép lại như vầy:
Bà tiết phụ đây là vợ Ông Cử nhân họ Nguyễn ở làng Thạch
Thán. Lúc Ông Cử Nguyễn mất, bà mới mười chín tuổi, không
có con và hai bên cha mẹ đều còn cả. Bà khóc nói: "Chết dễ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lắm, chỉ nỗi hai bên cha mẹ sớm tối biết trông cậy vào ai thôi!".
Rồi Bà thủ tiết, không cải giá, chăm nuôi bố mẹ chồng, bố mẹ
mình hơn ba mươi năm, mọi việc phụng dưỡng khi sống, ma
chay khi chết, thảy đều hợp lễ. Năm Bính Tuất đời vua Cảnh
Hưng (1766) có chiếu chỉ nhà vua muốn ban biển khen cho
những người hiếu tử, tiết phụ, Quan Phủ Huyện sở tại tâu rõ
việc bà lên cho vua biết, bà đặc cách được đội ơn tinh biểu.

TIẾT TRINH
節貞
E: The virginity.
F: La virginité.
Tiết trinh hay trinh tiết là tấm lòng kiên trinh và trong sạch của
người đàn bà đối với chồng chỉ một tấm lòng thủy chung như
nhứt. Sự quan hệ giữa vợ chồng cũng do thiêng liêng sắp đặt,
gặp gỡ nhau, chung sống nhau là để yêu thương đền đáp
nghĩa ơn, giúp đỡ cho nhau, đó gọi là duyên; hoặc nếu trường
hợp trái duyên thì gọi là nợ.
Nhất là người Nữ phái Việt Nam trước đây đã nêu một tấm
lòng tiết liệt đáng làm gương cho thời kỳ Nho tông chuyển thế.
Nay Đức Chí-Tôn đã lập lại cán cân đạo pháp hầu giữ vững
cái gánh cang thường làm đạo trọng.
Thuyết Cao Đài được Bà Đoàn dạy phải một lòng giữ vẹn tiết
trinh mà luôn hướng về Đức Từ bi:
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Đã đành bẻ gãy chữ đồng,
"Hiển linh chứng chiếu tấm lòng tiết trinh."
Kinh Sám Hối có câu:
"Còn một nỗi gian-dâm đại tội,
"Lấy vợ người làm lỗi tiết-trinh."
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TIÊU
• TIÊU 標 Cây nêu. Td: Tiêu biểu, Tiêu chuẩn.
• TIÊU 消 Tan mất hết. Td: Tiêu diệt, Tiêu tai.
• TIÊU 逍 Lượn trên cao. Td: Tiêu diêu.
• TIÊU 蕭 Thanh tịnh, vắng vẻ. Td: Tiêu sơ.
• TIÊU 簫 Ống sáo. Td: Tiêu thiều.

TIÊU CỰC
Tiêu cực 逍極: Quá nhàn rỗi.
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 (Sanh Lão - Bịnh - Tử) mà độ chúng".

TIÊU DIÊU
逍遙
E: To wander about.
F: Se promener avec l'esprit libre.
Tiêu: Lượn trên cao. Diêu hay Dao: xa. Tiêu diêu hay Tiêu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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dao là đi chơi đây đó một cách thảnh thơi nhàn hạ.
Tiêu diêu tự tại: Thung dung đi chơi đây đó, không bị ràng
buộc vào một việc gì.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Tiêu diêu định tánh nắm phan,
"Do theo Cực Lạc đon đàng siêu thăng."

TIÊU DIÊU ĐẠO SĨ
"Từ ngày chư vị mông trần nơi đây, Bần Tăng lấy nơi nầy làm
căn cứ đặng dễ bề gần gũi. Bần Tăng may duyên gặp đặng
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron nơi Cung Lập Khuyết,
người có hứa đến hội hiệp cùng chư vị, nhưng mắc bận việc
nên chẳng định ngày, đợi đôi tháng nữa, Bần Tăng sẽ đi
rước". Thăng.

TIÊU DIỆT
消滅
E: To annihilate.
F: Anéantir.
Tiêu diệt 消滅 là trừ mất hẳn đi.
Pháp Chánh Truyền rằng: "Thể Ðạo của Chí Tôn cũng phải
nương theo chữ HÒA mới toan thành lập, Chí Tôn định thành
Hội Thánh, đặng thay thế hình thể của Người, thì cũng tùng
theo phép Tạo Hóa cá nhân mà gây nên ảnh tượng:
- Cửu Trùng Ðài là thi hài, ấy là Tinh.
- Hiệp Thiên Ðài là Chơn thần, ấy là Khí.
- Bát Quái Ðài là Linh hồn, ấy là Thần.
Nếu cả ba mà không tương hiệp, thì khó mong thành Ðạo cho
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đặng. Nếu có một quyền hành nào tại thế nầy mà làm cho thân
thể Chí Tôn phải chia phui manh mún ra đặng, thì là Ðạo ta là
giả Ðạo, tất nó phải tiêu diệt trong một lúc ngắn ngủi chi đây."
Thầy nói: "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".
Đức Hộ Pháp quả quyết: "Qua nghĩ cái độc tâm của người có
những quỉ quyền tưởng đâu sẽ tiêu diệt Thánh Thể của Đức
Chí Tôn. Qua nói thiệt, nếu dưới mặt thế gian nầy tiêu diệt cả
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn được, thì không còn ai nữa. Từ
Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt nó được, kẻ
nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn đừng sanh ra, bởi
chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo đặng, khuôn luật vẫn
vậy."
Kinh Cầu Siêu:
"Giảm hình phạt bớt đường ly tiết.
"Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên."

TIÊU DIỆT LINH HỒN
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
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?"
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TIÊU HỦY
(Tiêu là mất hết; Hủy là bỏ hẳn) Làm cho mất đi hết.
Đức Hộ Pháp nói: "Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn đến biểu chúng
ta làm gì? Biểu chúng ta dùng cả xác thịt, trí não, tâm hồn, làm
Thánh Thể cho Ổng, làm đầy tớ cho cả con cái của Ổng, đó
mới là thuyết giải khổ vậy. Chính mình Bần Đạo cầm quyền
Hội Thánh đem vào khuôn khổ luật pháp ấy thế nào?
- Buổi ban sơ Bần Đạo lấy cả pháp luật làm chuẩn thằng,
chỉnh đốn cả cơ quan chánh trị của đời là: Sanh, Lão, Bịnh,
Tử. Bần Đạo lập nhà thương, nhà Dưỡng lão, nhà Bảo sanh là
cốt yếu chỉnh đốn thân sống trong khuôn khổ mực thước, tức
nhiên họ giúp cho nhau trong khuôn khổ đạo đức. Tức nhiên
họ có cả cơ quan làm cho buổi thống khổ loạn lạc phải tiêu
hủy".

TIÊU HỦY ÁN TỬ HÌNH
Đức Hộ Pháp nhận lãnh nơi Đức Chí-Tôn "tiêu hủy Án tử hình
vì là một bất công của xã hội".
Tại Đền Thánh đêm rằm tháng 6 năm Kỷ Sửu (1949)
Nhân đương thuyết về sự tương khắc của Thế Đạo và Chơn
Đạo, trong cơ quan phụng sự Vạn Linh, Bần Đạo ngày nay
thừa dịp ấy thuyết về vấn đề 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 ấy trở nên Thánh Địa,
tức nhiên không có quyền hành nào xâm phạm nó đặng bảo
vệ sanh mạng nhơn loại cả mặt địa cầu, tưởng lại ta thi thố có
kết quả cùng chăng tại đó ta đã để một dấu hỏi?
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Đương nhiên Bần Đạo thi thố phụng sự đối với Đức Chí Tôn
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, 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 địa cầu nầy, ai cũng biết, lại là nước
đề xướng nhơn quyền. Ngày nay, Bần Đạo hữu hạnh 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 cho 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 nhơn. Tại sao
Đức Chí Tôn phải căn dặn Bần Đạo hủy bỏ án tử hình, và
tranh đấu đến kỳ cùng cho kết liễu điều ấy. Bởi nó phi pháp
không có quyền năng nào hơn mặt địa cầu nầy, 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 có tội, mạng sanh không phải mình là vi chủ, Đức
Thượng Đế vi chủ. Duy Đức Thượng Đế có quyền định sống
chết, ngoài cái quyền của Đức Thượng Đế tức Đức Chí Tôn là
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 nầy có ba xu
hướng: 1. Là trả quả. 2. Là học hỏi. 3. Là lập vị.
Đi 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
đời. 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 cỡi, ta cho kéo xe, không kéo xe
được ta tập nó cày, chớ không phải nó không được một việc
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gì rồi đem giết. Con người đến thế nầy 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 điều mâu thuẫn
nếu như một người nào không được chí thiện, chí nhơn, ta thử
hỏi: Ai là người trên mặt địa cầu nầy dám nói mình là chí thiện,
chí nhơn đặng?
Đức Chúa Jésus Christ tức là Gia Tô Giáo Chủ nói: "Nul n'est
parfait ici bas seul notre Père au delà des Cieux qui est
parfait". Không ai dưới thế nầy 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 nầy
tranh sống với nước kia, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, cả
sự bất công nơi mặt địa cầu đã dẫy đầy không phương thế gì
giải cho hết trong khi nước mình hơn nước người ta, đưa binh
khí trong tay, xúi giết nhau, quen thói giết rồi, chúng giết người
lại đem ra giết chính mình, đem cái giết ra dạy nó làm, rồi trở
lại giết nó.
Giờ phút nào chánh trị nơi mặt địa cầu biết cung kỉnh mạng
sanh nhơn loại đồng thể thì đừng dạy nhơn loại dữ. Thánh
nhơn đã có nói: "Thánh" bất giáo nhi thiện, "Hiền" giáo nhi hậu
thiện, "Ngu" giáo diệc bất thiện, rồi hỏi lại: "Bất giáo nhi thiện
phi Thánh nhi hà? Giáo nhi hậu thiện phi hiền nhi hà? Giáo
diệc bất thiện phi ngu nhi hà?".
Nhơn sanh nơi mặt địa cầu nầy vẫn nhiều từng hạng, từng
lớp, biểu 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 nầy 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 chớ!
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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 nhơn loại".

TIÊU TAN
E: To disperse.
F: Se disperser.
Đức Hộ Pháp nói: "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."

TIÊU TÀN
消殘
E: To be dashed.
F: Être détruit.
Đức Hộ Pháp nói về Phật Thích Ca: "Một buổi trưa Ngài đang
tham thiền nhập định tại chơn núi, chính Vadatha lăn đá xuống
để cho Ngài chết, một vị Phật chẳng lẽ chết "bất đắc kỳ tử"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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như thế được, nên khiến một cây cản lại có miểng văng rớt
xuống trúng chơn trái của Ngài đổ máu, Ngài giựt mình ngước
mặt lên thấy Vadatha ở trên núi. Đức Phật Thích Ca nói: Sao
dám làm đổ máu nhà Phật? Có lời nói làm cho nhà Phật đổ
máu mà Vadatha phải chết, nòi giống của Vadatha phải tiêu
tàn, vì Vadatha giết Phật chẳng kể gì sự sống của Phật.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"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."

TIÊU THIỀU
簫韶
E: The royal music.
F: La musique royale.
Tiêu: Ống sáo. Thiều: sáng đẹp.
Tiêu thiều 簫韶 Tiêu là ống tiêu, thiều là sáng đẹp, vẻ vang.
Tiêu thiều là tên một khúc nhạc trong đời vua Ngu Thuấn, một
khúc nhạc dạy dân phải có lòng chính đính, cao thượng,
không tà dại dâm loạn.
Theo Thiên Thuấn Điển trong Kinh Thư, khi vừa mới lên ngôi,
vua Thuấn dạy ông Quỳ 夔 về nhạc như sau: Thầy Quỳ! Ta sai
ngươi giữ Âm nhạc, dạy các con trưởng từ con vua đến con
quan khanh nên chính trực mà ôn hòa, khoan dung mà hơi
ngặt, cương nghị mà không tàn ngược, giản dị mà không ngạo
mạn. Cách dạy nên tham về Âm nhạc. Thơ để bày tỏ chí khí,
bài ca vịnh ngôn, Thanh nương theo vịnh, Luật hòa với Thanh.
Bát Âm đều hòa hiệp rồi, không chen lấn nhau, cho nên dùng
vào việc tế tự, quỷ thần cùng người đều hòa cả.
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Ông Quỳ thưa rằng: Ôi! Tôi đánh và vỗ vào đá ra tiếng Âm
nhạc, trăm loài thú đều kéo nhau đến nhảy múa.
"Quỳ! Mệnh nhữ điển Nhạc, giáo trụ tử. Trực nhi ôn. Khoan nhi
lật. Cương nhi vô ngược. Giản nhi vô ngạo. Thi ngôn chí. Ca
vịnh ngôn. Thanh y vịnh. Luật hòa thanh. Bát âm khắc hài, vô
tương đoạt luân, thần nhân dĩ Hòa". Quỳ viết: "Ư! Dư kích
thạch, phụ thạch, bách thú suất vũ". (夔! 命汝典樂, 教冑子.
直而溫 寬而栗 剛而無虐 簡而無傲. 詩言志 歌詠言 聲依詠
律和聲. 八音克諧 無相奪倫 神人以和. 夔曰: 於! 予擊石 拊石
百獸率舞).
Kinh Thư có dẫn: Khi nhạc Tiêu thiều tấu đến khúc thứ 9 thì
chim phượng hoàng đến múa, coi có vẻ uy nghi "Tiêu thiều
cửu thành, phụng hoàng lai nghi" (簫韶九成, 鳳凰來儀)
Như vậy, Tiêu thiều là khúc nhạc hay, có thể khiến người nghe
xong tâm hồn trở nên chính đính, thanh cao.Khúc nhạc Tiêu
thiều ngăn lấp bớt mối dục tình.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Tiêu thiều lấp tiếng dục tình,
"Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân."

TIÊU TRỪ
消 除
E: To eliminate.
F: Abolir.
Tiêu: Tan mất hết. Trừ: bỏ đi. Tiêu trừ là trừ bỏ cho mất hẳn.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệt chướng."
Kinh Sám Hối có câu:
"Phước nhiều tội quá tiêu trừ,
"Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì."
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TIỀU TỤY
憔 悴
E: Ravaged.
F: Ravagé.
Tiều: khô héo. Tụy: ủ rủ. Tiều tụy là khô héo ủ rủ, buồn rầu
héo hắt.
Nghe Thầy dạy: ngày 8-12-1926 (âl 4-11-Bính Dần)
"Phải giồi lòng trong sạch, lấy sự nhẫn nhịn làm gương soi
mình hằng bữa, phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau dường
như con một nhà, rồi cái thương yêu, sự giúp lẫn ấy sẽ dìu
chung các con vào tận chốn Cực Lạc thiêng liêng, để tránh
khỏi nơi khổ cùng tiều tụy."
Đức Hộ Pháp nói: "Ôi! thử nghĩ cái ngày nào trí thức tinh-thần
đã tiều tụy thì cái lương-tri, lương-năng cũng do đấy mà tiêutàn, thì con người đứng giữa cõi trần hoàn này phải trở nên
bao nã?- Chúng ta duy buộc phải trả lời rằng: luật thiên nhiên
tự bảo nó sẽ buộc mỗi cá-nhân chuyên-chú vào sự sống. Hại
thay! Cái sống ấy do nơi phép duy-vật mà lưu tồn thì con
người chỉ sống hèn như con vật mà thôi".

TIỂU BẤT NHẪN TẮC LOẠN ĐẠI MƯU
Ðức Khổng-Tử nói: "Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu". Việc
nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mưu lớn ắt phải hư hoại. Ở đời ta
thường thấy những việc nhỏ bằng sợi tóc, vì không nhịn được
mà xảy ra sóng gió to lớn, nhiều khi gây nên tai họa giết hại
lẫn nhau, là do nơi chẳng chịu kiên-nhẫn mà biến sanh ra
nông nỗi. Chữ Nhẫn là kiên tâm nhẫn nại. Bền lòng nhịn nhục
được thì cái tâm mới an-tịnh, nhứt là về phương-diện tu hành
đạo-đức, phải thật hành chữ nhẫn trước hết.
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TIỂU CẤP HIỆP THIÊN ĐÀI
Thánh Hiển giáng nói về phẩm Tiểu cấp của Hiệp Thiên-Đài
như vầy:
"Về mặt bí mật nhà nghề của Đài Hiệp Thiên thì các Bạn đã
được chỉ dạy từ lâu rồi, mà mỗi đẳng cấp của Hiệp Thiên là
một phương pháp của Đức Chí Tôn dùng để sắp đặt trật tự
trong Đài chớ phận sự của mỗi phẩm thì thừa lãnh được trọn
quyền đem cả tài đức và sáng suốt để thi thố cho xứng phận.
Trong trường hợp này dù cho quyền của Chí Tôn ở tại thế
cũng không muốn cản, miễn là người lãnh phẩm tước ấy phải
trọn tâm phụng sự cho Chí Tôn để thi hành phận sự bảo thủ
chơn truyền của Đạo, không cho qui phàm giáo. Lại nữa, cơ
đọat Đạo của Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài được cao hay
thấp đều do nơi sở hành can đảm hay không can đảm. Tóm
lại, cả Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài không phải là cái
máy để bị điều khiển bởi người tài xế, tức là mỗi vị được tự
chủ định vận mạng của mình trong phương giúp Đạo, giúp
đời."

TIỂU ĐÀN
小 壇
E: Small ceremony.
F: Petite cérémonie.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đàn: một đàn cúng tế.
Tiểu đàn là một đàn cúng tế nhỏ, với nghi tiết đơn giản.

TIỂU ĐỆ
小 弟
E: Your humble younger friend.
F: Votre humble cadet.
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Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đệ: em. Tiểu đệ là tiếng
khiêm xưng của em khi nói chuyện với bậc đàn anh.

TIỂU HỒI - ĐẠI HỒI
小 回-大 回
E: The monade, the ego.
F: Le monade, l’égo.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đại: lớn. Hồi: lớp, cấp lớp.
Tiểu hồi là cấp nhỏ, cấp thấp hơn nhơn loại. Đại hồi là cấp
lớn, cấp cao tức là cấp nhơn loại.
Như thế, Tiểu hồi là cấp động vật thú cầm, cấp tiến hóa thấp
hơn nhơn loại.
Đức Phạm Hộ Pháp có thuyết đạo nói về Tiểu hồi và Đại hồi,
chép ra như sau:
"Các tội tình đều đưa ra trước mặt, từ Tiểu hồi, tức nhiên là
Giác hồn, sanh tử biết bao nhiêu kiếp mới đạt đến bực Đại
hồi, cả cái sanh hoạt, cả cái liên quan, cả cái căn bản, cả cái
quả kiếp, bất kỳ cái gì, thì trong quyển Vô Tự Kinh đều có ghi
chép."
"Phật Mẫu sanh ra chỉ biết nuôi sống theo bực Tiểu hồi, chớ
Đại hồi chưa có. Ngày giờ có Đại hồi, là Đức Chí Tôn giáng
linh trong thân thể loài người. Đức Chí Tôn ở cùng nó thì là
Đại hồi (Égo) chớ không phải Tiểu hồi (Monade)."
Theo Luật Tiến hóa thì loài Thú cầm tức là Tiểu hồi có được
hai phần hồn là: Sanh hồn và Giác hồn. Khi Thú cầm tiến hóa
lên phẩm Nhơn loại thì Đức Chí Tôn ban thêm cho một điểm
linh hồn, và như thế con người có được ba phần hồn gọi là
Tam hồn: Sanh hồn, Giác hồn và Linh hồn.
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Linh hồn chính là điểm linh quang của Đức Chí Tôn ban cho
mỗi người, nên Đức Phạm Hộ Pháp mới nói là Đức Chí Tôn
giáng linh trong thân thể loài người.
Nhờ có linh hồn, con người mới có thể tu hành để tiến hóa
thành Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Nếu chúng ta quan-sát trong cái bí-mật huyền-vi của ThiêngLiêng Tạo-Hóa từ trong phẩm Tiểu-Hồi đến Đại-Hồi, tới phẩm
Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì con đường ấy đi không biết bao
nhiêu thời gian mà nói, thật sự từ hồi mới tạo trái địa cầu này,
tức nhiên mỗi địa-hoàn mới phôi thai, chúng ta có thể tính nó
là 700 triệu năm. Tiểu-Hồi đã đến tại mặt thế gian này tạo hình
ảnh vật loại thú cầm, cho nên cốt cách nhơn-phẩm, từ trong
giác-hồn đi cho đến linh-hồn, tính ít nữa cũng 100 triệu năm.
Con thú chúng ta đang mang nơi mình đây là con kỵ vật nó
lăn-lóc, chết sống nơi mặt địa-cầu này, tới chừng nào nó có
đặng nhứt điểm linh-tâm, thì Đại-Hồi chúng ta đến nhập thể
phách của nó, là thú thì nó tranh sống đủ điều, phải ăn phải
mặc, đồng sanh dưới mặt địa-cầu này đặng bảo-tồn sanh
mạng, phải đối phó với áp-lực Tạo-Đoan như: lửa, nước, gió,
mưa, nóng nực, thú dữ..."

TIỂU HỒN
小 魂
E: The invidual soul.
F: L’âme inviduelle.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Hồn: linh hồn. Tiểu hồn là
linh hồn của một người nơi cõi trần. Gọi là Tiểu hồn là vì nó
được chiết ra từ khối Đại hồn của Thượng Đế.
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TIỂU LỄ - ĐẠI LỄ
小 禮-大 禮
E: The small ceremony, the great ceremony.
F: La petite cérémonie, la grande cérémonie.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đại: lớn. Lễ: cách bày tỏ
lòng kính trọng. Tiểu lễ là lễ cúng tế nhỏ, đồng nghĩa Tiểu
đàn. Đại lễ là lễ cúng tế lớn, đồng nghĩa Đại đàn.

TIỂU LINH QUANG
小 靈 光
E: Micro divine light.
F: La lumière divine du microcosme.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Linh: thiêng liêng. Quang:
ánh sáng. Tiểu linh quang là một điểm ánh sáng nhỏ thiêng
liêng. Đó là linh hồn của một người.

TIỂU NGÃ - ĐẠI NGÃ
小 我-大 我
E: Atman, Brahman.
F: Atman, Brahman.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đại: lớn. Ngã: cái ta (le
moi, the I).
Tiểu ngã là cái ta nhỏ bé, tức là cái ta của một con người, một
tiểu hồn, một tiểu linh quang.
Đại ngã là cái ta to lớn, tức là cái ta của Thượng Đế, là Đại
hồn, Đại linh quang.
Đạo Bà La Môn gọi Tiểu ngã là Atman, Đại ngã là Brahman.
Con người tu hành đắc đạo, khi thể xác chết thì Atman xuất ra
hòa nhập vĩnh viễn vào Brahman.
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Đối với Phật giáo, hai từ ngữ: Tiểu ngã và Đại ngã có ý nghĩa
khác.
"Đại ngã là cái ta to lớn, ấy là cảnh Niết Bàn mà Phật chứng
được. Cũng viết: Chơn ngã, Thật ngã. Đối với: Bổn ngã, vọng
ngã (tức là Tiểu ngã).
Phật đắc tám đức tự tại (Bát tự tại), rời khỏi mọi sự hệ lụy, đối
với muôn pháp, hằng được tự tại, đó tức là Đại Niết Bàn, tức
là Đại ngã.
Đại ngã cũng kêu tắt là Ngã. Trọn bộ Niết Bàn Kinh luận về lý
Đại ngã ấy và sở trường về 4 lý: thường, lạc, ngã, tịnh
(thường còn, an vui, tự tại, trong sạch). Ngã ở đây là Đại ngã,
cái ta lớn hoàn toàn tự tại, siêu việt mọi chi phối và hệ lụy."
(Trích trong Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)
Phật giáo cho rằng, con người bàn luận nhiều về Đại ngã và
Tiểu ngã là làm chuyện vô ích, phí thời gian, vì nó không giúp
ích gì cho sự nghiệp diệt khổ và giải thoát.

TIỂU NGỌC CƠ
小 玉 機
E: The small apparatus.
F: Le petit appareil.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Ngọc cơ: cây cơ quí báu
để cầu các Đấng thiêng liêng giáng vào cơ viết ra chữ tạo
thành một bài văn dạy đạo cho nhơn sanh.
Tiểu ngọc cơ là cây ngọc cơ nhỏ, dùng để cầu các Đấng
thiêng liêng thấp hơn Đức Chí Tôn.
Khi cầu Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu thì phải dùng Đại ngọc
cơ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIỂU NGUYỆT (TIỂU NGOẠT)
小 月
E: The incomplete lunar month.
F: Le mois lunaire incomplet.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Ngoạt: Nguyệt: tháng âm
lịch.
Tiểu ngoạt là tháng âm lịch thiếu, có 29 ngày.
Đại ngoạt là tháng âm lịch đủ, có 30 ngày.

TIỂU QUỐC
小國
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Quốc: nước. Tiểu quốc là
nước nhỏ, có diện tích đất đai nhỏ hẹp và dân số ít.Việt Nam
là tiểu quốc, so với nước Tàu là đại quốc.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.

TIỂU SÚC Quẻ 09. Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc
Quẻ 09. Quẻ Phong Thiên Tiểu súc 風 天 小 畜
Tượng: Huyền diệu Cơ bút
Quẻ này là Phong Thiên Tiểu súc. Kiền hạ là nội Kiền. Tốn
thượng là ngoại Tốn. Tốn vi Phong, Kiền vi Thiên, nên tên quẻ
đọc là Phong Thiên Tiểu súc. Biệt số 51
Ý sắp đặt thứ-tự quẻ, sau quẻ Tỷ tiếp lấy quẻ Tiểu súc là vì
sao?
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- Tỷ nghĩa là so-sánh, phụ giúp với nhau. Đã Tỷ với nhau tất
phải có chốn súc dưỡng, tức là nuôi nấng.
Sau quẻ Tỷ tiếp quẻ Tiểu-Súc. Chữ Súc có 2 nghĩa:
a/ Súc là nuôi nhau, tức là súc-tụ.
b/ Súc là ngăn đón, tức là súc chỉ.
Cương kiện mà chịu ở dưới nhu thuận, thế là Càn cương bị
Tốn thuận ngăn đón, tức là Âm súc được Dương nên đặt tên
quẻ là Tiểu-Súc. Tiểu là Âm, đại là Dương. Tiểu-súc được đại
là Âm súc được Dương. Suy vào việc người, lệ như Tiểu-nhân
súc được Quân-tử; Thần súc được Quân; Binh súc được
Tướng, dân súc được quan. Hễ những việc gì nhỏ súc được
lớn đều gọi bằng Tiểu-Súc.
Trong chữ súc 畜 có chữ huyền 玄 ở trên nghĩa là huyền-bí,
huyền-ảo. Dưới có chữ điền 田 là ruộng; Ruộng để lấy thóc,
thóc để nuôi người. Vậy huyền điền có ngụ ý là cái gì nuôi
được muôn vật một cách huyền bí. Vì vậy mới có tượng quẻ
Tốn là gió; Gió tức là khí. Trong không khí có những thức ăn
huyền-bí cho muôn vật trên cõi đất cho nên mới gọi là súc.
Súc tức là nuôi vậy.
Quẻ Tiểu-Súc có một Âm ở hào Tứ và năm Dương ở trên
dưới. Một Âm mà nuôi năm dương, gọi là nuôi ít.
Tuy nuôi ít mà kết-quả lại phi thường. Ví như một trẻ bé chỉ bú
giọt sữa Mẹ, tuy chỉ thấy đơn giản mà bé lại đủ sức lớn lên
trong thời gian tuổi của nó. Giai-đoạn khác không bú nữa mà
thay bằng thức ăn khác hợp với nhu cầu.
Với Đạo pháp nhu cầu để Đức Chí-Tôn truyền Đạo bằng
phương pháp đơn giản mà công hiệu đó là CƠ BÚT
Quẻ Tiểu Súc tượng Huyền-diệu Cơ Bút:
Thời kỳ mới khai Đạo, Đức Chí Tôn dùng Huyền diệu Cơ Bút
để phong Thánh tức là phong tước phẩm cho các Chức-sắc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho có lớn nhỏ để phụng sự cho nhơn sanh. Song song còn
lập Pháp Chánh Truyền và Thầy còn dạy chư Thánh hội nhau
lập Tân Luật. Khi đã đầy-đủ rồi thì Đức Chí-Tôn bế hết Cơ Bút.
Vậy trong quẻ Tiểu-súc này sẽ khai triển tất cả những vấn-đề
liên-quan đến Cơ Bút ấy.
Như vậy cái ơn ích của Cơ bút rất lớn trong việc lập Đại-Đạo
ngày nay.Vì Cơ Bút đã qua nhiều hình thức mà việc Xây bàn
là một phương pháp giản dị của buổi ban đầu
A- Đạo Cao-Đài thành hình do Cơ Bút:
Nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này do Đức Cao Đài ThượngĐế dùng HUYỀN DIỆU CƠ BÚT khai sáng tại miền Nam nước
Việt-Nam từ năm Bính-Dần (1926).
"Trong năm Ất-Sửu (1925) các Thầy, các Ông từ hàng Thông
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 tung ra cả hoàn cầu do các Hội Thần linh học và ThôngThiên-học 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 hạng người
học thức - muốn tìm tàng cho thấu đáo". (Ngày 13-10 GiápNgọ - 1954)
B-Thế giới đã biết Cơ Bút:
Thật ra vấn-đề thông công với huyền linh qua hình thức: Xây
bàn, phò cơ, chấp bút đã có tự lâu đời rồi và nhiều nước trên
thế giới cũng đã biết. Riêng Đạo Cao-Đài xử dụng một cách
tuyệt đối ngay từ buổi ban đầu.
1-Ở Trung Hoa từ đời Ngũ Đế các bậc chơn tu đã biết phò cơ,
chấp bút, thông công với cõi vô hình.
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2-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…

TIỂU TÂM
小心
Tiểu: Nhỏ, ít, hẹp hòi, tiểu nhân. Tâm: lòng dạ. Tiểu tâm là
lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân.

TIỂU THÁNH THẤT
Thánh Thất là ngôi Đền Thờ Đức Thượng Đế nay lấy danh
Cao-Đài. Vì đền thờ ở trung ương gọi là Thánh-Thất (lớn) tức
nhiên là Đền Thánh hay Tổ Đình, thì ở địa phương gọi là Tiểu
Thánh Thất (là Thánh Thất nhỏ)
Ngày 19-2-1927 (âl 18-1-Đinh Mão) Chùa Gò Kén.
Đức Lý dạy: "Sổ bộ của Tín đồ, phải làm cho hoàn toàn. Các
nơi phong thêm Bàn Trị Sự và Chức việc Hương đạo đặng
tiện lo cho chư Môn đệ của Thầy. Nhiều kẻ ngã lòng cũng vì
Hiền hữu trễ nãi, ấy là tội với Chí Tôn lắm đó.!
Mỗi nơi xa Thánh Thất, phải lập thêm Tiểu Thánh Thất cho
thuận tiện. Nếu Hiền hữu không lo, trong đôi tháng nữa Hiền
hữu lo không kham. Đạo càng ngày càng thạnh nhiều, chư
Hiền hữu biếng nhác thế nào thành Đạo. Vì vậy, Lão phong
thêm Chức sắc Hội Thánh cho phu phỉ việc làm. Lão sở cậy
mỗi người chung lo với Lão, hết lòng hành sự. Mỗi Tín đồ phải
cầm giấy chứng của Hội Thánh ban cho chúng nó, phải khai
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tịch họ hàng, con cái cho Hội Thánh cầm. Nhiều đứa cả gan
tròng tên tráo tuổi. Chư Hiền hữu đâu rõ thấu. Chức sắc phải
có cấp bằng".

TIỂU THIÊN ĐỊA
小 天 地
E: The microcosm.
F: Le microcosme.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Thiên: trời. Địa: đất.
Tiểu Thiên Địa là Tiểu vũ trụ, là vũ trụ nhỏ, tức là con người.
Đối lại là Đại Thiên Địa, tức là Thượng Đế.
Người với Trời Đất có cùng một thể. Điều đó càng thấy rõ
trong triết lý nhân sinh của ông Đổng Trọng Thư, ông có viết
trong sách Xuân Thu Phồn Lộ, trích như sau:
"Không gì tinh vi hơn khí Âm Dương, phong phú hơn Địa, thần
linh hơn Thiên. Cái tinh của Trời Đất để sanh ra muôn vật
không gì quí hơn Người.
Người nhận lấy mệnh của Trời, cho nên siêu nhiên hơn vạn
vật. Vạn vật lo sợ tai vạ và không thể thi hành được lòng nhân
với lý nghĩa, chỉ riêng có Người mới có khả năng làm được
điều nhân nghĩa. Muôn vật lo sợ tai vạ không thể sánh vai với
Trời Đất, chỉ riêng có Người mới có thể sánh vai với Trời Đất.
Người có 360 tiết sánh với số Trời, hình thể xương thịt sánh
với Đất dầy. Ở trên có tai mắt thông minh, là hình tượng Nhựt
Nguyệt. Thân thể có cửa mở, có mạch lạc, tượng hình sông
ngòi và thung lũng. Tâm có thương, vui, mừng, giận, cùng loại
với Thần, Khí.
Xét thân thể của con người, sao mà cũng cao quí hơn muôn
vật khác thế và cùng loại với Trời.
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Muôn vật nương dựa khí Âm Dương của Trời để sinh hoạt, chỉ
loài người lại sáng tỏ rực rỡ với văn vẻ của Trời.
Thế nên, phàm vật hiện hình ra chẳng cái nào là không tuân
theo mệnh trời mà thi hành, ở địa vị nương tựa, chỉ riêng
Người đứng lên trực tiếp với Trời, chính chính xứng đáng với
Trời. Cho nên, tiếp nhận ít của Trời Đất thì ở địa vị nương
dựa, tiếp nhận nhiều của Trời Đất thì ở địa vị chánh đáng.
Ở đấy thấy loài người biệt lập với muôn vật mà tham hợp với
Trời Đất. Cho nên thân thể con người có đầu rộng mà tròn
tượng hình nội dung của Trời, lông tóc tượng hình các vì sao,
tai mắt lanh lợi tượng hình mặt trăng mặt trời. Mũi miệng hô
hấp tượng trưng gió và không khí. Trong bụng đạt đến hiểu
biết tượng hình Thần minh. Bụng ruột đầy rỗng tượng hình
muôn vật.
Tượng trưng của Trời Đất, tương quan của khí Âm Dương,
thường thấy thiết dụng ở thân người. Thân người cũng như
Trời, tương tham hợp với số của Trời, cho nên cùng liên hệ hệ
với Trời bằng sinh mệnh.
Trời lấy số ngày một năm để lập nên thân thể con người, cho
nên 360 tiết nhỏ để tương hợp với số ngày, tiết lớn 12 phần
tham hợp với số tháng. Ở trong có năm tạng tham hợp với số
Ngũ Hành. Ở ngoài có tứ chi chân tay tham hợp với số bốn
mùa. Chợt thấy chợt mờ tham hợp với ban đêm ban ngày,
chợt cứng chợt mềm tham hợp với mùa đông mùa hạ, chợt
thương đau chợt vui mừng tham hợp với khí Âm Dương.
Tâm có tính toán suy nghĩ tham hợp với độ số. Hành vi có luân
lý tham hợp với Trời Đất. v.v...
Ở đâu đếm được thì tham hợp với số, ở đâu không đếm được
thì tham hợp với loài.
Ở đây có sự đồng nhất ở cả hai bên và chỉ có một sự tham
hợp của Người với Trời."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trên đây là Đổng Trọng Thư trình bày cái quan niệm về tương
quan giữa người và vũ trụ theo lối suy tư tương quan và vũ trụ
loại tự (Pensée-Correlative et univers-analogie) của triết học
cổ rất phổ biến ở Đông phương; cũng như ở Tây phương, ấy
là chủ nghĩa cơ thể (Organisme) coi nhân thân là một Tiểu
Thiên Địa, hay Tiểu vũ trụ.
Theo ông, Người với Trời, Nhân với Thiên, tương đồng từng
điểm một. Cho nên, vũ trụ mà không có người thì vũ trụ không
còn hoàn toàn, không thành được vũ trụ nữa vậy. Bởi vì vũ trụ
là một đại hòa điệu của Tam tài: Thiên, Địa, Nhơn, nếu mất
một yếu tố thì sự hòa điệu ấy không còn. Cho nên:
Trời Đất Người là gốc của muôn vật: Trời sanh ra, Đất nuôi
dưỡng, Người làm nên.
Trời sanh ra với tánh hiếu đễ, Đất nuôi với ăn mặc, Người làm
nên với lễ nhạc. Ba yếu tố ấy làm chân tay lẫn cho nhau, hợp
lại mà thành một thể, không thể thiếu một. Không có hiếu đễ
thì mất cái sở dĩ sanh ra, không có ăn mặc thì mất cái sở dĩ
nuôinấng, không có lễ nhạc thì mất cái sở dĩ làm nên.
Ở đây càng tỏ rõ cái bản thể Nhất nguyên, cái Nhất thể của
Tam Tài. Một Nhất nguyên sanh thành sáng tạo ra vậy.
Như thế đủ thấy địa vị của con người trong vũ trụ thật là vô
cùng trọng đại, vô cùng cao cả." (Triết học Đông phương của
Ng.Đ.Thục)
Tóm lại: Đại Thiên Địa là Trời, là Thượng Đế; Tiểu Thiên Địa là
người, nên con người chính là một Tiểu Thượng Đế. Trời có gì
thì con người có nấy. Mục đích của con người nơi thế gian là
để học hỏi và tiến hóa, tiến hóa mãi cho đến khi bằng Trời, để
Tiểu Thượng Đế hiệp nhập vào Thượng Đế.
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TIỂU THỪA (Phật Học)
小乘
Tiểu thừa (S: hīnayāna) nghĩa là "cỗ xe nhỏ".
Nguyên là danh từ của một số đại biểu phái Ðại thừa (s:
Mahāyāna) thường dùng chỉ những người theo "Phật giáo
nguyên thủy". Biểu thị này được dùng để lăng mạ, chỉ trích.
Ngày nay ý nghĩa chê bai của danh từ này đã mất đi và nó chỉ
còn có tính chất mô tả. Nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo có ý
định thay thế danh từ này nhưng không đạt kết quả vì danh từ
này đã khắc sâu trong tư tưởng của nhiều Phật tử. Các đại
biểu của Tiểu Thừa tự xem mình theo phái Thượng tọa bộ (p:
Theravāda), mặc dù Thượng Tọa Bộ chỉ là một trong những
trường phái Tiểu Thừa và là trường phái duy nhất của Tiểu
Thừa còn tồn tại đến ngày nay. Tiểu Thừa cũng được gọi là
Nam Tông Phật pháp vì được thịnh hành tại các nước Nam Á
như Tích Lan (śrī laṅkā), Thái lan, Miến Ðiện (Myanmar), Campu-chia, Lào. ….
Tiểu thừa được phát triển nhất giữa thời gian Ðức Phật nhập
Niết-Bàn và Công nguyên. Ðại biểu phái này cho rằng mình
theo sát những lời dạy nguyên thủy của Ðức Phật, do chính
Ðức Phật nói ra. Giới luật của Tiểu Thừa hoàn toàn dựa vào
Luật Tạng. Trong A-tì-đạt-ma, Tiểu Thừa dựa trên Kinh tạng
để phân tích và hệ thống hóa giáo lý của Phật.
Tiểu thừa tập trung tuyệt đối vào con đường đi đến giải thoát.
Các lý luận triết học không đóng vai trò quan trọng – chúng
thậm chí được xem là trở ngại trên đường giải thoát. Tiểu giải
thoát khỏi sự Khổ (s: duḥkha). Tất cả các trường phái Tiểu
Thừa đều có một quan điểm chung về sự vật đang hiện hữu:
khổ có thật, phải giải thoát khỏi cái Khổ. Giải thoát khỏi Luân
hồi (s, p: saṃsāra), thoát khỏi sự tái sinh và đạt Niết-Bàn (s:
nirvāṇa) là mục đích cao nhất của Tiểu Thừa. Muốn đạt được
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mục đích này, hành giả phải dựa vào sức mình, xa lánh thế
gian. Vì vậy Tiểu Thừa quan niệm phải sống viễn ly, sống cuộc
đời của một kẻ tu hành. Ðối với Tiểu Thừa, cuộc sống tại gia
không thể nào đưa đến sự giải thoát. Hình ảnh tiêu biểu của
Tiểu Thừa là A-La-Hán (s: Arhat), là người dựa vào tự lực để
giải thoát.
Tiểu Thừa tránh không đưa lý thuyết gì về Niết-Bàn, mục đích
cuối cùng, là kinh nghiệm của sự giác ngộ, trong đó, hành giả
chứng được vô ngã và từ bỏ tham ái. Ðối với Tiểu Thừa, Phật
là một nhân vật lịch sử, được xem là một con người và thầy
dạy, không phải là Hóa thân của một thật thể nào. Giáo pháp
cơ bản của Tiểu Thừa gồm có Tứ Diệu Đế, Mười hai nhân
duyên (s: pratītya-samutpāda), thuyết Vô ngã (s: anātman) và
luật nhân quả, Nghiệp (s: karma).
Phép tu hành của Tiểu Thừa dựa trên Bát Chính Đạo. Theo
quan điểm của Ðại Thừa, sở dĩ phái này được gọi là "Tiểu
Thừa" vì – ngược lại với chủ trương của Ðại Thừa chỉ quan
tâm đến sự giác ngộ của cá nhân mình. Chủ trương này được
xem là giáo pháp sơ cấp của Đức Phật vì sau đó Ngài giảng
giáo pháp toàn vẹn hơn, đó là giáo pháp Ðại Thừa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TIỂU THỪA - ĐẠI THỪA (Cao Đài)
E: Hinayana - Mahayana.
F: Petit véhicule - Grand véhicule.
Tiểu là nhỏ trái với Đại: Lớn,. Thừa: còn đọc là Thặng: chiếc
xe.
• Tiểu thừa hay Tiểu thặng, tiếng Phạn là HINAYANA (Hina:
nhỏ, yana: xe), là chiếc xe nhỏ chỉ chở được một người.
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• Đại thừa hay Đại thặng, tiếng Phạn là MAHAYANA (Maha:
lớn, yana: xe), là chiếc xe lớn, chở được nhiều người.
Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca ví như một cỗ xe chở
người tu hành đến bờ giác ngộ. Giáo pháp nầy phân làm hai
bực: Bực thấp và bực cao.
Bực thấp ví như cỗ xe nhỏ (Tiểu thừa) chỉ chở được một
người và đưa đến nơi gần, dành để độ bậc hạ trí.
Bực cao ví như cỗ xe lớn (Đại thừa) chở được nhiều người và
đưa đi xa, đến bờ Giác ngạn, dành cho bậc thượng trí.
"Nhắc lại cuộc hoằng hóa của Đức Phật như thế nầy: Ban đầu
Ngài đem Thinh Văn thừa hay Tiểu thừa mà độ chúng sanh.
Ngài dạy cho họ Tứ Diệu Đế để họ đắc quả La Hán. Kế đó
Ngài đem Duyên Giác thừa, cũng có thể kêu là Trung thừa mà
độ chúng sanh. Ngài chỉ cho họ tu Thập nhị Nhơn duyên để
đắc quả Duyên Giác (Bích Chi Phật).
Tiến lên nữa, Ngài đem Bồ Tát thừa tức là Đại thừa mà độ
chúng sanh, dạy cho họ tu Lục Độ để đắc thành Bồ Tát.
Sau rốt, Ngài gom tất cả ba thừa (Tam thừa) vào một thừa
(Nhứt thừa) gọi là Phật thừa, Thượng thừa, Thắng thừa, Vô
thượng thừa, Vô đẳng thừa. Ngài trao quả Phật cho chúng
sanh. Ngài bảo, ai nấy noi theo Giáo pháp của Ngài mà tu cho
thành Phật là bậc Vô thượng tôn.
Trong những năm sau rốt của Phật, Ngài hằng giảng Kinh Đại
thừa (Phật thừa), nhứt là trong Hội Pháp Hoa tại núi Kỳ Xà
Quật (Linh Thứu sơn), Ngài tuyên bố giáo lý Đại thừa rất đắc
lực, khiến cho vô số chúng sanh phát tâm dõng mãnh quyết tu
cho thành Phật." (Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)
Do Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca chia làm hai bực nên
Phật giáo phân thành hai nhánh lớn:
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Phật giáo Tiểu thừa
Phật giáo Đại thừa,
Phật giáo Đại thừa thạnh hành ở miền Bắc Ấn Độ, được
truyền bá sang Tây Tạng, qua Trung Hoa, Mông Cổ, Triều
Tiên, Nhựt Bổn, và từ Trung hoa truyền xuống Việt Nam. Do
đó, Phật giáo Đại thừa còn được gọi là Bắc Tông.
Phật giáo Tiểu thừa thịnh hành ở miền Nam Ấn Độ, được
truyền bá sang đảo quốc Tích Lan, qua Miến Điện, Thái Lan,
Cao Miên, Lào và cũng truyền đến Việt Nam. Do đó, Phật giáo
Tiểu thừa được gọi là Nam Tông, đối lại với Bắc Tông là Phật
giáo Đại thừa.
Kinh điển của Phật giáo là Tam Tạng Kinh, cũng được phân
thành Đại thừa và Tiểu thừa: - Tam Tạng Kinh Đại thừa viết
bằng tiếng Phạn (Sancrit: Bắc Phạn). - Tam Tạng Kinh Tiểu
thừa viết bằng tiếng Pali (Nam Phạn).

TIỂU TƯỜNG
小 牆
E: The small mourning.
F: Le petit deuil.
(Tiểu là nhỏ, Tường: điềm lành). Tiểu Tường còn gọi là Tiểu
kiết tường 小袺牂 là một niềm vui nhỏ đối với người đã chết.
Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung nói lại ngày Lễ Tiểu
Tường của Ngài, nhưng Ngài quên đi vì mắc đánh cờ tướng
với Hi-Di nơi Thiên đình, như sau:
"Mấy em, Qua thấy một điều ngộ lắm. Hôm Tiểu Tường của
Qua, mà Qua quên lửng. Đương ở chơi nơi Bắc Đẩu Cung
gặp Hi Di mời cờ tướng. Mấy em phải biết rằng, hễ thứ nhựa
ấy mà gặp chút ghiền nầy thì là nuốt. Qua đả với ổng bốn bàn,
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ôi thôi thua cả bốn. Qua đang sửa soạn gầy trận thứ năm thì
có Diệu Quang đồng tử đem nguyện hương đưa ngay lỗ mũi
qua, Qua mới nhớ, rồi lật đật nhắc cò cò xuống. Ôi thôi! Qua
thấy mấy em bày binh bố trận, Qua mừng hết sức! Hôm nọ: À!
để Qua nhớ chắc coi bữa nào, ngày 20 tháng 7, Qua có gặp
Thầy. Ý! vụ nầy nói lại đây bây mê rồi sanh bậy bạ, thôi tao
nín".
_______________________________

Trong gia đình có người qui liễu thì thân nhân đem bài vị đến
Thánh Thất sở tại làm tuần cửu, nghĩa là tính từ ngày chết đến
ngày thứ chín thì tụng Cửu một lần, (9x9) =81 ngày như vậy là
mãn Cửu. Rồi đếm tiếp thêm 200 ngày nữa thì làm lễ Tiểu
Tường "Thiều quang nhị bá".
Nghi thức: "Đếm đủ 200 ngày kể từ ngày làm tuần Cửu Cửu
rồi mới làm lễ Tiểu-Tường. Cách thể nghi-tiết thì cũng làm y
như làm Tuần cửu-cửu vậy, nghĩa là cúng Tiểu-Đàn có dâng
Tam-Bửu và thượng sớ, rồi thỉnh linh-vị đến trước Điện tiền,
tụng kinh KHAI TIỂU-TƯỜNG kế tiếp tụng KINH TIỂU
TƯỜNG (tụng như vậy cho đủ 3 hiệp). Đến khi dứt thì niệm
câu chú của Thầy (3 lần) và lạy 12 lạy.
Tụng DI-LẶC CHƠN-KINH.
Còn sự cúng vong thì nên cúng nơi nhà thờ tiền vãng, làm lớn
hay nhỏ tùy sức tang-chủ phải thương-lượng trước với LễViện.

TIẾT LẬU THIÊN CƠ
(Xem chữ Lộ thiên cơ)
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
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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."

TÌM PHÁP
Lý do tại sao? Ngài nói tiếp về việc Tìm PHÁP xem như thế
nào? Thật cũng là một huyền diệu Thiêng liêng khiến cho nên
việc. Đức Hộ Pháp kể lại: "Đức Chí-Tôn đã định sẵn đâu hồi
nào, mà chính mình Đức Chí-Tôn lựa thật là xứng đáng. Trong
buổi lập Hiệp-Thiên-Đài Đức Chí-Tôn dạy: "Con muốn ra gánh
vác sự-nghiệp thiêng-liêng lập nên nền Đạo, trước hết con
phải lập Pháp cho xong thì Đạo mới vững bền được. Buổi nọ,
Bần-Đạo nguyện để trọn-vẹn Đức Chí Tôn chọn lựa, chớ
không phải phàm nhơn. Khi được lịnh Cơ Bút dạy đi tìm Pháp,
thì chỉ dạy Bần-Đạo đến tỉnh Gò công mà tìm tên Trần-DuyNghĩa. Đức Chí-Tôn chỉ cho biết nơi tỉnh Gò-công mà thôi. Khi
tìm đến biết đâu, có phải hay chăng?! "Bởi vì nơi tỉnh Gò-công
Bần-Đạo chưa từng đến và không làm bạn với một người nào
nhưng mà cũng vâng lịnh để đi tìm. Khi vừa đến tỉnh thành
Gò-công, ngừng xe lại tìm hỏi thăm thì đã trúng ngay nhà ông
Trần-Duy Nghĩa và gặp Người đứng trước thềm nhà. Người
nói: Tôi là Trần-duy-Nghĩa đây!
Qua phút giây trò chuyện… Bần-Đạo đưa bài Thánh-giáo Đức
Chí Tôn dạy đi tìm Người thì Ngài nói rằng:
"Tôi tưởng dòng-dõi của dân-tộc Việt-Nam trên 4.000 năm đã
chết, nào dè ngày nay Đức Chí Tôn đã đến lập QUỐC ĐẠO thì
chắc hẳn rằng đất nước Việt-Nam sẽ sống lại được mà lo cứu
chữa Tổ quốc và giống-nòi dân tộc, Việt-Nam sẽ cổi ách lệthuộc giữa thời Pháp-thuộc đang bạo-hành" (Đức-Hộ Pháp
thuyết ngày 12-8 Ất-Mùi 1950)
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TIN CẬY
Tin cậy: Tin tưởng và nhờ cậy, giúp đỡ nhau.
Kinh Sám Hối có câu:
"Anh em bằng-hữu kết nguyền,
"Một lòng tin cậy phải kiêng phải vì."

TIN MAI
Tin mai: Tin tức của người mai mối đưa lại.
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!

TÍN (Phật Học)
信
Tín (S: śraddhā; P: saddhā; C: xìn; J: shin) Lòng tin tưởng nơi
Đức Phật và Phật pháp. Tín là cơ sở của hai yếu tố đầu tiên –
Chính kiến và Chính tư duy – trong Bát Chính Đạo và một yếu
tố của Năm lực. Trong Ðại Thừa, TÍN còn đóng một vai trò
quan trọng hơn, vì Tín là hạnh nguyện quan trọng mà ai cũng
có và sẽ đưa mỗi người đến Phật quả. Tuy nhiên Tín không
phải là niềm tin mù quáng, mà chính là lòng tin tưởng chắc
chắn sau khi đã tìm hiểu và áp dụng giáo pháp của Phật. Tin
tưởng mù quáng nơi lời nói của Phật hay đạo sư là đi ngược
với quan điểm Đạo Phật, như chính Phật đã từng khuyến cáo.
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Tuy nhiên trong Tịnh Độ Tông, lòng tin nơi Phật A-Di-Đà có
tính chất tuyệt đối. Vì vậy Tông phái này cũng có khi được gọi
là "Tín Đạo".
TÍN là một trong những cơ sở khi nhập vào Thánh Đạo: một
bậc Dự lưu (s: śrota-āpanna) có thể là một bậc Tùy tín hành
(s: śraddānusarin) hay Tùy pháp hành (s: dharmānusarin) và
khi giải thoát cũng có thể phân biệt là người nương vào TÍN
mà được giải thoát (śraddhāvimukta) hay nương vào Quán
chứng được giải thoát (s: dṛṣṭiprāpta).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TÍN ĐIỀU
信條
E: Article of faith.
F: Article le foi.
Tín: Tin tưởng, không ngờ vực. Điều: cành nhỏ, điều khoản.
Tín điều là những điều khoản mà tôn giáo đặt ra để các tín đồ
tin theo.

TÍN ĐỒ
信徒
E: Disciple.
F: Adepte.
Tân Luật- Ðiều 12: 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.
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- Một bực đã giữ trường trai, giái sát và Tứ đại điều qui, gọi là
vào phẩm thượng thừa.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo thuyết điều này cốt yếu nói cho 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 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
nơi cửa Thiêng Liêng kia của Ngài đã dành để, tức nhiên là đại
nghiệp của Ngài đã chia chung cho mỗi đứa con.
Cơ Đạo Đức Chí Tôn giáng lập kỳ ba là cốt yếu cứu vớt cửu
nhị ức nguyên nhân còn lẫn lộn trong hàng tín đồ đang vạch
lối tìm đường mở nẻo hầu trở về ngôi phẩm. Trường xuất
Thánh Đạo, Đức Đại Từ Phụ mở rộng."
Đức Quyền Giáo Tông dạy: "Ðứng vào hàng Tín Ðồ cần phải
kính tuân chư Chức Sắc Thiên Phong, vì chư Thiên Phong là
người đã thọ lãnh nơi Thượng Ðế một cái Thiên chức đặc biệt
để thông truyền Chánh Giáo. Người vẫn có cái quyền sai khiến
chư Tín Ðồ về việc phải trong Ðạo. Dầu bậc Thiên Phong mà
tài sơ tuổi nhỏ hơn mình đi nữa, hàng Tín Ðồ cũng chẳng nên
hổ mình tùng sự, hoặc là vượt bực khinh khi ganh gổ tức là
buộc vào mình một cái tội vi lịnh cùng Thượng Ðế vậy. Vả lại,
Chức Sắc Thiên Phong chỉ có cái giới hạn trong khi hành sự
mà thôi, ngoài ra toàn là người đồng Ðạo với nhau, tức là Ðạo
Hữu với nhau vậy".
Đức Hộ Pháp có nói: "Mấy em đã ngó thấy trong Đạo, Đức
Chí-Tôn đã để:
- Hàng Tín-Đồ đối với Đại-Từ-Phụ.
- Phó-Trị-Sự và Thông Sự đối phẩm Giáo Tông và Hộ Pháp.
- Chánh-Trị-Sự đối với phẩm Đầu Sư.
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Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ Thánh Thể của Ngài
không có một cái gì sơ sót hết. Tỉ như một hột kia chúng ta
gieo xuống, nó hột xoài thì sanh xoài, mít thì sanh ra mít, khi
mấy em gieo hột mít xuống rồi mấy em quả quyết nó sẽ có cây
mít, thì cây mít có ngay".
Chính Đấng Thượng Đế xưng "Cao Đài Tiên Ông" qua bài thi
khoán thủ sau:
CAO thanh tuyệt đối lý Hư vô,
ĐÀI bảng nêu danh của Tín đồ.
TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô!
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Sao chẳng biết lòng thương nhân-loại?
Cứ tranh nhau chức đại quyền cao.
Tam bành lửa dậy ào ào,
Tín đồ đạo hữu lao xao tưng bừng.

TÍN NGÃ
Tín Ngã 信我: Hãy nghe lời Ta.
Tín Ngã ưng đương phát nguyện 信我應當發願: Là hãy nghe
lời của Ta mà nên mau phát tâm cầu nguyện. Đây là lời Phật
nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài Di-Lạc Chơn-Kinh là hãy
tin lời Phật dạy mà thành tâm phát nguyện.

TÍN NGHĨA
信義
"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,
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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."

TÍN NGƯỠNG
信仰
E: The religious belief.
F: La croyance religieuse.
(Tín là lòng tin, đức tin, niềm tin. Ngưỡng là trông lên, có
ngưỡng mộ nên phải ngưỡng vọng, ái mộ). Tín-ngưỡng của
người Cao-Đài là thờ Trời và thờ Người.
Tín-ngưỡng thì dạy thờ Đấng Tạo đoan là Trời, là Ngọc Hoàng
Thượng-Đế, Chúa tể Càn Khôn vũ-trụ, sùng thượng chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, đã dày công giáng trần độ thế. Đại Đạo
cũng như các Tôn giáo nhìn nhận linh-hồn bất tiêu bất diệt và
tồn-tại mãi theo định-luật quả báo, có vay có trả, phải chuyển
kiếp luân-hồi đền nợ tiền khiên đặng lần bước trên con đường
sáng suốt cho tới cõi Hư Linh Hằng Sống.
Thầy dạy: Thuộc Nhiêu, 20-5-Đinh Mão (dl:19-6-1927)
"Đạo nên là nhờ lòng tín ngưỡng sốt sắng của mỗi đứa. Nếu
các con chẳng vì đức hạnh mà gia công lập cho thành mối
Chánh truyền của Thầy đã dụng đức háo sanh mà gieo cho
nhơn loại".
Đức Hộ Pháp nói: "Quả thật vậy! Người nước Nam từ cổ chí
kim thật không có ĐẠO trong nưóc nhà, mà người Nam ta có
tâm đạo, người Nam trổi danh khắp địa-cầu về bề tín
ngưỡng: đạo PHẬT, đạo TIÊN, đạo NHO tuy khai bên ẤN-ĐỘ
và TRUNG HOA, sau người Nam biết đặng cũng hết lòng sùng
bái. Đạo GIA-TÔ của mấy vị Linh-mục bên Thái-Tây đem
truyền bá bên nước ta thì người Nam cũng kính trọng. Phần
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nhiều trong người Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà thờ cầu
khẩn, vọng tưởng hết lòng, ngưỡng-mộ trời Phật. Người
không đi chùa, đi miễu, không đi nhà thờ thì trong nhà cũng
thờ cha mẹ quá vãng ấy là đạo NHO. Mấy bằng cớ trên đây
chỉ rõ rằng người Nam-Việt tin tưởng Trời, Phật, Thánh, Thần;
tin-tưởng chắc rằng người chết thì cái xác phàm này chết, tiêu
diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất diệt. Vì Đạo-Tâm ấy mà trong
thời-kỳ chuyển Đạo này ĐẤNG CHÍ-TÔN thương lòng thànhthật của nhơn sanh nơi đây mà khai TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (Ân-xá
lần ba).
"Tín-ngưỡng thì dạy thờ Đấng Tạo-đoan là Trời, là NgọcHoàng Thượng-Đế, Chúa tể Càn-khôn vũ trụ, sùng thượng
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đã dày công giáng trần độ thế.
Đại-Đạo cũng như các Tôn-giáo nhìn nhận linh-hồn bất tiêu
bất diệt và tồn-tại mãi theo định luật quả báo, có vay có trả,
phải chuyển kiếp luân-hồi đền nợ tiền-khiên đặng lần bước
trên con đường sáng suốt cho tới cõi Hư-Linh Hằng sống."
Đức Hộ Pháp dặn rằng: "Mấy con nên biết rằng: Nền Đạo của
Chí-Tôn là chung cho sự Tín-ngưỡng toàn nhân loại trên mặt
Địa-cầu này chớ chẳng riêng nước Việt-Nam hay mấy con."
Đức Hộ Pháp giải hai chữ "Tín ngưỡng" tại Đền Thánh đêm 14
tháng 5 năm Nhâm Thìn (1952):
Đêm nay Bần Đạo giảng hai chữ "Tín Ngưỡng".
Tiếng ngưỡng ấy Đức Đại Từ Phụ đã có nói "Nguỡn", thiệt
tiếng Việt Nam gọi là Nguỡn bị cấm tự nghĩa là tên một vị Đế
Vương trào nào đó, rồi mình sửa cải đọc trại lại thành ra chữ
Ngưỡng (Thói tục ấy của nhà Nam không chi là lạ).
(Tín là tin, Ngưỡng là cậy) Tín ngưỡng tức nhiên là tin cậy,
tiếng Việt chúng ta đã nói từ xưa đến giờ. Ngày xưa thời
phong kiến danh từ Tín ngưỡng có nghĩa là: "Tin cậy với sự
thành kính một Đế Vương hào kiệt nào?"
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Chữ tin ấy trong Đạo Giáo đã tôn trọng coi nó là yếu trọng vô
cùng nên để cho nó là một cái đức, gọi là đức tin. Cái đức tin
Bần Đạo có dịp viết ra cho Chánh Phủ Pháp buổi nọ biết, sự
tin của đức tin ấy. Bao giờ con người cũng phải có, nếu không
có tức nhiên con người đó chẳng hề khi nào làm phận sự con
người cho đúng đặng và cũng nói rằng không thế nào làm
người nên đặng mà chớ.
Đức Tin chia ra hai giai đoạn, hai hình thức là: Tha tín và Tự
tín. Tha tín là mình tin người, hay là, có những phương pháp
nào tin người chủ định cho mình, buộc mình phải tin gọi là Tha
tín. Còn Tự tín là ta biết lấy ta, ta hiểu sở năng của ta, ta tin lấy
ta gọi là Tự tín. Con người bao giờ cũng đi trong hai giai đoạn
ấy.
Khi thư sinh chúng ta phải học, học phải hỏi, hỏi phải tin, phải
biết quan tiền dũ hậu, tiên học nhi hậu hành. Học cốt yếu để
thâu đoạt cái Tha tín ấy, đặng giồi mài hay là tạo dựng cho
mình cái Tự tín của ta. Từ cổ chí kim Tiên Nho của chúng ta
đã có nói: Quan tiền dũ hậu, ấy là một phương pháp của mình
tạo Tha tín của mình đó vậy. Dầu bực Thánh Nhơn, dầu bực
Phật cũng không qua khỏi khuôn luật ấy. Bần Đạo đã chỉ rõ
điều ấy.
Nếu Đức Phật Thích Ca không có cái Tha tín nơi các giáo lý
trước là Ba La Môn Giáo tức là Brahmanisme hay là Civaisme
hay là Đạo của Krishna Vishnou, thì Bần Đạo dám quả quyết
rằng: Dầu Ngài có đạt đặng giáo lý của Ngài, thì Ngài cũng
chưa có biết phương pháp truyền giáo ra thế nào, hay Ngài
chưa định đi truyền giáo mà chớ. Bởi cái phương pháp truyền
giáo trước kia cho Ngài một bài học, đặng Ngài truyền chơn lý
của Ngài cho toàn nhơn loại đều hưởng đó vậy.
Đạo của Đức Lão Tử cũng thế. Tự tín là Ngài đạt được giáo lý
của Ngài về căn nguyên, võ trụ mà sanh tồn, Ngài gọi tên là
Đạo, còn do nơi Tha tín Ngài mới truyền giáo.
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Đức Chúa Jésus Christ thâu đoạt cơ giải tội cho thiên hạ, Ngài
có phương thế Ngài biết rằng: Ngài phải trả cái ơn cho Đức
Chí Tôn, cái ơn sanh thành dưỡng dục của Ngài và toàn nhơn
loại, Ngài làm con tế vật đặng cứu rỗi tội tình nghiệp chướng
của chúng sanh tức nhiên là tội Tổ Tông ở bên Thánh Giáo đã
nói; còn ta, ta lại hiểu rằng, Ngài cốt yếu giải nợ để cho tinh
thần khỏi làm tôi mọi cho con thú, là thú chất vật hình của
mình. Ngài làm con tế vật Ngài dâng cho Đức Chí Tôn, đặng
Đức Chí Tôn nhìn nhơn loại là con cái của Ngài, chớ không
nhìn nó là con thú nữa. Đạt Bí Pháp ấy do nơi Tự tín của Ngài,
còn truyền giáo của Ngài, Ngài học của Moise và các tay Giáo
Chủ trước Ngài, đã lập giáo. Cái truyền giáo của Đức Chúa
Jésus Christ là do nơi Tha tín, còn cái chơn truyền Bí Pháp là
do nơi Tự tín của Ngài. Dầu Tiên Giáo cũng vậy, nếu không có
Đức Hồng Quân Giáo Chủ đã truyền giáo thì Đức Lão Tử cũng
chưa biết phải truyền bá Tiên Giáo của Ngài cho nhơn loại là
thế nào mà chớ!.
Cả thảy bao giờ loài người ở nơi thế gian này cũng phải học,
có học rồi mới hành. Tiên học nhi hậu hành. Không ai sanh ra
dưới đất này là khi lọt lòng mẹ mà tự biết được. Đức Khổng
Tử có nói: Bất học nhi tri, phi thánh nhi hà. Ngài chỉ biết nói
rằng: "Dầu cho Thiên kinh vạn điển bất vị nhi giáo nhơn nhứt
ngôn thi thiện" Dầu cho Thiên Kinh vạn điển không bằng dạy
người một lời lành. Thiên hạ đã để nơi thế gian này hai ngàn
triệu cuốn sách mà ở trong đó chỉ tổng số có một điều là: Kiếm
phương pháp dạy người đặng lành; từ thử tới giờ khuôn luật
ấy vẫn một mà thôi.
Hỏi, Đức Chí Tôn đã đến chung hiệp cùng ta đem nền chơn
giáo của Ngài để trong Thánh Thể của Ngài, để trong cửa
Thánh bây giờ đây, ta để dấu hỏi, Ngài muốn tìm gì? Thật sự
Ngài tìm lành, Ngài muốn cho con cái của Ngài lành, sự hung
bạo của thế gian đã quá lắm rồi. Ngài đến Ngài trồng giống
lành, đặng làm hoàn thuốc cứu loài người, là hoàn thuốc cứu
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khổ. Bần Đạo nói: Ngày giờ nào cả con cái của Ngài biết Tha
tín và Tự tín là lấy cả gương mẫu của tiền nhân chúng ta, bực
hiền triết Thánh Nhơn, thâu đoạt cho đặng cả tinh thần, cả
hành tàng của họ, đặng tạo dựng Tự tín của mình. Tha tín ấy
cả đầu óc Nam cũng thế Nữ cũng thế, nhứt là Thánh Thể của
Ngài chiếm đoạt cho đặng cái Bí Pháp ấy. Đức Chí Tôn muốn
thế, tức là một phương pháp cậy người tạo dựng Thánh đức
cho con cái của Ngài, hầu làm khí cụ nhiệm mầu độ rỗi Vạn
Linh sanh chúng.
Bần Đạo giảng rằng: Nếu chơn giáo của Ngài là một khối lành
vô đối của thế gian đương mơ vọng, đương khao khát đặng
hưởng lấy nó. Hưởng cho đặng nó, đặng bảo vệ sanh mạng
của mình. Nếu khối lành này, không hiện tượng được thì sự
hung bạo của nhơn loại sẽ xô đẩy họ đi đến con đường tận
diệt mà chớ. Ấy vậy, trước khi muốn làm sứ mạng Thiêng
Liêng của Đức Chí Tôn đã giao phó cho ta, cái sứ mạng ấy
trọng yếu thế nào Bần Đạo không cần phải nói, cả toàn thể
con cái của Ngài trước qua sau đến, không biết chừng Thánh
Thể của Ngài nó phải còn tồn tại mãi mãi, mới đặng chắc chắn
vững bền khối lành của Ngài, ấy sẽ làm hoàn thuốc phục sanh
cho thiên hạ. Muốn đặng thế ấy thì ít ra con cái của Ngài phải
thâu đoạt cho được cái Tha tín của nhơn loại hay biết lành của
họ, biết ác của họ, đặng tạo dựng tự tín của mình; tự tín đặng
có thể tìm nên giải pháp đặng cứu vãn sanh mạng của họ, giờ
phút nào hiện tượng được cái đức tin ấy, mà toàn thể Thánh
Thể của Ngài phải đạt cho kỳ đặng mới có đủ năng lực cứu
vãn toàn thể sanh mạng của nhơn loại, tức nhiên con cái của
Đức Chí Tôn đó vậy.
Ngày giờ nào khối Tự tín trong cửa Đạo này chưa thành lập,
thì nòi giống Việt Nam phải chịu tai nạn tương tàn trước nhứt
hơn hết, trước các chủng tộc khác, chịu một thứ tại nạn khổ
não, nếu không có phương pháp giải quyết được vì chính
quốc dân Việt Nam đương làm cơ khí cho Đức Chí Tôn tạo
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dựng đức tin ấy. Ngày giờ này sẽ làm cho nòi giống Việt Nam
tuyệt chủng trước, rồi thiên hạ sẽ tuyệt chủng sau, nếu cơ
quan cứu khổ không thành, Đạo phải cố gắng mới đặng, Bần
Đạo cho hay rằng: Thành tựu hay chăng là do nơi tâm hồn
thiên lương của con cái Đức Chí Tôn đào tạo, tâm hồn Thánh
của Ngài đã tạo dựng từ trước. Bần Đạo gởi gấm cả khối lành
ấy trong tay toàn thể con cái của Ngài, cả Nam và Nữ làm
phương châm giải khổ và gầy hạnh phúc cho toàn nhơn loại.

TÍN NGƯỠNG THẬP TÀNG
(Tín ngưỡng là lòng tin tưởng vào một Tôn giáo nào hay một
Đấng huyền linh nào, nghĩ rằng nơi ấy sẽ là điểm tựa cho linh
hồn mình trong hiện tại và cả ở tương lai. Thập tàng là chứa
trữ nhiều thứ quá, nhiều loại khác nhau pha trộn vào). Tín
ngưỡng thập tàng là chỉ một sự tin tưởng lộn xộn, không
phân biệt sự sai đúng, phải quấy thế nào, vô căn cứ, nằm
trong thuyết đa thần giáo. Điều này dẫn đến sự bất lợi nhiều
hơn. Tốt hơn là không tín ngưỡng.
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
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-BI thì tội tình biết chừng nào mà kể."
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TÍN NHIỆM
信任
E: To have confidence in S.O
F: Avoir confidance quelqu’un.
Tín: Tin tưởng, không ngờ vực. Nhiệm: gánh vác. Tín nhiệm
là tin cậy và giao cho gánh vác công việc quan trọng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Thảng như Chức sắc nào chẳng vì chủ nghĩa hóa dân
qui thiện, làm mất tín nhiệm của chúng sanh thì phải....

TÍN NỮ
信女
E: The female believer.
F: La croyance.
Tín: Tin tưởng, không ngờ vực. Nữ: đàn bà, con gái. Tín nữ là
người phụ nữ có tín ngưỡng tôn giáo, tức là nữ tín đồ của một
tôn giáo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu, chư tín nữ.

TÍN THÀNH
信誠
E: Loyal.
F: Fidèle.
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
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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?"

TINH ANH
精英
E: The quintessence.
F: La quintessence
Tinh anh 精英 là phần tốt đẹp, thuần túy, tức là gột bỏ những
xấu xa để giữ lại phần tốt đẹp.
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
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.

TINH BA
E: The essence.
F: L’essence
Đức Thượng Phẩm nói: "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."
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TINH CẦU
星 球
E: The star.
F: L’étoile.
Tinh: Ngôi sao. Cầu: quả tròn.
Tinh cầu 星球 là ngôi sao có hình như quả cầu tròn. Các
hành tinh đều là những tinh cầu.
Tinh đẩu 星斗 là chỉ chung các ngôi sao.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi Chí Tôn đem Dương quang ấm áp mà làm cho hóa
sanh thì cái khoảnh Âm quang phải thối trầm làm tinh
đẩu là cơ quan sanh hóa của vạn linh.

TINH HOA
精 華
F:Essence.
Tinh: tinh thuần, tinh túy, tinh ròng. Hoa: mầu mở, rực rỡ. Tinh
hoa là chỗ tinh túy; phần tốt nhất, quí nhất
Lời của Đức Thượng Sanh nói rằng: "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 giai
đoạn 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".
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TINH - KHÍ - THẦN
精-氣-神
Tinh, Khí, Thần được gọi chung là Tam bửu (3 món báu).
Có hai trường hợp:
• Trường hợp 1: Tinh Khí Thần là Tam bửu tượng trưng bằng
Hoa Rượu Trà để dâng cúng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.
• Trường hợp 2: Tinh Khí Thần trong phép Luyện đạo, luyện
Tam bửu Tinh Khí Thần hiệp nhứt.
Tam bửu để dâng cúng Đức Chí Tôn:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Còn cổ lễ cúng thì: - Rượu là Khí, Bông là Tinh, - Trà là Thần."
Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, quyển I trang 112-115:
"Bần đạo đã giảng nhiều phen, hình trạng Tam bửu, đã cho cả
thảy biết trong mình ta có Tam thân, chúng ta gọi theo Đạo
giáo là: Tinh, Khí, Thần.
Thứ nhứt, thân thể hữu hình của chúng ta đây gọi là Phàm
thân. Thứ nhì, thân thể khí chất vô hình, mắt không nhìn thấy
được, nếu thấy được là đạt đạo, gọi là Pháp thân. Thứ ba, gọi
là Linh thân tức là Linh hồn. Ba món báu ấy chung hiệp nhau
lại tạo nên hình ảnh con người."
"Bần đạo nhắc lại một phen nữa, khi nào hành lễ lúc dâng
Tam bửu:
- Hễ đưa Bông lên là dâng cái thể hình của chúng ta đó, ta cúi
đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn: Con xin dâng mảnh hình hài
của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng.
- Khi dâng Rượu thì cầu nguyện: Con xin dâng cả trí thức tinh
thần của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng.
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- Khi dâng Trà, cầu nguyện: Con xin dâng cả linh hồn của con
cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng."

TINH-KHÍ-THẦN AN
精氣神安
TINH: E: Carnal (material) body. F: Corps charnel (matériel).
KHÍ:

E: Perisprit, divine body. F: Périsprit, corps divin.

THẦN: E: Soul. F: Âme.
Tinh- Khí-Thần An 精氣神安 là Tam bửu được bình an tức là
ba món báu tạo nên Tinh Thần và Thể xác con người.
- Tinh là xác thân phàm,
- Khí là Chơn thần hay đệ nhị xác thân,
- Thần là Chơn linh.
Trong ba thể đó chỉ có xác thân phàm là trọng trược, vì vậy
người tu hành phải có một thân phàm tinh khiết mới có thể
xuất một Chơn thần tinh khiết được.
Ấy gọi là Tam bửu của người tu đắc Đạo hiệp một Tinh-KhíThần và tinh tấn nhẹ nhàng hơn không khí đặng ra ngoài Càn
Khôn mà về với Đức Chí Tôn thì lúc ấy Tinh Khí trong sạch
được an, thì Thần cũng được an ngôi vị.
- Chơn linh đã qua khỏi chín tầng Trời (Cửu Trùng Thiên)
- Chơn linh có tam bửu tinh tấn nhẹ nhàng thì tinh khí được
yên ổn và Thần thì được về với Chí Tôn mà an ngôi.
Bài Khai Cửu có câu:
"Đã quá chín từng Trời đến vị,
"Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an."
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TINH-KHÍ-THẦN HIỆP NHỨT
Pháp Chánh Truyền: …"Thọ lịnh của Thầy mà hành pháp vì
thuộc về quyền-hành của các Đấng ấy, ngày nay mới tính
sao? Trong các Bí-pháp có cơ mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ
các Đấng ấy có cho hay là không? Thảm! (cười!) nếu Lão có
phương chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một người đắc Pháp, Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm
quyền Bát-Quái Đài mà chớ!. Thật vậy đó chút" Ấy là cơ vô vi:
TINH-KHÍ-THẦN hiệp nhứt, chư Hiền-Hữu có biết à! Ngọc là
Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần, nếu cả ba không hiệp thì
chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!"

TINH KHIẾT
精潔
E: Pure.
F: Pur
Tinh khiết là trong lành, sạch sẽ, không chút nhơ bợn.
Thầy dạy: "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?" Muốn cho khỏi
phụ lòng Chí Tôn thì ta phải đào luyện cho Đệ Nhị xác thân ấy
đặng tinh khiết nhẹ nhàng. Muốn được vậy, ta chỉ có hai điều
là phải trai giới, chỉnh tu cho cái đệ nhị xác thân được tráng
kiện hoạt bác, tùng khuôn viên thiện đức. Ðệ nhị xác thân ta
khi còn sống ở quanh mình ta, bảo hộ về sanh quang tiếp với
đệ tam xác thân là linh hồn".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết,
"Hai dạy răn cho biết tội tình."
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TINH MA QUỈ QUÁI
Đức Hộ Pháp nói: "Chí Tôn đến khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho
loài người biết rõ câu tội phước, giồi luyện cho con người tận
thiện đến hiệp cùng Ngài. 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".

TINH QUÂN
精 君
E: The genius who govern a star.
F: Le génie qui administre une étoile.
Tinh: Ngôi sao. Quân: vua. Tinh quân là vị Chánh thần cai
quản một ngôi sao.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần.
Đức Lý Thái Bạch viết ra câu nầy cho biết: Ngài là một vị Tinh
quân, thọ sắc lịnh phong chức vào thời Phong Thần, cai quản
sao Thái Bạch, tức là sao Kim.

TINH TẤN
精 進
E: The spiritual progress.
F: Le progès spirituel.
Tấn hay Tiến: đi tới, tiến hóa. Tinh tấn hay Tinh tiến là tiến
hóa về phương diện tinh thần.
Đức Hộ Pháp dạy: "Người biết Đạo người thì là trọng mình,
mà trọng mình thì phải giữ tinh thần cho tinh tấn. Tinh thần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tinh tấn mới đủ tư cách dạy đời làm lành lánh dữ. Ấy là Tam
Giáo Qui Nhứt".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phải có một chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm, huyền
diệu; phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn.

TINH TÚ
Thầy dạy: "Thầy kể Tam Thập lục thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở
không không trên không-khí; tức là không phải tinh-tú, còn lại
thất thập nhị điạ và Tam thiên thế-giới thì đều là Tinh tú. Tính
lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao (3072). Con phải biểu vẽ lên
đó cho đủ. Con giở sách Thiên-văn Tây ra coi mà bắt chước."

TINH THẦN
精神
E: Spirit.
F: Esprit.
(Tinh: đệ I xác thân) là phần xác của con người. Thần là chơn
linh là phần sáng suốt nhứt mà Thượng đế ban cho- gọi là đệ
tam xác thân). Tinh Thần là chỉ chung xác và hồn. Lẽ ra nói
cho đầy đủ phải là: Tinh- Khí-Thần mới đúng nghĩa. Tinh thần
là phần sáng suốt, trái lại là thể chất con người. Nhờ có tinh
thần, người mới hiểu được điều phải trái, hay dở, nhờ nó
người mới linh hơn vạn vật và có một địa vị cao quí trong Vũ
trụ.
Tinh thần được người ta gọi bằng nhiều tên: Đạo Cao Đài gọi
Thiên lương 天良, là cái phần sáng suốt tự nhiên do Chí Tôn
ban cho con người; Nho giáo gọi Minh đức 明德, hay Lương tri
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良知, hay Trực giác 直覺 tức là cái khiếu tri giác rất mẫn tiệp,
có thể đạt ngay đến chân lý của các sự vật. Cái khiếu tri giác
ấy do ở trong tâm của con người, là cái thần minh làm chủ tể
tất cả những tư tưởng, tình cảm và hành vi con người.
Đức Hộ Pháp nói: "Các vị Giáo-Chủ, lập giáo đều nương nơi
một Tinh thần của họ, tinh-thần hữu-định ấy có căn nguyên
trong tinh-thần của toàn nhơn-loại. Họ chỉ lấy một thuyết trọng
yếu đặng làm triết-lý Đạo-Giáo của họ, tỷ như:
- Thánh-Giáo Gia-Tô lấy TÂM làm căn bản,
- Lão-Giáo lấy THÂN làm căn bản,
- Hồi-Giáo lấy TÍN-NGƯỠNG làm căn bản,
Mỗi Giáo-lý đều có sở-năng làm trung-tâm-điểm đặng vi-chủ
tinh-thần của con người trong chỗ khuyết điểm của họ". Có
một điều Bần-Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn hết là nền TônGiáo của Đức Chí-Tôn lấy Tinh Thần làm căn-bản. Hỏi vậy,
tinh-thần của nhơn-loại hiện ở dưới quyền áp bức của văn
minh vật-chất, tinh-thần ấy có đủ quyền-năng tự vệ lấy họ
chăng? Tinh-thần họ có đủ lực-lượng chiến thắng chăng? Nếu
thoảng tinh-thần của nhơn-loại không quật khởi lên, tự quyết,
tự-chủ, tự định-phận đặng mà phải chịu làm nô lệ cho vănminh vật-chất, thì tương-lai của Đạo Cao-Đài sẽ ra sao? Mà
chẳng những phải tự bảo vệ chiến thắng mà thôi, mà còn phải
bảo vệ chơn tướng của đạo đức tinh thần của loài người trở
mặt ra đối với tinh-thần cường liệt của Chí-Tôn, thì tương lai
nơi mặt thế này sẽ như thế nào? Chúng ta cũng nên để có một
câu hỏi. Có một điều ta nên để mắt nhìn coi Chí-Tôn tạo hình
thể nào đặng bảo trọng tinh-thần đạo-đức ấy. Ấy là một
phương pháp ta nương theo đó đặng tạo dựng khối đức tin
vững chắc bền bĩ vậy.
Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang thuyết đêm mùng 8 tháng
giêng năm Đinh Mùi (1967) nói về Tinh Thần.
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"Tinh Thần tức là phần Thiêng Liêng bất diệt, cũng có thể gọi
là Tâm Linh, Thần Linh hay phần siêu hình hoặc là Lý ĐạiĐồng. Nho-giáo gọi phần Thiêng liêng đó là Minh Đức hay
Lương-tâm hay là Trực giác tức là cái khiếu Tri giác của Trời
ban cho, cái Thần minh làm chủ tể cả hành vi của con người".
Làm thế nào biết được Tinh thần tinh khiết?
Tinh thần tinh khiết 精神精潔 là trong sạch. Phần sáng suốt
Thiêng liêng sẵn có trong người, tự nó đã thuần nhiên trong
sạch, nhưng bởi nhập vào thể xác phàm phu, bị lôi cuốn vào
đường nhơn dục nên vọng động, trở thành ô-trược không tinh
khiết. Muốn tinh thần tinh khiết, phải có một tư tưởng tinh
khiết. Để cho tư tưởng tinh khiết thì phải giữ tâm hư tĩnh,
không cho vật dục che mờ cái phần sáng suốt tự nhiên, nên
khi có việc gì cảm đến là ứng ngay được và biết rõ hết mọi lẽ.
Lòng của con người hư tĩnh bao nhiêu, thì trực giác càng mẫn
huệ bấy nhiêu. Chính Hệ từ thượng trong Dịch đã nói lên điều
đó: Không nghĩ gì, không làm gì, im lặng không động, đến lúc
cảm thì thông suốt được mọi duyên cớ trong thiên hạ. "Vô tư
dã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ
chi cố" 無思也 無為也 寂然不動, 感而遂通天下之故
Tâm hư tĩnh tức là không để tư tâm tư ý xu hướng về lợi hại,
thiệt hơn, cầu lấy thú vui riêng mình, mà làm cho cái phần
Thiêng liêng là Thiên lương bị mờ-mệt, không thấy rõ cái
Thiên lý lưu hành trong Vũ trụ.
Phương luyện kỷ của Đức Hộ Pháp đặng vào con đường thứ
ba Đại Đạo có dạy về Luyện thân và Luyện trí:
- Ẩm thực tinh khiết.
- Tư tưởng tinh khiết (trình bày ở trên).
- Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật Mẫu.
- Thương yêu vô tận.
- Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Tinh thần đầy xác mới tinh anh,
Ðừng vướng nẻo công với mối danh.
Thường hứng gió Đông tua biết gió,
Ðừng trương cánh nhạn bị tan tành.
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.

TINH THẦN NGƯỜI BẢO THỂ
Thượng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần Quân đúng hai 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 một năm nữa rồi Pháp-Chánh minh-tra lại
hạnh-kiểm lại nữa rồi sẽ định." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TINH THẦN NHƠN LOẠI
Đức Hộ Pháp khi thuyết về Phật Thích Ca, Ngài nói:
"Các Ngài xét định về mặt tinh-thần, lấy cả tinh-thần siêu-thoát
của các Ngài 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".
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TINH THÔNG
E: To be proficient in.
F: Pénétrer à fond.
Tinh: Rành rẽ, giỏi khéo. Thông: suốt qua. Tinh thông là hiểu
biết tường tận và có khả năng vận dụng thuần thục.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa?
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.

TINH VI
精 微
E: Subtle.
F: Fin.
Tinh: Rành rẽ, giỏi khéo. Vi: phần rất nhỏ, mầu nhiệm. Tinh vi
là giỏi khéo và mầu nhiệm.
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."

TÍNH (TÁNH)
(xem chữ TÁNH)
TÁNH: 性 - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh
hạnh, bản chất. Td: Tánh mạng, Tánh linh, Tánh phàm.
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TÍNH HIẾU KỲ
Thầy dạy cho người Pháp hầu Đàn: "Hỡi nầy dân tộc có diễm
phước, Thầy sẽ làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của con. Là loài
người, các con có biết tự đâu các con đến chăng? Trong vạn
vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các con là kẻ được ban ân
huệ nhiều hơn cả; Thầy đem các con đến tận Thầy bằng cả
tinh thần lẫn trí huệ. Các con có đủ bằng chứng để tự biết
mình do sự thăng phẩm vị thiêng liêng".

TÌNH
TÌNH: 情 - Tình cảm, mối xúc động trong lòng. - Trạng thái,
tình hình. Td: Tình ái, Tình duyên, Tình thế.

TÌNH ÁI
情愛
E: Affection, love.
F: Affection, amour.
(Ái là thương yêu, một trong bảy thứ tình cảm của con người
là: Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ). Tình Ái là một thứ tình đẹp đẽ
cao thượng nhứt. Trong thế giới loài người này nếu vắng đi
"Tình ái" thì như bầu trời không trăng cũng chẳng có sao. Nó
là một thứ tình thiêng liêng tuyệt vời nhứt, chính có nó mà loài
người mới tồn tại và lưu truyền nòi giống. Tuy nhiên nếu
không biết sử dụng một cách đúng nghĩa, đạo đức thì nó sẽ
làm cho rối loạn luân thường đạo lý, cũng là mối nguy hiểm
nhứt. Nó là con dao hai lưỡi đó vậy.
Đức Hộ Pháp khi thuyết về Đấng Cứu Thế, Ngài đã hết lòng
ngưỡng vọng: "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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Muốn tránh cái 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. Ðức 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 Ðức
Chí Tôn mà tha tội cho nhơn loại đó vậy."
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Khối tình ái hương hồn dầu nhớ,
"Tránh oan gia giải nợ trầm luân."

TÌNH CỜ
Đức Hộ Pháp nói: "Nơi cõi Hư-linh mỗi người có một gia-tộc,
một đại nghiệp. Anh em đông biết bao nhiêu. Bần-Ðạo xin
nhắc lại câu nầy cho toàn cả hiểu điều yếu trọng: Chẳng phải
vì sự tình cờ mà chúng ta được chung đứng trong lòng của
Ðức Chí-Tôn ngày nay đây. Biết đâu trong 24 chuyến thuyền
Bát-Nhã chở các Nguyên-nhân hạ trần đặng làm bạn và độ rỗi
các Hóa nhân và Quỉ-nhân, lại không có chúng ta ngồi chung
trong đó. Ðã từng chia đau sớt khổ cùng nhau chẳng những
trong thế giới nầy mà trong các thế giới khác nữa. Ðã từng
chung sống cùng nhau, cái thâm tình vĩ đại đã nhiều. Nếu cả
thảy không nhớ lời nầy của Bần-Ðạo, đến khi linh hồn xuất
ngoại rồi sẽ ân hận biết bao nhiêu, mà chừng ấy đừng trách
Bần-Ðạo không chỉ trước. Không thương yêu nhau cho trọn
nghĩa là lỗi tại mấy người đa! Chớ không phải tại Bần-Ðạo
không nói!"
Thực tế nhứt là Đức Khổng-Tử, "Ngài đến trong đời Chiến
quốc tức nhiên trong buổi ly loạn (không có buổi nào trên mặt
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địa cầu này chịu ly loạn bằng nước Trung Hoa buổi nọ). Đời
Chiến quốc Ngài đến trong buổi ly loạn, thiên hạ đương chiến
đấu với nhau, giành phương sống của mình, lấn quyền thế
trong Lục quốc phân tranh không ai nhường ai, tranh sống với
nhau một cách kịch liệt Ngài mới đến. Ấy vậy Ngài đến không
phải tình cờ, nếu chúng ta tưởng tình cờ thì Đấng cầm cân
Thiêng Liêng nơi cõi Hư Linh hằng sống chẳng có hay sao?
Bằng cớ hiển nhiên là Chúa Jésus-Christ cũng đến lập Đạo
của Đức Chí Tôn như Ngài trong buổi loạn ly. Buổi mà La-Mã
làm bá chủ, các sắc dân bị chinh phục quật cường chiến đấu
để giải ách nô lệ của mình, buổi ấy cũng là Chiến quốc vậy.
Hai người đến không phải là tình cờ mà đến đâu. Cũng một
thuyết với nhau đem Đạo-lý cứu vãn nhơn loại, mỗi phen nhơn
loại chịu thống khổ về tâm não dường nào thì có Đấng Từ Bi
độ tận đưa tay ra cứu vớt họ luôn luôn, đặng mà cứu khổ
nhơn loại mãi mãi không bao giờ sơ sót hết, chúng ta quan sát
tận tường thời buổi nào, các vị Giáo chủ đến giáo đạo đều có
lý do hết.
Ngay như Đàn vía "Đêm nay 8 tháng 4 Ất Mùi (1955) là ngày
vía Đức Phật Thích Ca luôn ngày vía Bà Nữ Đầu Sư Lâm
Hương Thanh, có phải chăng là một việc tình cờ hay là quyền
Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn đã định, 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".

TÌNH BIỂN
Đấng AĂÂ giải: Biển tình: Tình là oan oan, oan oan là khổ.
Biển tình là biển khổ. Ông Quí-Cao giáng hoạ ngay bài thi của
Bát Nương Diêu Trì-Cung, có câu:
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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.

TÌNH CHUNG
情終
E: Faithful love.
F: Amour fidèle.
Tình chung hay chung tình 終 情 Mối tình chung thủy, tức là
từ lúc yêu nhau phút ban đầu cho đến rốt cuộc đời cũng vẫn
yêu nhau trong nghĩa "tương kính như tân".
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Càng nhớ đến những ngày hội ngộ,
"Càng ngổn ngang mối nợ tình chung."

TÌNH CỐT NHỤC
情骨肉
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
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?"
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TÌNH DUYÊN
Tình duyên 情緣: Cái duyên may của hai người trai gái gặp
nhau.
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.

TÌNH NGUYỆN
E: Voluntary.
F: Volontaire.
Tình nguyện là tự mình muốn làm việc đó, do ý thức trách
nhiệm chớ không phải do bắt buộc.
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 Ðạo nữa, các con biết ít nước nào đặng vậy".
Thầy dạy tiếp, năm Mậu Thìn (1928): "Nếu các con chia lìa
nghịch lẫn nhau cũng khác nào các con đành đoạn chặt tay
chơn của Thầy, song lẽ nào các con lại ghét tấm thân già nầy
mà đành lòng dường ấy sao? Cười…Ngày nay Thầy đến để
cầu khẩn xin đặng cho thân Thầy đặng toàn vẹn, đặng đủ sức
dìu dắt các con mà lập vị cho mỗi đứa đặng thỏa mãn thì các
con mới mong độ Cửu Nhị Nguyên Nhân đang bị trầm luân nơi
khổ cảnh nầy. Thầy cũng vậy mà các con cũng vậy, trước nạp
ngôn cùng Ngọc Hư Cung, các con cũng ra tình nguyện với
Thầy để lập nhơn quyền đóng cửa U-Minh, sửa luân hồi thay
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Bạch Ngọc, nếu chẳng nên Đạo thì cửa đọa chẳng mong thoát
thân".
Đức Hộ Pháp giải thêm: "Đời quá ư bạo-tàn, cho nên Đức ChíTôn 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".

TÌNH NỒNG
E: The deep feeling.
F: Le sentiment intense.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt,
"Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng."

TÌNH THÂM
情深
Tình thâm: Hay thâm tình 深情 Mối tình sâu đậm.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Ven Trời gởi chút tình thâm,
"Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa."

TÌNH THƯƠNG VẠN VẬT
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
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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."

TỈNH
TỈNH: 醒 Hết say, không mê, hiểu biết rõ. Td: Tỉnh giác, Tỉnh
ngộ.

TỈNH NGỘ
醒悟
E: To be disillusioned.
F: Être désillusionné.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.

TỈNH THẾ
醒 世
E: To awake the word.
F: Réveiller le monde.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sách truyện xưa ghi đã lắm điều.
Như chuông tỉnh thế gõ nên kêu.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

TỈNH THỨC
醒 識
E: To awake oneself.
F: Se réveiller.
Tỉnh thức hay thức tỉnh là tỉnh và biết rõ, không còn mê lầm
nữa.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Khá tỉnh thức tiền-duyên nhớ lại,
"Đoạn cho rồi oan-trái buổi sanh."

TĨNH DƯỠNG
靜 養
E: Convalescent.
F: Convalescent.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Dưỡng: nuôi. Tĩnh dưỡng là
nghỉ yên để lấy lại sức khỏe sau cơn bịnh.

TĨNH LỰ
靜 慮
E: Calm contemplation.
F: Contemplation calme.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Lự: suy nghĩ. Tĩnh lự là yên lặng
suy nghĩ, không để cho tâm tán loạn. Đây cũng là một phép
Thiền định.
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TĨNH TÂM
靜 心
E: Quiet heart.
F: Cœur tranquille.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Tâm: cái tâm của con người.
Tĩnh tâm là cái tâm yên ổn.
Nhờ thiền định là tâm được yên ổn, nên gọi là Tĩnh tâm.

TĨNH TỌA
靜 坐
E: Sitting still.
F: Assis immobile.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Tọa: ngồi. Tĩnh tọa là ngồi yên
lặng không nhúc nhích.
Đây là trạng thái của những vị đang ngồi thiền định.

TỊNH DỤC
並 育
E: To nourish equally.
F: Nourir également.
Tịnh: Đều, ngang nhau, như nhau. Dục: nuôi cho khôn lớn.
Tịnh dục là nuôi dưỡng chúng sanh đồng đều như nhau.
Trong sách Trung Dung có viết rằng: "Vạn vật tịnh dục nhi bất
tương hại, Đạo tịnh hành nhi bất tương bội." Nghĩa là: Muôn
vật đều được nuôi dưỡng như nhau mà không hại nhau, Đạo
đều lưu hành mà không trái ngược nhau.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Tịnh dục Đại Từ Phụ."
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TỊNH ĐÀN
靜 壇
E: The esplanade of worship.
F: L’esplanade de culte.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Đàn: nơi dùng làm chỗ cúng tế.
Tịnh đàn là nơi cúng tế trong sạch, ý nói: Thánh Thất.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột, đặng
chuyện vãn nhau nơi tịnh đàn.

TỊNH ĐỘ (Phật Học)
淨土
(Tịnh 淨 là thanh tịnh, không cấu uế. Độ 度 là quốc độ, nơi
chốn để y trú). Tịnh độ là cõi thanh tịnh, trang nghiêm, vi diệu,
tức là cõi Phật, còn gọi là Phật độ hay Phật quốc.
Tịnh Độ (S: Buddhakṣetra; C: jìngtǔ; J: jōdo) Nguyên nghĩa
Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh.
Trong Ðại Thừa, người ta hiểu mỗi cõi Tịnh độ thuộc về một vị
Phật và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh độ. Ðược nhắc
nhở nhiều nhất là cõi Cực Lạc (s: sukhāvatī) của Phật A Di-Đà
(s: Amitābha) ở phương Tây.
-Tịnh độ phía Ðông là cõi Phật Dược Sư (s: Bhaiṣajyagurubuddha), có khi cõi đó được gọi là Ðiều hỉ quốc (s: abhirati)
của Phật Bất Ðộng (s: akṣobhya).
-Phía Nam là cõi của Phật Bảo Sinh (s: ratnasambhava).
-Phía Bắc là cõi của Phật Cổ Âm (s: dundubhisvara). Ðức
Phật tương lai Di-Lặc (s: Maitreya) là vị đang giáo hóa ở cõi
Ðâu-Suất (s: tuṣita) sẽ tạo một Tịnh độ mới.
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Tịnh độ được xem là "hóa thân" của thế giới, là cõi xứ của
người tu hành muốn được tái sinh. Muốn đạt được cõi này,
hành giả không phải chỉ trau giồi thiện Nghiệp mà còn phải
nguyện cầu các Đức Phật của các cõi đó cứu độ được tái sinh.
Trong nhân gian, người ta thường hiểu Tịnh Độ là một nơi có
vị trí địa lý nhất định, nhưng thật ra Tịnh Độ là một dạng của
tâm thức giác ngộ, không bị ô-nhiễm và các phương hướng
Ðông, Tây, Nam, Bắc chỉ có tính chất hình tượng. Tịnh Độ
không phải là mục đích cuối cùng trên con đường tu tập – chỉ
là nơi được xem là cõi cuối cùng mà hành giả phải tái sinh để
rồi đạt Niết-Bàn (Tịnh độ tông). (Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT
HỌC - ĐẠO UYỂN)
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.

TỊNH LUYỆN
淨 練
E: The spiritual exercise.
F: Le exercices spirituels.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Luyện: tập làm nhiều lần cho hay
giỏi. Tịnh luyện là tìm một chỗ thanh vắng không khí trong
lành, hay vào trong Tịnh Thất mà luyện đạo cho đắc thành
Tiên, Phật tại thế.
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 25-6-Mậu
Dần (1938) nói về Tịnh Luyện như sau:
"Tại sao Tam Kỳ Phổ Ðộ không ăn ngọ, tuyệt cốc và tịnh
luyện như các tôn giáo khác?
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Tại thời kỳ giả dối đã qua, thời chơn thật hầu đến. Đức Chí
Tôn khai đạo kỳ ba nầy là tạo một trường thi công quả hữu vi
tại thế cho nhơn sanh lập công nghiệp và tâm đức mà đoạt
phẩm vị thiêng liêng, chớ không có ăn ngọ, tuyệt cốc và tịnh
luyện như các tôn giáo buổi trước.
Bởi nhơn sanh trong buổi Hạ nguơn đương tranh đấu mạnh
được yếu thua, khôn còn dại mất, 10 người đều mất hết 9 rưỡi
lương tâm, chỉ nhờ phương châm đạo đức là cơ quan cứu thế,
phổ độ chúng sanh cho họ biết ăn năn tự hối, lánh dữ làm
lành, noi theo luật pháp chơn truyền của đạo để trở nên người
chí thiện, lập thành Minh đức Tân dân, ấy là chấn hưng phong
hóa.
Nếu mọi người nhập môn giữ đạo không lo phổ độ nhơn sanh,
chỉ chuyên chú về phương ăn ngọ, tuyệt cốc, kiếm chốn u
nhàn mà ẩn thân tịnh luyện thì gọi là độc thiện kỳ thân, chẳng
có bổ ích chi cho nhơn quần xã hội.
Hỏi vậy, nhơn sanh nương theo nơi nào mà thoát khổ?
Đức Chí Tôn khai Đại Đạo, lập luật pháp khuôn viên, chuẩn
thằng qui củ là một cái nấc thang vô tận để cho nhơn sanh, kẻ
trước dìu người sau, nương theo con đường Thánh đức mà
đoạt phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nên Đức Chí Tôn có
nói rằng: "Các con đắc đạo cùng chăng là tại phương phổ độ.
Nếu các con không đến trường Thầy lập mà đoạt phẩm vị của
mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ."
Các Đấng Thánh trước Hiền xưa cũng đã trải qua thiên tân
vạn khổ, đội nguyệt mang sao, như Đức Khổng Phu Tử, Mạnh
Tử, bỏ nhà cửa, từ biệt phụ mẫu, đoạn dứt ái ân, châu lưu liệt
quốc dạy người cải dữ làm lành, thể Thiên hành hóa. Do nơi
công nghiệp ấy mà đoạt thành phẩm vị, nào có tuyệt cốc hay
tịnh luyện chi đâu.
Tam Kỳ Phổ Độ là cơ quan cải tạo đời, dạy nhơn sanh biết cải
ác tùng lương, thương yêu thuận hòa cùng nhau, chung thờ
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một chủ nghĩa, chỉnh đốn bại tục tồi phong cho trở nên đời tận
thiện tận mỹ, thuận theo buổi Hạ nguơn tuần hoàn qui cổ.
Đức Chí Tôn khai đạo là muốn cho nhơn loại hòa bình, Càn
Khôn an tịnh, nhơn sanh noi theo luật pháp mà tu hành, lập
công bồi đức cho đầy đủ thì đặng thăng phẩm vị thiêng liêng,
đem chơn tánh phản bổn huờn nguyên làm một cùng Đức Chí
Tôn là đắc đạo.
Ấy là điều chơn lý, nên chẳng ăn ngọ, tuyệt cốc, tịnh luyện chi
cả."

TỊNH NHỤC
淨 肉
E: The pure meats.
F: Les viandes pures.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Nhục: thịt.
Tịnh nhục là từ ngữ thường được dùng bên Phật giáo. Theo
Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn thì: "Tịnh nhục là thịt
thanh tịnh, ăn khỏi tội.
Hàng Tỳ kheo Tiểu thừa có thể ăn 3 thứ tịnh nhục (Tam tịnh
nhục), 9 thứ tịnh nhục (Cửu tịnh nhục) mà khỏi phạm giới.
Nhưng hàng Tỳ kheo, các Phật tử Đại thừa đã phát nguyện ăn
chay trường thì không dùng tịnh nhục. Hàng Phật tử tại gia Đại
thừa đã phát nguyện ăn chay kỳ, nhằm những ngày chay cũng
không ăn tịnh nhục."
"Cửu tịnh nhục là 9 thứ thịt thanh tịnh (9 thứ thịt súc sanh mà
Tỳ kheo Tiểu thừa có thể ăn, không mang tội):
Thứ thịt mà mình không thấy kẻ giết.
Thứ thịt mà mình không nghe tiếng giết.
Thứ thịt chẳng ngờ là vì mình mà người ta giết.
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(Ba thứ thịt vừa kể được gọi là Tam tịnh nhục).
Thứ thịt chẳng vì mình mà người ta giết.
Thứ thịt tự nó chết.
Thứ thịt do con chim tàn hại.
Thứ thịt sống khô.
Thứ thịt thình lình gặp.
Thứ thịt đã bị giết từ trước."
"Phật giáo Tiểu thừa cho phép những người xuất gia ăn thịt
thanh tịnh. Vì vậy mà ở những xứ theo Phật giáo Nam Tông,
các nhà sư khất thực có thể ăn bất cứ loại thức ăn gì kể cả thịt
nếu đó là món thịt thanh tịnh.
Ở các xứ theo Phật giáo Đại thừa, không có khái niệm thịt
thanh tịnh. Đã là thịt thì nhứt thiết nhà sư không được ăn."
Đối với Đạo Cao Đài, tín đồ thuộc bực Hạ thừa còn ăn chay
kỳ, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, còn lại 20 hay 19 ngày thì ăn
mặn. Chúng ta không nên giết con vật làm thịt mà ăn, mà nên
ra chợ mua thịt do người ta làm sẵn để bán, mua đem về
dùng, mà Phật giáo gọi đó là thịt thanh tịnh.
Thật ra, không phải ăn các thứ thịt nầy mà không mang tội,
phải nói chính xác rằng: có tội, nhưng tội ít, tội nhẹ. Người trực
tiếp giết con vật làm thịt thì bị tội nhiều, mình mua thịt ấy về ăn
thì phải chia sớt tội sát sanh với người ấy một phần nào tùy
theo mình mua về dùng nhiều hay ít.
Đó là nói về tội sát sanh. Còn vấn đề thanh trược của chơn
thần, khi ăn mặn, dầu ăn thứ thịt nào, thanh tịnh hay không
thanh tịnh, chơn thần đều bị ô trược nặng nề.
Chỉ có ăn trường chay thì chơn thần mới được thanh khiết nhẹ
nhàng, mới có thể bay lên khỏi các từng không khí mà đến cõi
thiêng liêng.
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TỊNH NIỆM
淨 念
E: The pure thoụght.
F: La pensée pure.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Niệm: tưởng nghĩ, tư tưởng. Tịnh
niệm là tư tưởng trong sạch, tưởng nghĩ trong sạch.
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."

TỊNH TÂM
淨 心
E: The pure heart.
F: Le cœur pur.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Tâm: cái tâm của con người. Tịnh
tâm là cái tâm trong sạch, hay làm cho cái tâm trong sạch, tức
là phải loại bỏ các tư tưởng xấu xa. Tâm trong sạch thì tư
tưởng trong sạch. Cho nên trong bài Khai Kinh có câu: "Sửa
lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con phải nhớ dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chứng đàn.

TỊNH TÂM XÁ
淨心舍
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Tâm: cái tâm. Xá: cái nhà. Tịnh
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tâm xá là cái nhà để người ta đến đó mà thanh lọc cái tâm cho
trong sạch.
Đó là nơi để tự xét mình, xét coi trong kiếp sanh vừa qua,
mình đã làm được bao nhiêu phước và bao nhiêu tội lỗi. Nếu
có nhiều tội lỗi thì ráng ăn năn sám hối tội tình và cầu xin Đức
Chí Tôn cứu vớt.
Thất Nương Diêu Trì Cung giáng cơ ngày 21-05-1934:
"Âm Quang là nơi Thần Linh Học gọi là Etat d’Eraticité nghĩa là
nơi Trường Đình của chư hồn giải thể hay là nhập thể. Đại Từ
Phụ đã định nơi ấy, cho nên 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 tội phước. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình.
Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình trước khi thoát xác thì tự
nhiên thoát khỏi Âm Quang. Nói cho cùng nếu trọn kiếp, dầu
gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí
Tôn độ rỗi thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm Quang lại còn hưởng
đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chơn hồn đặng tự hối
hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chơn truyền, lập phương tự
độ, hay là con cái các chơn hồn cầu rỗi."

TỊNH TÂM ĐIỆN
淨 心 殿
E: The dome of purification of heart.
F: Le dôme de purification du cœur.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Tâm: cái tâm. Điện: cung điện.
(Tịnh tâm dịch từ tiếng Phạn: Dhyâna, tiếng Trung quốc phiên
âm là Tch’anna, Phật giáo dịch âm là Thiền; Victor Hugo gọi là
Les contemplations (trầm tư, tịnh tâm). Điện hay quán là nơi
luyện Đạo của các đạo sĩ).
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Khi bước vào Tòa Thánh, từ cửa chánh đến chỗ đặt bức họa
Tam Thánh là một khoảng rộng, gọi là Tịnh tâm điện.
Tịnh tâm điện là nơi để Chức sắc và tín đồ dừng lại đây,
trước khi bước vào Chánh điện làm lễ Đức Chí Tôn, để kiểm
soát cái tâm của mình có được trong sạch không.
Tâm trong sạch là tòa ngự của Phật Tiên, còn tâm ô trược vạy
tà là chỗ ở của quỉ ma.
Đức Chí Tôn có than rằng:
"Đường Tiên cũng lấp lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà
thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh
Đạo mà tạo danh mình, vô Thánh điện mà hơi tà còn phưởng
phất." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)

TỊNH THẤT
淨 室
E: The house of meditation.
F: La maison de méditation.
TÂN LUẬT giải rõ: "Tịnh Thất" là nhà thanh tịnh để cho các Tín
đồ vào mà tu luyện. Muốn vào Tịnh Thất phải tuân y những
điều lệ như sau nầy:
- Ðiều Thứ Nhứt: Trong hàng Tín đồ, ai đã xử tròn Nhơn đạo
và giữ Trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh
Thất mà nhập định.
- Ðiều Thứ Hai: Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn
và một người Đạo Hữu bảo hộ.
- Ðiều Thứ Ba: Cấm, không đặng thơ tín vãng lai với người
ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh Chủ" xem
trước.
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- Ðiều Thứ Tư: Cấm, người ngoài không được vào nhà Tịnh,
chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc Tín đồ.
- Ðiều Thứ Năm: Cấm, không được chuyện vãng với người
ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có
phép người "Tịnh Chủ" cho.
- Ðiều Thứ Sáu: Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và
không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.
- Ðiều Thứ Bảy: Phải giữ cho Chơn Thần an tịnh, đừng xao
xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải
siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường
đạo.
- Ðiều Thứ Tám: Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải
y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.
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."
Đức Ngài nói trong sự phấn khởi: "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".

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

574

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TÒA ĐẠO
座道
E: The religious tribunal.
F: Le tribunal religieux.
Chiếu y Ðạo Luật Hội Thánh năm Mậu Dần (dl: 15-02-1938) về
cơ quan Tòa Ðạo, phân định hình phạt và án tiết cho những
người phạm luật pháp của Ðạo;
Nghĩ vì Tòa Ðạo là một cơ quan để bảo thủ chơn truyền y theo
khuôn viên Ðạo pháp, không ai qua luật đạo mà Hiệp ThiênÐài chẳng biết;
Lập Tòa Ðạo để trị kẻ phàm, tức là dụng hình phạt phàm trần
đặng giảm bớt hình phạt thiêng liêng. Vậy Tòa Ðạo là một cơ
quan trọng yếu nắm Cân Công bình, giữ gìn trật tự trong hàng
đồng đạo;
Nghĩ vì hiện thời cần dẫn giải rõ thêm quyền hành và phận sự
của Chức sắc Tòa Ðạo tại Tòa Thánh và các địa phương"
Tòa Đạo 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 đạo- Phổ tế - Phước Thiện.- Tòa Đạo.
Tòa Ðạo (Bộ Pháp Chánh): Tòa Ðạo hay Bộ Pháp Chánh là
cơ quan bảo thủ chơn truyền, giữ gìn luật pháp Ðạo, chăm
nom chư Chức sắc, Chức việc và Ðạo hữu thi hành phận sự,
che chở kẻ yếu tha, binh 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 Ðạo, lại cũng là một cơ quan giúp cho Hành
Chánh, Phước Thiện và Phổ Tế thêm oai quyền mạnh mẽ tôn
nghiêm đặc sắc. Tóm lại là lập phương bảo toàn sanh chúng
khỏi điều thống thiết đau khổ với nét oai nghiêm của Chức sắc
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đương quyền hành chánh. (Xem chi tiết nơi chữ: Bộ Pháp
Chánh, vần B)
Cầm đầu Bộ Pháp Chánh là một vị Thời Quân chi Pháp,
Chưởng quản Bộ Pháp Chánh.

TÒA HÒA GIẢI
座 和 解
E: The justice of peace.
F: La justice de paix.
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Hòa: thuận hòa. Giải: mở ra.
Hòa giải là dàn xếp cho hai bên thuận thảo với nhau, không
còn xích mích với nhau nữa.
Tòa Hòa giải là tòa án của Đạo Cao Đài ở cấp thấp, có nhiệm
vụ hòa giải các vụ thưa kiện nhỏ, lặt vặt (tạp tụng) trong các
tín đồ. (Xem chi tiết nơi chữ: Bộ Pháp Chánh, vần B)

TOÀ NỘI CHÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
1- Phần yếu trọng: Tòa Nội chánh Cửu Trùng Đài xây dựng
từ năm (1933). Trong Nội-Ô Tòa Thánh có điều đáng lưu ý
nhứt là Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài, cất phía Bắc Đền
Thánh, cập Quốc lộ 13, con đường số 13 nầy phân ranh giữa
Nội-Ô và Ngoại-Ô Đền Thánh. Nói rõ hơn, Tòa Nội Chánh nằm
bìa trong Nội-Ô về hướng Bắc, tức là từ hướng Bắc đi vào thì
gặp ngay Tòa Nội Chánh. Cho nên khi cất Tòa Thánh, Đức Hộ
Pháp cũng cho xây Tòa Nội Chánh và Đức Ngài nói: "Bần Đạo
cất Tòa Nội Chánh để áng hơi thở của con Cù, vì mỗi lần nó
thở, nền Đạo chinh nghiêng …" Năm Quí Mão (1963) có cuộc
thay đổi, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, buộc Đạo phải sửa
đổi các danh từ dinh thự, như: "Pháp Chánh Hiệp-Thiên Đài
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đổi lại Pháp viện, Tòa Nội Chánh đổi lại "Cửu Trùng Đường"
phù hợp với câu:
"Đài phương phúc địa giáng linh,
"Cửu Trùng thụy ứng Long Thành ngũ vân".
Ngũ tường vân là một hội Rồng Mây… Ấy là một trấn pháp,
che mặt hông Đền Thánh.
Từ cửa Hòa Viện số I chánh Bắc (Thủy) đi vào Nội Ô trung
tâm Thánh Địa, trước thấy văn phòng Nội-Chánh Cửu TrùngĐài, nơi làm việc của Cửu Viện và ba Chánh Phối Sư. Qua
vườn hoa kiểng (mới làm sau), rồi tới Đền Thánh, đoạn đường
nầy nằm bên ngoài bao lơn Hiệp-Thiên-Đài, tức áng lỗ tai con
Long Mã (bên Nữ phái) bảo vệ Sanh Môn Quan cho phái
yếu… Trái lại, bên Nam phái, từ phía Nam đi vào Bạch Ngọc
Kinh tại thế, thì Hiệp Thiên Đài nằm nơi Đại lộ Phạm Hộ Pháp,
tức là Đạo Pháp để trước mắt nhơn sanh tự tri, tự giác vào
cửa Sanh Môn Quan để đến Cung Đạo trình diện Đức Chí
Tôn, gọi là Pháp Luân Thường Chuyển (Lễ Hoán Đàn khi cúng
Đại Lễ).
2- Tòa Nội Chánh hay là Cửu Viện:
Tòa Nội Chánh tức văn phòng Cửu Viện của Cửu Trùng-Đài
Nam phái. Tòa này đặt dưới quyền điều khiển của ba ChánhPhối Sư của ba phái là Thái Chánh Phối Sư, Thượng Chánh
Phối Sư, Ngọc Chánh Phối Sư.
Nhiệm vụ của chín Viện:
Trong ba phái: Thái, Thượng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dưới đây của Đức Lý Giáo
Tông:
THÁI: Hộ, Lương, Công ngoại chủ trương,
THƯỢNG: Học, Y, Nông chấp phương cương,.
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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.
Xem như vậy thì :
- Phái Thái coi ba Viện: Hộ viện, Lương viện, Công viện.
- Phái Thượng coi ba viện: Học viện, Y viện, Nông viện.
- Phái Ngọc coi ba viện: Hòa viện, Lại viện, Lễ viện.
*Hộ viện: phụ trách về tài chánh, (chấp chưởng, gìn giữ tiền
bạc của Đao)
*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.
*Công viện: đảm trách việc xây cất, tu bổ, tạo tác các dinh
thự, đền đài, nhà cửa cho Hội-Thánh cũng như sửa chữa, xây
đắp các đường sá trong nội-ô Tòa-Thánh.
*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.
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*Y viện: là viện lo về sức khỏe như cung cấp thuốc men,
khám bệnh, trị bịnh cho các Chức sắc, Chức việc và nhân viên
làm việc ở Nội-Ô Thánh địa khi họ bịnh hoạn. Y-viện còn có
nhiệm vụ săn sóc các trẻ em mồ côi và đồng bào nghèo khổ.
Y-Viện vừa trị bịnh theo Đông-y vừa theo Tây-y.
*Nông viện: là viện sản xuất thực phẩm bằng cách thành lập
các đồn điền, ruộng nương, rẫy bái để trồng trọt cây trái, lấy
thực phẩm cung cấp cho Hội-Thánh. Thực phẩm này sẽ dùng
nuôi dưỡng những người hiến thân trọn đời cho Đạo.
*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)
*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
trung-ương 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.
*Lễ viện: Lễ Viện sắp đặt, tổ chức tất cả các cuộc tế lễ ở ĐềnThánh 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.
3- Sự biến chuyển của Tòa Nội Chánh:
Trước cuộc biến thiên, Chức Sắc bị thâu quyền chức, lúc đó
có con Mễnh (Mang) chạy vào Tòa Nội Chánh, đụng đầu vô
cột chảy máu, rồi chạy ra Quốc Lộ số 13, bị bắt làm thịt trong
năm Đinh Dậu (1957). Đức Hộ Pháp phê dạy như sau:
"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
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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: 5 ông hồi hưu dưỡng lão, 5 ông bị
ngưng quyền chức ngày 15–4 (dl: 26-05-1964). Theo câu chót
thì lời phê nầy vẫn còn hiệu lực cho đến ngày Đức Hộ Pháp
trở về nước nhà, các tai nạn mới được chấm dứt.
Còn hai trường hợp nữa cũng do con Mễnh, mang tin chẳng
lành: Năm Mậu Tuất (1959), một con Mễnh chạy vào Nội Ô bị
té giếng. Sau đó Ông Ngọc Hoài Thanh bị Gián Ma Xử 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.
Mang, Mễnh là con vật đem điềm bất tường khi nó xuất hiện.

TÒA NGHIỆT CẢNH
Tòa Nghiệt Cảnh: tức là Nghiệt Cảnh Ðài, là Tòa Án nơi cõi
thiêng liêng, nơi đây có đặt một tấm kiếng lớn rất huyền diệu,
ai đứng trước tấm kính nầy thì trong tấm kính sẽ hiện ra tất cả
việc làm thiện ác trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, một lời nói
cũng không sót. Ðứng nhìn vào kính như đứng coi chiếu phim
vậy, mà cuốn phim nầy là cuốn phim của đời mình. Bao nhiêu
thiện ác thì có cây Cân Công bình thiêng liêng cân, phước
nhiều thì thăng, tội nhiều thì đọa, không thể chối cãi.
Thánh giáo: "Ai giữ trọn bực phẩm thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh
tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn Ðịa cầu 68
nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh phải bị đọa vào nơi U
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Minh Ðịa, để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về
nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ, bằng chẳng biết
sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng
muôn muôn đời đời mà đền tội ác".

TÒA PHÁN XÉT
E: The divine tribunal.
F: tribunal divin.
Tòa Phán xét là tòa án nơi cõi thiêng liêng để tra xét công và
tội, phước đức và tội tình của mỗi chơn hồn trong một kiếp
sống nơi cõi trần, để quyết định thăng hay đọa.
Tòa Phán xét là chỉ chung các tòa án nơi cõi thiêng liêng như:
Tòa Nghiệt cảnh, Tòa Tam giáo thiêng liêng.
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
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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."

TÒA SEN
E: The throne of lotus.
F: Le trône de lotus.
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Sen: hoa sen. Tòa sen là cái
hoa sen mà Đức Phật dùng làm chỗ ngồi. Phật dùng hoa sen
làm chỗ ngồi là vì hoa sen có những đặc tánh tốt đẹp mà các
thứ hoa khác không có. Đó là hoa sen sanh ra trong bùn dơ,
sống trong bùn dơ mà không nhiễm mùi bùn, lại tỏa hương
thơm ngát, cũng giống như Đức Phật sống nơi cõi trần ô trược
mà không nhiễm trược trần.
Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm của Phật giáo:
Như hoa sen đẹp đẽ dễ thương,
Không ô nhiễn bùn dơ và nước đục.
Giữa đám bụi trần,
Ta không vướng chút bợn nhơ,
Như vậy, Ta là Phật.
Đức Chí Tôn dạy cho biết cái tâm quí báu của con người là tòa
sen để Đức Chí Tôn ngự:
Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Cần gì hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.
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TÒA TAM GIÁO
座 三 敎
E: The tribunal of the three religions.
F: Le tribunal des trois religions.
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Tam giáo: ba nền tôn giáo
lớn ở Á Đông, gồm: Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo.
Tòa Tam giáo là tòa án đặc biệt của Đạo Cao Đài để xét xử
các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu vi phạm pháp luật của
Đạo một cách nặng nề, những vị xử án là những Chức sắc
cao cấp trong ba phái Thái, Thượng, Ngọc, đại diện Tam giáo.
Chỉ những trường hợp phạm pháp nghiêm trọng mới được
đưa ra Tòa Tam giáo xét xử.
Trường hợp những vụ phạm pháp nhẹ, thông thường thì đưa
ra Tòa Hòa giải ở địa phương hay đưa ra Hội Công Đồng hoặc
Ban Kỷ Luật xét đoán. Tòa Tam giáo được tổ chức 3 cấp từ
thấp đến cao:
Tòa Tam giáo Cửu Trùng Ðài.
Tòa Tam giáo Hiệp Thiên Ðài.
Tòa Tam giáo Bát Quái Ðài.
Khi Tòa Tam giáo Cửu Trùng Ðài xử đoán rồi mà bị cáo còn
uất ức hàm oan thì kêu nài lên Tòa Tam giáo Hiệp Thiên Ðài.
Thảng như Tòa Tam giáo Hiệp Thiên Ðài xử rồi mà bị cáo vẫn
còn uất ức thì kêu nài lên Tòa Tam giáo Bát Quái Ðài nơi cõi
thiêng liêng. Thiên điều.
Tại sao lại có một số Chức sắc bỏ Đạo?
THẦY dạy tại Cầu Kho ngày 19 Février 1927:
"Thầy vì lẽ công mà phong Chức sắc cho mỗi đứa là cũng do
Tòa Tam Giáo xin, chớ xem lại trong hàng Môn đệ đã thọ
tước cũng chưa đặng thấy mấy đứa cho xứng đáng. Vậy các
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con đứa nào đã được thưởng phong cũng chẳng nên vội
mừng mà quên phận sự; còn mấy đứa chưa đặng phong
thưởng cũng không nên vội buồn mà thất đạo tâm. Các con
hiểu à?
Thầy ước sao các con biết tự lập thì Thầy mới vui lòng; chớ
các con Nhập môn cho đông, lãnh Thiên phong cho nhiều mà
không đủ tư cách, thì các con phải tự hỏi mình coi có bổ ích
vào đâu chăng - Hiểu à!"

TÒA TAM GIÁO CỦA ĐỨC CHÍ TÔN (Ngọc Hư Cung)
Đức Hộ Pháp nói: "Vậy kiếm hiểu coi: Bát-Quái-Đài ấy là gì?
Phải chăng là Tòa Tam Giáo của Đức Chí-Tôn, do ThánhNgôn để lại, chúng ta quan-sát coi trạng thái. Muốn đến BátQuái-Đài chúng ta phải qua ao Ô Trì, chúng ta thấy Bát-QuáiĐài nó thù-lù ở dưới trồi lên trước mặt chúng ta, chúng ta thấy
hình nó giống như cây cột có tám cửa vậy. Cột đài ấy có tám
cửa là Thất-Đầu-Xà, có bảy đầu trong tám cửa ngăn cản các
chơn hồn không cho vào Bát-Quái-Đài, duy chỉ chừa có cửa
Phật mà thôi. Cả bảy cửa kia Quỉ giữ không cho ai qua lại,
không có lực quyền nào đi ngang qua đặng, 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…Nếu chúng ta xin phép Đức Chí-Tôn vô Đài ấy, chúng ta
biết trước rằng: Đó là Tòa Tam Giáo Ngọc Hư Cung, chúng
ta được hiểu trước hết, nếu Chí-Tôn cho vô thì chúng ta chẳng
phải đi ngang qua cầu như những người kia vậy, con đường ta
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đi khác hơn. Chúng ta tưởng rằng: Đường Bần-Đạo dắt cứ đi,
đi trên con đường Hằng-Sống. Con đường này khác hẳn với
con đường kia, chúng ta dung rủi trên con đường Thánh cho
nên chúng ta muốn đến tức nhiên sẽ đến."

TÒA TAM GIÁO CỬU TRÙNG ĐÀI
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Lục niên)
_____________________________+

Sao lục Án Tòa Tam giáo xử ngày 28 Aout 1931
Tuân y theo Thánh giáo Đức Lý Giáo Tông, Nghị định ngày
mùng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Chiếu theo Đạo Nghị Định của Đức Hộ Pháp và lời phê chuẩn
của Giáo Tông ngày 30 tháng 10 năm Canh Ngọ, thiết lập
TAM-GIÁO-TÒA.
TAM-GIÁO-TÒA CỬU TRÙNG ĐÀI
(Kỳ nhì)
Tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày rằm tháng 7 năm Tân Vị
(le 28 Aout 1931)
Xử các vụ và kết án như sau đây:
Tên họ - Chức

-Định án:

1-Trần Đạo Quang
- Ngọc Chưởng Pháp

-Chiếu theo hình phạt thứ 9:
Phải ăn-năn sám hối,
thọ tội cùng chúng sanh.

2-Nguyễn Trung-Hậu
-Tha bổng,
-Bảo Pháp Hiệp Thiên Đài song buộc phải lo về Tòa Thánh
cho thường đặng gần
Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp,
dìu dắt trong đường Đạo.
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3-Trương Hữu Đức
-(Án Y như trên)
-Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
4-Trương Văn Tràng
-(Án Y như trên)
-Tiếp Pháp Hiệp Thiên Đài
5-Phạm Văn Tươi
-Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

-(Án Y như trên)

6-Lê Thiện Phước
-Bảo Thế Hiệp Thiên Đài

-(Án Y như trên)

7-Thái Văn Thâu
-Khai Thế Hiệp Thiên Đài

-(Án Y như trên)

8-Thái Ca Thanh
-Phối Sư Cửu Trùng Ðài

-Chiếu theo hình phạt thứ 5:
Ngưng chức 1 năm,
nếu biết ăn-năn sám hối thì được
phục chức như cũ.

9-Thượng Bản Thanh
- Giáo Sư

-(Án Y như trên)

10-Ngọc Minh Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y như trên)

11-Thượng Sanh Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y như trên)

12-Thượng Tường Thanh -(Tha bổng)
-Giáo Hữu
13-Ngọc Khai Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

14-Thượng Lai Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

15-Thái Minh Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

16-Thái Kiển Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)
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17-Ngọc Sơ Thanh
-Giáo Sư

-Chiếu theo hình phạt thứ 5
- Ngưng chức 1 năm

18-Thái Hiển Thanh
-Giáo Hữu

-(Án như trên)

19-Thượng Diêu Thanh
-Giáo Hữu

-(Án như trên)

20-Thượng Ngự Thanh
-Giáo Hữu

-(Án như trên)

21-Thượng Hên Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

22-Thượng Trò Thanh
(Võ Văn Trò)
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

23- Thái Quyền Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

24-Thượng Thành Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

25-Thượng Giỏi Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

26-Thượng Kỷ Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

27-Thượng Sanh Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

28-Ngọc Phùng Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

29-Ngọc Lương Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

30-Ngọc Bồi Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

31-Thái Bân Thanh

-(Tha bổng)
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-Lễ Sanh
32-Thượng Đổng Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

33-Thượng Tân Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

34-Thượng Tuất Thanh
Giáo Hữu

-(Chiếu theo hình phạt thứ 10)
Hầu kẻ đức hạnh của Hội-Thánh định
đặng cầu học Đạo.

35-Thượng Dung Thanh
-Giáo Hữu

-(Chiếu theo hình phạt thứ 8)
Phải về Tòa Thánh 3 tháng cho gần
Thánh giáo mà học Đạo.

36-Thái Chương Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y như trên)

37-Thượng Lấm Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y như trên)

Làm tại Tòa Thánh tây Ninh, ngày rằm tháng 7 Tân Vị
Bảo Văn Pháp Quân
Quyền Lục-Sự
Cao Quỳnh Diêu

Quyền Giáo Tông
Chánh Tòa
Thượng Trung Nhựt

Ông Đầu Tỉnh họ:
Xin Đầu Họ lãnh thi hành cái án sao ra trên đây và dán một
bổn tại mỗi Thánh Thất trong Tỉnh.
Cách thi hành phải làm ra như sau đây:
Đạo Hữu nào có tên trong bổn án, mà ở trong tỉnh mình, thì
trích lục ra từ cái án mà giao lại cho Đạo hữu ấy và phải lấy
biên nhận. Đạo hữu nào không chịu lãnh án, thì Đầu họ phải
lập Vi bằng mà gởi về Tòa Thánh.
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Vídụ Người thứ nhứt có tên trong bổn án là Đạo hữu Trần Đạo
Quang có ở trong tỉnh mình, thì sao lục án ra một tờ như dưới
đây mà giao cho người:
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Đệ Lục niên)
Sao lục Án Tòa Tam giáo xử ngày rằm tháng 7
Tân Mùi tại Tòa Thánh Tây Ninh (nhằm 28 Aout
1931)
Đạo hữu Trần Đạo Quang, Tòa xử: "Phải ăn-năn
sám hối, thọ tội cùng chúng sanh".
Hạng một tháng, kể từ ngày giao án, phải về Tòa
Thánh. Nếu chẳng tuân y, thì phạm tội bất tuân
luật Đạo, kỳ Tòa tới phải bị án nặng hơn.
Vâng lịnh Ông Ngọc Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc
Đầu Sư- Kiêm Chủ trưởng Chức sắc Nam phái
Gia định, le 1er Octobre 1931
Đầu Họ Tỉnh
(ký tên)
Tòa Thánh, le 12 Octobre 1931
Quyền Ngọc Đầu Sư
(Ký tên)
_______________________________

Tòa Tam giáo Thiêng liêng:
THẦY dạy: ngày l5-11-Bính Dần (dl: 09-12-1926)
"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,
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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."

TÒA THÁNH CHẤT
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".

TÒA THÁNH NHỊ GIANG (Chi Phái)
Tòa Thánh Nhị Giang: Phái nầy lập trụ sở tại Châu Ðốc, gọi là
Tòa Thánh Nhị Giang, chỉ hoạt động trong vùng Châu Ðốc, có
tổ chức lưỡng đài Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài như các
Hội Thánh khác, hành đạo theo Tân Luật và Pháp Chánh
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truyền, nhưng không được nhiều người ủng hộ, hình như họ
chán nản trước các sự kiện lập Chi phái.

TÒA THÁNH TÂY NINH
E: The Holy See of Tây Ninh.
F: Le Saint Siège de Tây Ninh.
Hội-Thánh Cao-Đài phải trả chùa lại cho Ông Như Nhãn và
hứa trong ba tháng sẽ tìm đất mới để dọn đi.
"Kể từ Rằm tháng 10 năm Bính-Dần (1926) tới Rằm tháng
Giêng Đinh-Mão (1927) là đúng kỳ hứa trả chùa Từ Lâm (Gò
Kén) là ba tháng, nhưng tới tháng 2 năm Đinh-Mão, đã quá kỳ
hạn một tháng mà Hội Thánh chưa trả chùa lại được, vì chưa
kiếm được đất để mua, còn Ông Hòa Thượng Giác Hải thì cứ
đòi chùa lại hoài". (Đạo-Sử I /51)
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 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 Đức Chí
Tôn không chịu. Thượng Trung Nhựt! Phải làm thế nào chừa
đất dư ra ít nữa là 50 mẫu là trọn cả 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!" (Đạo-Sử. II/ 222)
Dưới mắt Ngài Huệ Lương Trần Văn Quế kể Tòa Thánh Tây
Ninh là một trong 12 Chi phái. Nơi đây dưới chủ quyền của quí
Ngài: Trung- Tắc. Đó là một điều lầm lạc ghê gớm, dường như
ông chưa đọc lời dạy của Thầy. Bởi vì Tòa Thánh Tây Ninh là
gốc của Ðạo. Các Chức sắc thuở ban đầu tách ra lập Chi phái
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đều là Chức sắc của Tòa Thánh Tây Ninh mà ra. Gốc (Tòa
Thánh Tây Ninh) không thể là nhánh (Chi phái) được, mà là
phần quan trọng, rồi từ đó nảy sanh các nhánh, các Chi mà tự
xưng là Chi phái Cao-Đài.
Hôm sau, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 20-01-Đinh Mão (dl: 212-1927) Đức Chí-Tôn giáng dạy 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 quyền thưởng phạt, đặng răn làng ấy cho đến ngày
chúng nó biết ăn năn cải quá. 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.
Cẩm Giang thì các con phải chịu khổ về phần ăn uống, Bén
Kéo thì địa thế hẹp hòi, chớ chi các con khôn ngoan lấy cớ
rằng: vì ích lợi lương sanh, vì đạo đức mà ký Chánh phủ cho
các con mé rừng Cấm bên kia đường thì đẹp lắm. Các con liệu
thử! Thơ! Suối Vàng thì đặng, phương chuyên chở không
thuận tiện, song phong thổ tốt đẹp. Con cũng yêu cầu Hội
Thánh xét nét, nghe à! Thầy ban ơn cho các con.". (Đạo-Sử.
II. 223) & [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 98]
Đức Hộ Pháp có nói lại rõ ràng: chính Bần Đạo buổi nọ khi
nghe Đức Chí Tôn nói "chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh
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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 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. Nếu buổi ấy ai đức tin không vững chắc còn có nước
trốn mà đi."
Chú Giải: "Chẳng phải nội Ðền Thờ Ðức Chí Tôn và chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật mà kêu là Tòa Thánh. Cả khuôn viên
của Tòa Thánh là gồm hết Thánh Ðịa, gồm cả Thánh Ðịa mà
người làm chủ là Giáo Tông hay là người thay mặt cho Ngài.
Nội Luật của Tòa Thánh phải cần có đặng thi hành lập tức."

TÒA THÁNH TIỀN GIANG (Chi Phái)
Tòa Thánh Tiền Giang: Phái nầy lập trụ sở tại Thánh Tịnh
Minh Kiến Ðài ở làng Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, Gia
Ðịnh. Về sau phái nầy lập lên Tòa Thánh gọi là Tòa Thánh
Tiền Giang, để đối lại Tòa Thánh Hậu Giang. Tuy đã nâng cấp
lên Tòa Thánh nhưng không có hoạt động gì đáng kể. Tòa
Thánh Tiền Giang, cũng có lưỡng đài, được đặt tại Thánh Tịnh
Gò Vấp.

TÒA THIÊN NHIÊN
座天然
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Thiên: Trời. Nhiên: như thế.
Thiên nhiên: Trời làm ra như thế. Tòa Thiên nhiên là tòa nhà
mà Trời làm ra như thế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

593

Tòa thiên nhiên nói đúng là Thiên nhiên tọa 天然座 nghĩa là
một cái tòa tự nhiên, tức là ngôi vị do nhiều kiếp trước ở nơi
thế gian mình tạo công đức mà được. Ngôi vị này cao hay
thấp là do công đức mình làm trong kiếp sanh nhiều hay ít.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Vào cung Vạn-Pháp xem qua,
"Cho tường cựu nghiệp mấy tòa thiên-nhiên."

TỌA THIỀN
坐禪
E: To sit in contemplation.
F: S’assoir en contemplation.
Tọa: Ngồi, đặt yên. Thiền: yên lặng suy nghĩ về đạo lý. Tọa
thiền là ngồi thiền, tức là ngồi tu thiền định theo phép tu của
Phật giáo Thiền tông.
Ngồi thiền ở tư thế kiết già rất vững vàng, giữ xương sống
thẳng đứng, nhằm làm cho thân và tâm dần dần đi vào đại
định, trí não bừng sáng, đạt được trí huệ.

TỌA VỊ
坐 位
E: To seat on one’s chair.
F: S’assoir sur sa place.
Tọa: Ngồi, đặt yên. Vị: ngôi vị. Tọa vị là ngồi lên ngôi vị của
mình, tức là ngồi lên cái ngai dành cho phẩm vị của mình.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chưởng Pháp, Đầu Sư tọa vị.
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TOẠI KỲ SỞ NGUYỆN
遂 其 所 願
F:To fulfil one's wishes.
F: Être au comble de ses voeux.
Toại: Thỏa lòng. Kỳ: cái đó. Sở: của mình. Nguyện: ước muốn.
Toại kỳ sở nguyện là thỏa lòng mong ước. Có hai trường
hợp xảy ra: 1- là chính mình cố gắng phấn đấu để đạt được
mục đích của mình. 2- Là người khác giúp phương cách nào
đó cho mình được toại ý vừa lòng.
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926)
Thầy dạy: "Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm
trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì
tâm trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí
vạy tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy
giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có
phép răn trị kẻ vạy tà, các con duy có trông cậy nơi Thầy,
bước đường cứ thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá, mà cũng
chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. Thầy
ban ơn cho các con".

TOẠI NHÂN - HỮU SÀO
燧人-有巢
Toại Nhân là người có công phát minh ra lửa, bằng cách lấy
cây nhọn dùi vào gỗ, tạo sức nóng bằng cách ma sát làm lửa
phát ra. Hữu Sào là người phát minh ra cách cất nhà trên cây,
làm giống như cái tổ chim để ở. Sách Hàn Phi Tử nói rằng; đời
Thái cổ nước Tàu, người ít mà cầm thú thì nhiều, người không
thắng nổi thú dữ như cọp, voi, sấu, rắn… Có Đấng Thánh
nhân dấy lên, bày cho dân cách làm nhà trên cao để ở như tổ
chim, dân chúng vui lòng, tôn lên làm vua, gọi là Hữu Sào
(Sào là tổ).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dân chúng lại ăn trái sống, thịt sống, tanh hôi, có Đấng Thánh
nhân dấy lên, bày cho dân dùi vào gỗ để lấy lửa, dùng củi đốt
lên để nấu chín thức ăn, khử được mùi tanh Dân chúng vui
lòng, đồng tôn lên làm vua, gọi là Toại Nhân. (Toại là lấy lửa).
Việc phát minh ra lửa là một thành tựu lớn lao của người
nguyên thủy, tạo nên một bước tiến cao trong đời sống của
con người. Nhờ có lửa, người ăn các thức ăn được nấu chín,
cũng nhờ lửa con người biết đốt nóng kim khí để rèn, đúc các
dụng cụ bằng kim loại, nâng mức sống lên một đẳng cấp rất
cao so với loài cầm thú. Toại Nhân và Hữu Sào, với hai phát
minh quan trọng, đã đưa con người nguyên thủy tiến hoá lên
một bực cao, thoát khỏi tình trạng ăn lông ở lỗ, chung đụng với
loài cầm thú. Do đó, Toại Nhân và Hữu Sào được xem là hai
vị Tổ Sư của ngành chế tạo công nghiệp.

TOÀN CẦU
全 球
E: The entire world.
F: Le monde entier.
Toàn: Trọn vẹn, hoàn toàn, tất cả. Cầu: địa cầu, thế giới. Toàn
cầu là toàn cả thế giới.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Để bài trừ tà thuyết và truyền bá chơn đạo trên toàn
cầu.

TOÀN MỸ
全 美
E: Perfectly beautiful.
F: Parfaitement beau.
Toàn: Trọn vẹn, hoàn toàn, tất cả. Mỹ: đẹp. Toàn mỹ: trọn tốt,
hoàn toàn tốt đẹp.
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TOÀN NĂNG
全 能
E: Omnipotent.
F: Omnipotent.
Toàn: Trọn vẹn, hoàn toàn, tất cả. Năng: khả năng làm được
việc.
Toàn năng: có khả năng làm được tất cả, không có gì mà
Đấng Thượng Đế không làm được, từ cái thật nhỏ (vi tử) đến
những cái vô cùng to lớn, từ trược tới thanh, từ ma quỉ đến
Tiên Phật, từ sự sống đến sự chết, v.v.... Nếu còn có cái nào
mà chưa làm được thì không thể gọi là Toàn năng.

TÔ ĐÔNG PHA (1037- 1101)
蘇東坡
Tô Ðông Pha (C: sūdōngpō) cũng được gọi là Ðông Pha Cư
sĩ; Văn hào nổi danh kiêm Cư sĩ ngộ Đạo người Trung Quốc.
Ông kế thừa Thiền sư "Ðông Lâm Thường Tổng" 東林常總
cũng được gọi là Ðông Lâm Chiếu Giác. Một Môn đệ đắc pháp
của Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam. Ông tên Tô Thức, tự là
Tử Chiêm, hiệu Ðông Pha. Cha ông là Tô Tuân, người em trai
là Tô Triệt (tự là Tử Do) và một em gái là Tô Tiểu Muội. Ðiểm
đặc sắc nhất trong gia đình họ Tô là toàn cả gia đình: cha con
đều được xếp vào "Bát đại gia" của văn học Trung quốc từ
suốt đời Ðường đến đời Tống. Ông đã sớm tỏ tài năng của
mình, lên 11 tuổi đã đọc nhiều sách vở. Năm 22 tuổi, cùng với
em là Tô Triệt, ông đi thi và đỗ Tiến sĩ. Cuộc đời sau đó của
ông rất thăng trầm, lúc thì đạt những địa vị cao cả, lúc thì bị
đày ra những nơi hẻo lánh khổ cực. Nhưng không lúc nào ông
rời chủ trương của cuộc đời mình là đem triết lý của Đạo Phật,
Lão Tử, Trang Tử vào thơ văn, áp dụng tinh thần từ bi vào
việc trị dân, đào kinh đắp đập chống thiên tai... Lúc rảnh rỗi thì
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ngao du sơn thủy tham vấn các vị Thiền sư để học Ðạo. Nhân
một lần dừng chân tại Ðông Lâm, ông được Thiền sư Thường
Tổng thuyết về "vô tình thuyết pháp" và nhân đây có ngộ nhập.
Sáng hôm sau ông trình kệ:
Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt,
Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân.
Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ,
Tha nhật như hà cử tự nhân.
Dịch:

溪聲便是廣長舌
山色豈非清淨身
夜來八萬四千偈
他日如何舉似人

Lưỡi suối thè dài khua róc rách,
Non chưa mòn hẳn thấy bình an.
Tám vạn bốn ngàn kinh vọng tiếng,
Sáng ra tỉnh giấc nói sao rằng?
(Sọan giả phụng dịch)

Thú vị nhất có lẽ là những giai thoại Thiền giữa ông và những
vị Cao Tăng đương thời. Qua đó, người ta có thể hình dung
được tinh thần của ông và cái "Ðại cơ đại dụng" của các vị
Thiền sư. Một hôm, ông đến viếng Thiền sư Hạo ở Ngọc
Tuyền. Ngọc Tuyền thấy ông liền hỏi: "Tôn quan tên gì?" Ông
thưa: "Tên Cân, nghĩa là "cân các vị trưởng lão trong thiên
hạ". Ngọc Tuyền liền quát một tiếng to, rồi sau đó bảo: "Hãy
nói tiếng hét này nặng bao nhiêu!" Ông không đáp được, từ đó
thầm khâm phục. Ông cũng kết bạn rất thân với Thiền sư Phật
Ấn Liễu Nguyên. Một hôm, ông đi thuyền ghé thăm Phật Ấn
ngay lúc vị này đi vắng. Ðợi mãi không được, ông bèn viết vài
dòng lưu lại và những chữ cuối cùng là "Tô Ðông Pha, người
Phật tử vĩ đại, dù có tám ngọn gió (Bát phong) thổi cũng chẳng
động." Phật Ấn về đọc thấy thế liền viết thêm những dòng sau
"Nhảm nhí! Những gì ông viết ở đây chẳng hơn gì phát rắm."
Khi nghe được lời lăng mạ này Tô Ðông Pha nổi giận lôi đình,
cấp tốc đi thuyền qua sông. Thấy Phật Ấn, ông quát to: "Thầy
có quyền gì mà thóa mạ tôi như vậy? Tôi há không phải là một
Phật tử mộ Đạo, chỉ để tâm đến Đạo không thôi hay sao?
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Quen biết tôi lâu như vậy không lẽ thầy lại mù quáng đến thế
sao?"
Phật Ấn chỉ lặng lẽ nhìn ông một vài giây, sau đó mỉm cười nói
chậm rãi: "Tô Ðông Pha, Phật tử vĩ đại kêu rằng tám ngọn gió
cũng khó mà động được ông một tấc, thế mà giờ đây chỉ một
phát rắm cũng thổi ông qua đến tận bên này sông!"
Danh vọng của ông cao mà tính tình lại rất là bình dân, có lúc
tự cày ruộng, cất nhà như một nông phu. Ông viết lên vách
nhà đế tự răn mình: "Hay ngồi xe thì chân sẽ tàn tật, ở nhà
rộng dễ bị cảm, hiếu sắc thì sức mau kiệt, ăn đồ cao lương thì
dễ đau bao tử." Vì tâm hồn khoáng đạt người đời đều quí mến
ông hơn tất cả các văn hào khác đời Tống.
Tô Đông pha dưới mắt Cao-Đài:
Đức Hộ Pháp nói: "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
diễn lại đó vậy."

TÔ HUỆ ĐIỆU HỒI VĂN
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỐ BẦN HÀN
素貧寒
Tố: Màu trắng, trong sạch, nguyên chất, ăn chay, vốn dĩ. Bần:
nghèo. Hàn: lạnh, cùng khổ. Tố bần hàn là vốn nghèo và khổ,
chỉ cảnh nghèo nàn thiếu thốn của kẻ tu hành.
Sách Trung Dung có viết rằng:
Tố phú quí hành hồ phú quí,
Tố bần tiện hành hồ bần tiện.
Tố di địch hành hồ di địch,
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn
Nghĩa là:
Vốn sẵn phú quí thì làm theo phú quí,
Vốn sẵn nghèo hèn thì làm theo nghèo hèn.
Vốn sẵn mọi rợ thì làm theo mọi rợ,
Vốn sẵn hoạn nạn thì làm theo hoạn nạn
Ý nói: Người an phận, trong cảnh nào thì hành xử theo cảnh
đó, không có gì phải lo nghĩ.
Thầy dạy: "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".

TỐ CÁO CHO MƯỚN THUYỀN BÁT NHÃ
Do đơn tố-cáo Chí-Thiện Hương-Nhâm cho mướn ThuyềnBát-Nhã.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Quyền Ngọc Chánh Phối Sư
viết thư nói cho các Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành Kim Biên biết
rằng: Thuyền Bát-Nhã là của Hội-Thánh Phước-Thiện cho HộiCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thánh Ngoại-Giáo, do lịnh Bần-Đạo dạy cho. Khi Giáo-Sư Bảy
phản, chiếm làm chủ và khi Bần-Đạo về thấy thì dạy lấy lại
giao cho Phước-Thiện hay là Chức-Sắc Phước Thiện làm chủ.
Nghĩa là của thiệt chủ nó trả lại cho chủ nó. Chí Thiện HươngNhâm thay mặt Hội-Thánh Phước-Thiện làm chủ nó thì chủquyền của Chí-Thiện Nhâm. Không ai phản-đối đặng, nhưng
Bần-Đạo sẽ nhắc Chí-Thiện Nhâm: thuyền ấy chỉ để làm
phước chớ không phải để làm mướn, nếu cho mướn lấy tiền
cốt-yếu để tiền ấy làm phước, mà phước ấy cả con cái Thầy
phải hưởng trước hết". [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TỔ CHỨC
組 織
E: To organize.
F: Organiser.
Tổ: Dây tơ, nối liền lại. Chức: dệt vải. Tổ chức là xếp đặt một
công cuộc nào đó có đủ các bộ phận, hoạt động như một cơ
thể.

TỔ ĐÌNH
E: The central temple of a religion’s founder.
F: Le temple central du fondateur d’une religion.
Vâng lịnh Đức Chí Tôn dạy cất Tổ Đình tại sân Đại Đồng Xã,
giữa hai cụm rừng Thiên Nhiên, nên Đức Cao Thượng Phẩm
lo phá rừng cho tới Bàu Cà Na, vì có Thánh Giáo Đức Lý Giáo
Tông dạy xây Động Đình Hồ tại Bàu Cà Na. Đức Chí Tôn dạy
đổ nền Phật Tổ trước và đào móng xây Hiệp Thiên Đài, Cửu
Trùng Đài, Bát Quái Đài. Nền Bát Quái Đài hao tốn nhiều vật
liệu, nên Hội Thánh cho cắm nọc lấy ranh nền Hiệp-Thiên-Đài,
Cửu-Trùng Đài vô tới Bát Quái Đài đào hầm Bát Quái Đài
trước, cho công quả đi đào sạn ở các nơi đem về đổ hai bên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mé rừng Thiên Nhiên, phía tay mặt có cất nhà lá để rửa sạn
dựa mé rừng.
Khi Hội Thánh cho xây hầm Bát Quái Đài thì tất cả nhân viên
công quả đều ra gánh đất đem về đổ vào rừng Thiên Nhiên
(chỗ Thơ viện bây giờ). Buổi Đạo mới phôi thai, Hội Thánh còn
nghèo, không thể tạo tác Tổ Đình nổi, nên Đức Chí Tôn dạy
cất Tòa Thánh tạm hiện thời, ngày sau con cái Đức Chí Tôn
đến xây Tổ Đình thiệt thọ, đó là Hội Thánh tương lai đời Giáo
Tông tịch Đạo "ĐẠO TÂM". Nền móng hầm Bát Quái Đài đã
xây xong vào năm Canh Ngọ (1930) đã lấp lại, địa điểm trong
sân Đại Đồng Xã từ nền trụ phướn đến Cội Bồ Đề. Trong lúc
đào Hầm Bát Quái, kích thước thế nào đó mà làm "lát" hết một
mình Rồng, Đức Hộ Pháp có đến xem và nói rằng: "Đến năm
Dần, Rồng phục sinh". Quả nhiên đúng vào ngày 22-04-Nhâm
Dần (1962) sân gạch tàu nơi nền trụ phướn ở phía ngoài tự
nhiên gạch nổi dòng mô lên như máng xối lật úp, hai tấm gạch
dựng lên mà đường ron hồ xi măng ba mặt vẫn còn nguyên
không bể gãy. Đường gạch nổi một cách diệu kỳ, quanh co
uốn khúc như Rồng lượn trên sân gạch. Hội-Thánh để nhân
sanh xem việc lạ có cả tuần nhựt, đó là ngày Rồng bị lát phục
sinh, cũng là phép nhiệm "Long năng biến hóa".

TỔ MẪU
祖 母
E: The Grand Mother.
F: La Grand Mère.
Tổ: Tổ tiên, người lập ra một tôn giáo, học thuyết hay một
ngành nghề. Mẫu: mẹ. Tổ phụ là ông nội. Tổ mẫu là bà nội. Tổ
phụ còn có nghĩa là ông cha đời trước, tức là tổ tiên.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu: bài kinh cúng tế và cầu nguyện
Tổ tiên, tức là cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ có xứ Việt Nam còn duy trì được sự tôn sùng tổ
phụ.

TỔ NGHIỆP
祖 業
E: Patrimony.
F: Patrimoine.
Tổ nghiệp là sự nghiệp của tổ tiên để lại.
Kinh Hôn Phối có câu:
"Đường tổ-nghiệp nữ nam hương lửa,
"Đốt cho nồng từ bữa ba sanh."

TỔ PHỤ
祖 父
E: Grand father.
F: Grand père.
Tổ phụ là Ông nội, tức là người sinh ra cha mình. Song ở đây
nghĩa Kinh chỉ Tổ tiên dòng họ bên nội (tức nội tổ).
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Gởi Tổ phụ Anh hiền cung phụng,
"Gởi sắp em còn sống nơi đời."

TỔ PHỤ ĐÃ QUI LIỄU
(Tổ là bậc có trước, Phụ là cha, Qui liễu: Đã làm xong trách
nhiệm thì được trở về). Ấy là nói các bậc thuộc trong tông tộc
từ hàng cha mẹ trở lên mà đã chết rồi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tổ Phụ là ai? Theo lời chú thích trong sách Lễ Ký có nói rằng:
Toàn thể vạn vật nương nhờ căn bản nơi Trời là Đấng tạo
Thiên lập Địa, còn toàn thể nhơn loại nương nhờ căn bản nơi
Tổ tiên là bậc khai sáng ra dòng giống "Vật bản hồ Thiên,
nhân bản hồ Tổ" 物本乎天, 人本乎祖 Triết lý Cao Đài cũng cho
rằng nguồn cội của con người gồm hai phần, phần hữu hình,
gần gũi nhứt là cha mẹ, ông bà đã sinh ra hình hài xác thịt;
Phần vô vi, không thấy được, phải suy luận mới nhận biết, đó
là Đức Thượng Đế đã ban cho một Chơn linh để con người có
sự sống, sự hiểu biết và khôn ngoan.
Ca dao Việt Nam cũng nhắc nhớ đến ông bà:
"Con người có Tổ có Tông,
"Như cây có cội, như sông có nguồn."
Khi nhớ đến ông bà cha mẹ, người tu hành phải chăm lo
phụng dưỡng khi các người còn sanh tiền, bố thí, lễ bái để hồi
hướng công đức đến người đã quá vãng.
Do vậy, thờ cúng Tổ tiên hay Tổ phụ là nhằm thể hiện lòng
tưởng cây cội nước nguồn.
Đức Khổng Phu Tử dạy: Thờ cha mẹ mới chết dường như
sống, thờ Ông bà tuy mất cũng như còn, mới gọi rằng chí hiếu
vậy "Sự tử như sự sanh, sự vong như sư tồn, hiếu chi chí dã"
事死如事生, 事亡如事存, 孝之至也 Ngoài ra, sự thành tâm của
con cháu cũng nhằm để cầu nguyện cho Chơn linh của Cửu
Huyền Thất Tổ được siêu thăng Tịnh độ.
Bài Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu do Bà Đoàn Thị Điểm một
nữ sĩ nổi danh của Việt Nam và cũng là một vị Tiên Nương nơi
Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho chúng sanh Đạo Cao Đài.
KINH CẦU TỔ-PHỤ ĐÃ QUI-LIỄU
(Giọng Nam-Ai)
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Giọt máu mủ lưu-truyền tại thế,
Con nhẫng mong truyền kế lửa hương.
Nguyện cùng Thất-Tổ xin thương,
Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay.
Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
Nay phò-trì con cháu tu tâm.
Dâng gươm huệ kiếm xin cầm,
Chặt lìa trái-chủ đặng tầm ngôi Thiên.
Dầu tội-chướng ở miền địa-giái,
Dầu oan-gia ở ngoại Càn-khôn.
Dầu mang xác tục hay hồn,
Nhớ cầu Từ-Phụ CHÍ-TÔN cứu nàn.
Dầu đoạt vị ở an Thiên cảnh,
Dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm.
Nương thuyền Bát-Nhã cho an,
Dìu chừng con cháu vào đàng nghĩa-nhân.
Kìa lố bóng hồng ân bao phủ,
Cả thế gian đầy đủ đạo mầu.
Âm-dương đôi nẻo như nhau,
Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ-trì.
Chốn Tây-phương đường đi thong thả,
Cõi Diêm-Cung tha quả vong căn.
Tiêu-diêu định tánh nắm phan,
Dò theo Cực-lạc đon đàng siêu-thăng.
Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm,
Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương.
Tấc lòng đòi-đoạn đau thương,
Chơn mây vái với hương hồn hiển-linh.
ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM
(Tụng tiếp Kinh Cứu-Khổ)
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TỔ QUÁN
祖館
- Đức Hộ Pháp giải cho biết: "Toàn cả thiên-hạ nói rằng nòigiống Việt-Nam 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: QuảngĐông, Quảng-Tây, 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.

TỔ SƯ (Phật Học)
祖師
E: The founder.
F: Le patriarche.
Tổ Sư (J: soshi) Thường được hiểu là những vị Tổ trong Thiền
Tông. Tổ sư là những Ðại sư đã thấu hiểu Phật pháp, đã được
truyền tâm ấn qua cách "Dĩ tâm truyền tâm" và truyền lại cho
những Pháp tự. Biểu tượng của việc "Truyền tâm ấn" là pháp
Y và Bát, gọi ngắn là "Y Bát". Theo truyền thuyết, 28 vị Tổ sư
Ấn Ðộ kế thừa nhau sau Đức Phật Thích-Ca để truyền bá
Thiền Tông và Bồ-Đề Ðạt-Ma – vị Tổ thứ 28 tại đây – được
xem là Tổ thứ nhất của Thiền Trung Quốc.
Vị Tổ thứ 6 tại Trung Quốc là Huệ Năng không chính thức
truyền Y Bát lại cho ai và vì vậy, biểu tượng này và với nó là
danh hiệu Tổ Sư thất truyền. Nhưng Huệ Năng lại có năm vị
Đệ tử đắc pháp xuất sắc – được thời nhân gọi là Ngũ đại tông
tượng – là những vị đã khai sáng và phát triển nhiều nhánh
Thiền quan trọng.
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Năm vị Ðại Thiền sư được tôn là Ngũ Đại Tông tượng của Lục
Tổ:
1. Thanh Nguyên Hành Tư; 2. Nam Nhạc Hoài Nhượng;
3. Nam Dương Huệ Trung; 4. Vĩnh Gia Huyền Giác
5. Hà Trạch Thần Hội.
Trong những nhánh Thiền này (Ngũ gia thất tông), những vị
Thiền sư xuất sắc được các Tăng Ni cũng như giới Cư sĩ tôn
sùng và gọi là Tổ Sư.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỔ SƯ THÁI THƯỢNG ĐỨC ÔNG
祖 師太上德翁
Với CAO-ĐÀI thì xem vị TỔ SƯ là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế
Tôn: Bài Khai Kinh là Kinh tụng đọc trong Tứ Thời nhựt tụng,
có câu:
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…
Bởi Kinh đã xác nhận rõ: "Trong Tam giáo…" Thì:
- (Tổ Sư) là Phật Tổ Thích Ca là Chưởng Giáo Đạo Phật.
- (Thái Thượng) Đức Thái Thượng Chưởng giáo Đạo Tiên.
- (Đức Ông) là Đức Khổng Thánh Tiên Sư Chưởng giáo Đạo
Thánh. Ngày nay chính Đức Chí-Tôn đã đến Qui Nguyên Tam
Giáo Phục Nhứt Ngũ chi thành Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy.
Bài Khai Kinh có câu: "Ánh Thái-dương giọi trước phương
Đông. Tổ-Sư Thái-Thượng Đức Ông", suy ra thì phải phân ra
làm ba phần như trên. Tức nhiên là tiền Thánh đã chỉ rõ rằng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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các mối Đạo khai từ phương Đông trước mà ba Đấng GiáoChủ của ba Đạo-giáo đã lần-lượt xuất hiện:
- Tổ Sư là Phật-Tổ Thích-Ca mở Phật-giáo chánh truyền,
- Kế Đức Thái-Thượng Lão-Quân khai Tiên-giáo,
- Đức Thánh Khổng-Phu-Tử khai Thánh-giáo, tức là ba Tôn
giáo lớn đã làm chủ tinh-thần nhân-lọai đến ngày nay.
Giáo lý của ba nền Tôn giáo: Phật- Tiên – Nho thì tất nhiên
phải có ba Đấng Giáo chủ điều hành trong mỗi thời kỳ Khai
Đạo. Nay là thời kỳ Qui Nguyên Phục Nhứt nên các Ngài vẫn
là những bậc có nhiệm vụ trong buổi Đại đạo này, nên phải
được tôn kính, vì các Ngài có nhiều điều khuyên răn dạy dỗ:
- Tổ Sư 祖師: Người sáng lập ra một tông phái có đường lối tu
hành rõ ràng, tức làm Tổ của tôn giáo, đây là chỉ Đức Phật Tổ
Thích Ca Mâu Ni (Phật giáo).
- Thái Thượng Đạo-Tổ 太上道祖 (nhứt kỳ) Thái Thượng Lão
Quân 太上老君 (Nhị kỳ) hay Lão Tử 老子 giáng trần nhằm
ngày rằm tháng hai. Thái Thượng do khí Tiên Thiên hóa sinh
"Tiên thiên khí hóa Thái Thượng Đạo Quân" 先天氣化太
上道君 (Tiên giáo).
- Đức Ông tức là Khổng Thánh Tiên sư, Chưởng giáo Đạo
Thánh (Thánh Đạo).
Nay, Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế mở Cao Đài qui
cả Tam Giáo: Phật, Tiên, Thánh.
Bài Khai Kinh có câu:
"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."
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TỔ TÔNG
祖 宗
E: The ancestors.
F: Les ancêtres.
Tổ: Tổ tiên, người lập ra một tôn giáo, học thuyết hay một
ngành nghề. Tông: dòng họ. Tổ tông là tổ tiên của dòng họ.
Kinh Sám Hối:
"Làm điều nhục nhã tổ tông,
"Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào."

TỐC KÝ (BAN TỐC KÝ)
速 記
E: The shorthand – Committee shorthand writers.
F: La sténographie – Commité des sténographes.
Tốc ký có nghĩa là ghi nhanh (chép tay) bằng một ký hiệu
riêng mới có thể ghi kịp lời thuyết giảng, hoặc một bài diễn văn
mà người thuyết chỉ ứng khẩu mà nói. Thời buổi ấy chưa có
máy ghi âm như ngày nay, nên việc ghi bằng tốc ký rất là cần
thiết.
Đức Hộ Pháp nói: "Tuy nhiên, âu cũng là một đặc-ân của Đức
Chí Tôn dành cho Đạo Cao-Đài ngày nay, nên mới có mấy
đứa nhỏ cố gắng học được tốc-ký để ghi chép những lời
thuyết Đạo của Bần-Đạo, vì những lời thuyết Đạo này, không
phải của Phạm Công Tắc mà là của Hộ Pháp, Hộ Pháp thay
lời Đức Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe,
quý hay chăng là ở chỗ đó".
Lời trần thuyết của Ban Tốc Ký: "Mỗi lần ly loạn là mỗi lần
thư tịch bị làm mồi cho binh lửa. Nhìn vào lịch sử, những vụ
"Phần Thư", những vụ chiếm đoạt thư tịch đã xảy ra như một
hệ luận trước những biến cố. Tình trạng nầy đã kéo dài qua
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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các thời đại ấy là biện pháp của những kẻ mạnh nhắm vào
mục đích thực hiện chính sách ngu dân và đồng hóa triệt để.
Những kinh nghiệm đau thương ấy là nguyên nhân thúc đẩy
chúng tôi cố gắng thực hiện công việc sưu tập những tài liệu
nầy. Chúng tôi nghĩ: Nếu tài liệu kinh sách chỉ được tập trung
tàng trữ vào một chỗ tránh sao cho khỏi bị hủy diệt khi kẻ
cường quyền đến cướp phá. Do đó chúng tôi quyết định quay
ra làm nhiều bản để gởi đến và ký thác vào những tâm hồn
trung kiên với Ðạo, những người dám chết để bảo tồn những
tiếng nói của Ðấng thay Trời dạy Ðạo. 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. Ðây không phải là việc làm của cá
nhân hay một đoàn thể, nhưng là một sự đóng góp chung của
những người vô danh, nguyện đem hết năng lực của mình để
phụng sự cho lý tưởng bảo tồn truyền thống giáo lý của Ðạo.
Trong khi quyển tài liệu nầy đến tay quí vị thì cũng đã có người
vì quá hăng say trong công việc thực hiện lý tưởng mà phải
lao tâm kiệt sức hóa ra người thiên cổ. Việc làm của chúng tôi
không phải là một ý nghĩ nông nỗi của một sớm một chiều,
nhưng là một hoài bão trong suốt thời gian ly loạn. Chúng tôi
hằng cầu nguyện Ðức Chí Tôn và Phật Mẫu ban bố phước
lành sớm gặp dịp may để thực hiện hoài bão ấy. Ngày nay
chân trời đã rạng tỏ, ý nguyện đã đắc thành. Chúng tôi xin hiến
dâng trọn vẹn cho Hội Thánh tất cả những tài liệu mà chúng
tôi đã ghi chép, góp nhặt sau bao nhiêu năm theo đuổi mục
đích bảo tồn những lời vàng tiếng ngọc của Ðức Hộ Pháp. Từ
đây bản quyền nầy sẽ tùy thuộc hoàn toàn của Hội Thánh.
Kính xin Hội Thánh kiểm duyệt và ấn hành, để cho mọi người
đều được nghe lời dạy dỗ đầy yêu ái của Ðức Hộ Pháp đã
dành cho chúng ta trong thời Ðức Ngài còn tại thế.
Tòa Thánh, ngày rằm tháng 6 năm Bính Ngọ (1966)
Ban Tốc Ký
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TỘC ĐẠO
族 道
E: Religions district.
F: District religieux.
Ở cấp địa phương thì Tộc Đạo gồm nhiều Hương Đạo (Lễ
Sanh phụ trách Đầu Tộc Đạo).

TÔI GIẶC
Tôi: đày tớ, đứa ở. Giặc: những kẻ chống lại triều đình.
Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn cho tiếp bài thi:
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.

TÔI TỚ
Tôi-tớ: những kẻ làm tay sai cho người.
Đức Hộ Pháp nói: "Từ thử đến giờ dưới thế gian Ðức Chí-Tôn
chưa cho người nào khác nữa. Ấy vậy một Ðấng không từ
chối cái nợ của mình, với kẻ chết mà đã 2.000 năm vẫn tiếp
tục đền bồi cái nợ ấy. 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."
Kinh Sám Hối có câu:
"Thả tôi-tớ thôn lân húng hiếp,
"Bức gái lành, ép thiếp đòi hầu."
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TÔI TRUNG
Tôi trung: là do chữ Trung thần 忠臣, chỉ bề tôi (quan, dân)
trung thành với đất nước, với vua chúa.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Giúp xã tắc tôi trung ra mặt,
"Dẫy xe thơ trổi nhặt văn minh."

TỐI CỔ
最 古
E: Very ancient.
F: Très ancien.
Tối: Lắm, rất, hơn hết, cùng tột. Cổ: xưa. Tối cổ là xưa nhứt,
lâu đời nhứt.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một dân tộc đã hấp thụ một nên văn minh tối cổ.

TỐI ĐẠI
最 大
E: Very great.
F: Très grand.
Tối: Lắm, rất, hơn hết, cùng tột. Đại: lớn. Tối đại là lớn nhứt.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Đế Thiên Đế Thích) Ngày nay ai cũng nhận cho là tối
đại mà con đã thấy nó bền vững đặng chăng?
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TỐI LINH
最靈
E: Extremely sacred.
F: Extrêmement sacré.
(Tối: rất; Linh: thiêng liêng, mầu nhiệm). Tối linh 最靈 là rất
linh thiêng, linh thiêng hơn hết cả sự đời. Con người được
xem là đứng phẩm tối linh trong số vạn vật Người là sinh vật
có ý thức, có trực giác, biết suy tư và nhứt là biết điều nhơn
nghĩa đạo lý.
Vì vậy, Tuân Tử có nói: "Nước lửa có khí mà không sinh, cây
cỏ có sinh mà không hiểu biết, cầm thú có hiểu biết mà vô
nghĩa, duy chỉ có con người có khí, có sinh, có hiểu biết và
cũng có nghĩa, cho nên người là quý nhứt trong thiên hạ "Thủy
hỏa hữu khí nhi vô sinh, thảo mộc hữu sinh nhi vô tri, cầm thú
hữu tri nhi vô nghĩa, duy nhơn giả hữu khí, hữu sinh, hữu tri
diệc hữu nghĩa, cố vi thiên hạ quý".
(水火有氣而無生, 草木有生而無知, 禽獸有知而無義,
惟人者有氣, 有生, 有知亦有義, 故為天下貴.)
Sở dĩ con người đứng vào bậc tối linh hơn các loài vật, bởi vì
con người phải qua muôn nghìn kiếp tiến hóa, từ vật chất, thảo
mộc, thú cầm, rồi mới chuyển hóa đến nhơn loại.
Đức Chí Tôn giảng về sự tiến hóa của muôn vật như sau: "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 năm lần mới đến địa vị nhơn phẩm".
Kế đến: con người có đủ ba hồn: Sanh hồn, Giác hồn, Linh
hồn. Loài vật chất thấp nhứt là kim thạch, là loài vô tri vô giác,
không phân biệt được ngọn ngành; Kim thạch tiến lên thảo
mộc thì có một hồn là Sanh hồn, có gốc quay xuống đất, ngọn
hướng lên trời; thảo mộc tiến lên thú cầm thì có được hai hồn
là Sanh hồn, Giác hồn, đầu và đuôi ngang nhau; thú cầm tiến
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lên con người thì có ba hồn: Sanh hồn, giác hồn, linh hồn, đầu
hướng lên trời, chân quay xuống đất.
Con người nhờ Sanh hồn mới có được sự sống, Giác hồn mới
có cảm giác, biết đau đớn khổ sở và Linh hồn mới khôn
ngoan, biết đạo lý, suy xét đủ điều, nên con người đứng vào
hàng phẩm tối linh, tức linh hơn vạn vật là nhờ đó.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu:
"Con người đứng phẩm tối linh,
"Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi."

TỐI THƯỢNG
最 上
E: Supreme.
F: Suprême.
Tối: Lắm, rất, hơn hết, cùng tột. Thượng: trên. Tối thượng là
trên hết, cao hơn hết.

TỘI
TỘI 罪 Việc ác, việc phạm pháp. Td: Tội chướng, Tội quá, Tội
tình.

TỘI ÁC BẤT NHƠN
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".
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TỘI BÁO
罪報
Tội báo 罪報: Quả báo do tội lỗi gây ra lúc trước. Đây là kết
quả việc làm ác đức, nó như sợi dây vô hình cứ buộc trói mãi
vào tinh thần, không thể bứt rời được: Dầu cho oan gia hay
quả báo do tội lỗi gây ra lúc trước đeo theo ràng buộc. Dầu
cho lúc còn sống không trọn vẹn người đạo đức, không giữ
tròn nhơn luân, không vẹn đạo tu hành. Nhưng nếu biết đem
thân vào cửa Đại-Đạo hiến mình cho Đức Thượng Đế thì cũng
được cứu vớt trong Kỳ Ba Đại-Ấn-xá này
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"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."

TỘI CĂN
罪 根
E: Anterior sin.
F: Faute antérieure.
Tội: Việc ác, việc phạm pháp. Căn: gốc rễ. Tội căn là tội lỗi đã
gây ra từ kiếp trước, làm gốc rễ cho kiếp sống hiện tại.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy hình khổ dạ ta đâu nỡ,
"Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn."
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TỘI CHƯỚNG
罪障
E: The hindrance of retribution.
F: L’entrave de la rétribution.
Tội chướng là những chướng ngại do hành vi tội lỗi gây ra từ
kiếp trước.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu tội chướng ở miền địa giái,
"Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn."

TỘI ĐÁNH LỘN
Hai người đánh nhau gọi là "đánh lộn" là một "Tội". Khi Đức
Hộ Pháp còn sanh tiền Ngài đã xử qua lời phê:
Do theo bản phúc-sự minh-tra của Hoà-Viện về Lễ Sanh
Hoàng với Giáo-Viên Thới đánh lộn tại Long Hoa-Thị (ngày 173-Nhâm Thìn).
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"HỘ-PHÁP Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài Hiệp-Thiên và
Cửu-Trùng. Gởi cho Bộ Pháp Chánh Trần Khai Pháp xem rõ
vụ đánh lộn đã nêu gương xấu cho đám đàn bà con gái và trẻ
nhỏ nơi Long-Hoa-Thị do một vị Lễ Sanh và một vị Giáo-Viên
trường Đạo-Đức. Hai người như thế mà làm gương như thế,
Lễ-Sanh Hoàng thì dạy em đánh lộn vì người đã biểu diễn
giữa chợ tài-tình võ-sĩ đối với sắp em chớ không phải một vị
Lễ Sanh của Hội Thánh tức là Anh chỉ có quyền dùng đạo đức
mà dạy đàn em:
- Hoàng đã không nên phận làm Anh có đâu làm Chức Sắc.
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- Giáo-Viên Thới là một giáo-viên dạy-dỗ đoàn thiếu-sinh trong
trường Đạo-Đức mà thô-lỗ không lễ-nghi, khiêm tốn, hỏi sơ:
dạy sắp nhỏ bài học gì?
Bần-Đạo định án: Ngưng chức Lễ-Sanh trong một hạn lệ là
sáu tháng và buộc phải cầu-khẩn một vị Đại Thiên-Phong cho
phục sự và bảo lãnh giáo-đạo cho Hoàng trong sáu tháng mà
không thuần nết thì sa-thãi xuống hàng Tín-Đồ. Giáo-Viên
Thới thì không cho dạy nơi trường Đạo-Đức nữa và nếu từ
ngày nay còn sanh sự với ai về lỗ mãng một phen nữa là bị
đuổi ra khỏi Thánh Địa. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TỘI HUYNH ĐỆ GIẾT NHAU
(Tội là một điều không thể tha thứ được. Huynh đệ là anh em
với nhau, trong nghĩa hẹp là người cùng một cha mẹ sanh ra,
nghĩa rộng là cả đất nước ra tới toàn thế giới. Bởi cùng là con
của Đức Thượng Đế tạo dựng nên. Giết nhau là mất tình
thương nên họ sát hại nhau bằng mọi thứ). Do đó những việc
làm ra chiến tranh đều là một cái "Án" phải giải quyết.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Chiến-tranh! Cuộc chiến tranh tộilỗi giữa huynh đệ giết nhau một cách ghê-tởm; sự 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 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…".
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TỘI KHIÊN
罪愆
Tội: Việc ác, việc phạm pháp. Khiên: tội lỗi. Tội khiên là Sai
lầm và tội lỗi.
Kinh Khi Ði Ngủ:
"Ơn Trên Từ Phụ cho chừa tội khiên."

TỘI LỖI
Phần nhiều vì người đôi khi thiếu ý thức mà làm tội nên có lỗi;
gọi là tội lỗi. Tuy nhiên tùy theo tội gây ra nặng hay nhẹ, nhiều
hay ít mà lỗi đó đối với luật hữu hình hay vô vi sẽ định đọat
sau.
Thánh giáo Thầy có dạy Hội Thánh rằng: Buổi lập Thánh Đạo,
Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu nhọc
đến công Thầy. Ấy vậy, các con rán độ kẻ tội lỗi là công lớn
làm cho Thầy vui hơn hết".
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
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."
Đức Lý Đại Tiên Trưởng cũng có nói: "Lão chỉ sợ một điều là
Lão không phương gần kẻ tà tâm toan dạy dỗ; còn như gần kẻ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

618

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

đạo đức chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần ích… Ấy vậy,
Lão đến mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm, mong cho
đơm bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm chớ chẳng phải đến
rước người hiền ngõ".

TỘI NHƠN
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
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."
Kinh Sám Hối có câu:
"Cầu Nại-Hà bắc giăng sông lớn,
"Tội nhơn qua óc rởn dùn mình."

TỘI PHƯỚC
罪 福
E: Sin and happiness.
F: Faute et bonheur.
Tội: Việc ác, việc phạm pháp. Phước: điều may mắn tốt lành.
Tội phước là tội lỗi và phước đức.
Tội và phước do chính mình tạo ra, không ai gây tội cho mình,
cũng không ai tạo phước cho mình. Hễ mình gây ra tội thì
mình phải lãnh lấy hậu quả của nó; còn mình làm việc thiện thì
mình hưởng được phước đức, theo đúng Luật Nhân Quả là
luật công bình thiêng liêng của Trời Đất.
Đông Nhạc Thánh Đế có để lời dạy rằng: "Thiên Địa vô tư,
Thần minh ám sát, bất vi tế hưởng nhi giáng phước, bất vi thất

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

619

lễ nhi giáng họa." Nghĩa là: Trời Đất không riêng, các vị Thần
minh soi xét, không vì hưởng tế lễ mà ban phước, không vì sự
thất lễ mà gieo họa.
Chúng ta phải sáng suốt nhận định rằng: Không bao giờ có
việc làm tội lỗi rồi bày lễ cầu cúng cho hết tội, hoặc đi xưng tội
mà hết tội.

TỘI TIỀN KHIÊN
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."

TỘI TÌNH
罪情
E: Offense.
F: Péché.
Tội tình là sự tội lỗi do vô tình hay cố ý gây ra: những việc làm
dữ, ác, xấu, không hợp đạo lý, có hại cho mình, cho người
khác ở hiện tại hay tương lai. Tôi này do tâm ý không vững,
hay dời đổi, rồi sinh dối gian, xảo mị. Tội tình 罪情 là những
việc làm trái đạo lý, phạm pháp, bị pháp luật trừng trị. Những
hành vi hung ác, tạo nhiều tội lỗi, sẽ thọ ác nghiệp
Phật giáo cho rằng "Tâm viên ý mã" 心猿意馬 ấy là tâm buông
lung như vượn và Ý chạy nhảy như ngựa. Do đó, hành giả cần
phải điều-phục tâm ý cho được định tỉnh, tập trung không cho
phóng đãng, tán loạn.
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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".
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Ăn-năn sám-hối tội tình,
"Xét câu minh-thệ gởi mình cõi thăng."

TỘI TỔ TÔNG
Đức Hộ-Pháp nói về Đấng Cứu Thế : "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. Ðấng
ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhơn loại đã dẫy-đầy, Ngài chỉ
xuống tại mặt thế nầy làm con tế vật đặng chuộc tội tình cho
nhơn loại, mà lại còn đem quyền của Chí-Tôn để nơi tay của
nhơn loại, bàn tay đó đã ký đệ nhị Hòa-ước cho nhơn loại, nó
làm cho Ngài thế nào? - Do tay Ngài ký tờ hòa ước với Chí
Tôn, nên hai tay của Ngài bị đóng đinh trên cây Thập tự giá.
Hai chân của Ðấng ấy đã đi trước nhơn loại dìu đường hằng
sống cho họ, rồi hai chân của Ðấng ấy cũng bị đóng đinh trên
cây Thánh-Giá, còn trái tim yêu ái nhơn sanh vô hạn ấy bị một
mũi kiếm vô tình đâm ngay cạnh hông của Ngài, lấy giọt máu
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cuối cùng đó đặng cứu nhơn loại, một tình ái vô biên ấy để lại
cho loài người một tôn chỉ yêu ái. Tôn chỉ nhìn nhơn loại là
anh em cốt nhục và khuyên nhủ nhơn loại coi nhau như đồng
chủng."

TÔN (1) (TÔNG)
• TÔN 宗 Nguyên chữ nầy đọc là TÔNG, nhưng vì kỵ húy vua
Thiệu Trị (Miên Tông) và Tự Đức (Dực Tông) nên đọc lại là
TÔN.
• TÔN là tôn giáo, lý thuyết về tư tưởng. Td: Tôn chỉ, Tôn giáo.
• TÔN 尊 Kính trọng. Td: Tôn sùng, Tôn sư.
• TÔN 孫 Cháu, họ Tôn. Td: Tôn Văn.

TÔN (2) (Tên)
Thầy dạy:Ngày 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần)
"Tôn! Con phải lo phổ độ nhơn sanh Trung Huê và Cao Miên,
Thầy phong cho con chức Phối Sư phái Thượng."

TÔN CHỈ
宗 旨
E: The leading line.
F: La ligne de Conduite.
(Tôn chỉ hay Tông chỉ là những nguyên tắc và tư tưởng
chánh yếu chi phối mọi hoạt động. "Tôn chỉ của Ðạo Cao Ðài
là "Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi" làm thành một nền Tân Tôn
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

622

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Giáo gọi là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ do Ðức Chí Tôn làm chủ,
cứu độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi, trở về cõi Thiêng liêng
Hằng sống.
Đức Chí-Tôn giáng Cơ dạy: "Ai sanh ra dưới thế nầy cũng
phải giữ đủ Tôn chỉ của ba Đạo: Nhơn Đạo, Tiên Đạo và Phật
Đạo mới làm đặng hoàn toàn phận sự con người. Tỉ như 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.
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."
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
mà còn dám đứng lên phản đối một cái lý thuyết tối cao như
thế". Thật ra không chỉ bấy nhiêu mà còn rất nhiều điều:
*Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là thờ Trời và các Đấng ThầnThánh- 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. Nghĩa là phải nắm trọn:
- Tam Cang Ngũ thường (Nho-giáo)
- Vẹn giữ Tam qui Ngũ giới (Phật-giáo)
- Luyện Tam bửu Ngũ hành (Tiên-giáo)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Người mà gồm được cả ba thì là gần Thần, Thánh, Tiên, Phật
*Đạo Cao-Đài là "Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi"
cho nên có Tôn chỉ rõ rệt:
- Tín-ngưỡng thì thờ Trời và thờ Người.
- Về Luật-pháp thì Bác-ái và Công-Bình.
- Mục-đích là đưa nhân-loại tấn-hoá trên con đường ChânThiện- Mỹ. Chung qui dầu ở nơi Tôn-giáo nào cũng lấy TÂM
làm gốc: Tìm hiểu các nhà Tôn-giáo đã dạy đời những gì, đó
chính là Tôn-chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay.
-Thích-giáo: Phật Thích-Ca làm Chưởng-giáo, dạy:
* Tam Qui Ngũ Giới
* Minh tâm kiến tánh.
* Thật hành Bác-ái, Từ bi
-Tiên-giáo: Đức Thái Thượng làm Chưởng-giáo, dạy:
* Tam Bửu Ngũ hành.
* Tu tâm luyện tánh.
* Thủ cảm ứng chứng minh.
-Thánh-giáo: Khổng-Tử làm Chưởng-giáo, dạy:
* Tam cang Ngũ thường.
* Tồn tâm dưỡng tánh.
* Lấy Nhân-Nghĩa làm hành tàng.
TÓM LẠI:
Nho nói: Tồn tâm dưỡng tánh.
Tiên nói: Tu Tâm luyện tánh.
Thích nói: Minh tâm kiến tánh.
Thích nói: TỪ BI,
Nho nói: TRUNG THỨ
Tiên nói: CẢM ỨNG
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Tiên nói: Bảo nguơn thủ nhất.
Thích nói : Vạn pháp qui nhứt.
Nho nói: Chấp trung quán nhứt
Cứ đôi câu đại khái đó thì hiểu biết nghĩa lý nào có khác chi?
Nên Đức Thể Hà Tiên có bài thi rằng:
Tam giáo nguyên lai nhứt lý đồng,
Hà tu phân biệt các Tây Đông?.
Tam hoa, Tam bửu, Tam Tài lý.
Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới trung.

TÔN CHỈ THỐNG NHẤT
"Trong các Tôn-giáo ấy như Phật-giáo, Lão-giáo, Nho-giáo,
Cơ-Ðốc-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".

TÔN DẬT TIÊN (Trung Sơn Chơn Nhơn) (18661925)
"Cụ Tôn-Dật Tiên, đại Cách-mạng-gia của nước Trung Hoa,
nhũ danh là Tôn-Văn, giáng Cơ tự xưng là Trung Sơn Chơn
Nhơn, là Đệ-tử của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Bạch Vân
Động".
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TIỂU SỬ ĐỨC TÔN TRUNG SƠN
- Ông họ Tôn tên Văn tự Dật Tiên, giáng sinh năm 1866 tại
tỉnh Quảng Đông, huyện Trung Sơn, nên ông cũng lấy hiệu là
Trung Sơn. Cha mẹ chuyên vốn nghề nông nhà nghèo. Lúc
nhỏ ông theo anh là Tôn Đức Chương sang ăn học tại Đàn
Hương Sơn - thủ đô quần đảo Hạ-Uy-Di (HonoLulu) - thuộc
Mỹ Quốc. Đến năm 18 tuổi ông trở về Quảng Đông rồi học ở
trường Y Khoa Hương Cảng. Ông sớm được hấp thụ văn hoá
Mỹ-Quốc nên có những tư tưỏng tân kỳ, không chịu khuất
phục dưới chế độ độc tài của Triều Thanh lúc bấy giờ. Rồi
nhân dịp nhà Thanh suy bại, trong nước loạn ly, ông bèn sang
Áo Môn gây mầm cách mạng.
- Sau trận Trung Nhật chiến tranh (năm Giáp Ngọ) ông trở qua
Đàn Hương Sơn tổ chức Hưng Trung Hội, cổ xuý nhóm kiều
bào của ông ở ngoại quốc tham gia phong trào cách mạng, lúc
ấy ông được 29 tuổi.
- Đến năm 1905 ông đề xướng chủ nghĩa Tam Dân và Ngũ
Quyền Hiến Pháp.
*Tam dân là: Dân Quyền, Dân lập, Dân sanh.
*Ngũ Quyền là: Quyền Lập Pháp, quyền Hành Pháp, quyền
Tư Pháp, quyền Phúc Quyết (Tức quyền của nhân dân được
phủ quyết Pháp Luật hay Chính Phủ hay Nghị Viện lập ra) và
Quyền Bãi miễn (tức quyền dân được cách chức tham quan ô
lại).
- Ông lại sang Nhật Bổn tổ chức tại Đông Kinh đảng Trung
Quốc Cách Mạng Đồng Minh Hội kết tụ được nhiều bạn đồng
chí đại để như: Huỳnh Hưng, Hồ Hán Dân, Uông Tinh Vệ.
Quyết đánh đổ đế chế Nhà Thanh.
- Năm Tuyên Thống thứ 3 (1911) tháng 3, cuộc đảo chánh của
Đảng ông bị thất bại thảm khốc, có đến 72 liệt sĩ bỏ mình chôn
xác tại gò Hoàng-Hoa-Cương ở chân núi Bạch Vân, ngoài cửa
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thành Quảng Đông. Đến tháng mười năm ấy ông lại thành
công, đem Dân Quyền thay Đế Chế. Thế là từ đây, người dân
nước Tàu gọi là người Trung Hoa Dân Quốc dưới quyền lãnh
đạo của Tổng Thống Tôn Trung Sơn. Không bao lâu ông
nhường chức cho Viên Thế Khải. Đến đây đảng Quốc Dân lại
chia rẽ, ông nhận thấy cần phải tổ chức lại một đảng mới hầu
cứu vãn tình hình. Đảng mới lấy hiệu Trung Hoa Cách Mạng
đảng.
- Đến năm Bính Ngọ (1906) Viên Thế Khải xưng Đế rồi lại bị
ông hưng binh trừ khử. Ông mất vào ngày 12 tháng 5 năm
1925 dương lịch trong cảnh thanh bần gia tài chỉ vỏn vẹn có
mấy bộ quần áo và vài ba quyển sách.

TÔN GIÁO
宗 敎
E: The religion.
F: La religion.
"Vốn từ trước tại cõi Đông Pháp có ba nền Tôn-giáo là: Thíchgiáo, Lão-giáo và Khổng-giáo. Tiên-nhơn chúng tôi sùng bái cả
ba Đạo ấy, lại nhờ do theo Tôn-chỉ quí-báu của các Chưởng
giáo truyền lại mới được an-cư lạc-nghiệp."
Thầy nói: "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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nơi Đại-hòa-tấu ấy là Tòa-Thánh Tây-ninh tại nước Việt Nam
của các con".
Đức Hộ Pháp nói: "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". Xét về mặt triết-lý văn-minh: Nước Việt-Nam thọ ba
ảnh-hưởng của ba nền Tôn-giáo: Thích- Đạo- Nho từ Ấn-độ và
Trung-hoa truyền sang. Ba nền Tôn-giáo ấy đã được đồngthời phát triển dưới thời nhà Lý và nhà Trần bằng sự bìnhđẳng của ba nền Tôn-giáo nói trên. Kịp đến khi văn-minh Âuchâu tràn vào thì Việt-Nam lại được hưởng thụ thêm nền vănminh Cơ đốc-giáo nữa. Như vậy, Việt-Nam là mảnh đất gieo
Đạo giáo từ lâu; vả lại Việt-Nam ít tạo oan báo, nên nghiệp
quả của nó cũng nhẹ nhàng. Việt-Nam có đủ điều-kiện để làm
cơ qui nhứt toàn thế-giới vì lý-do ấy."
"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)."
Hễ "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: BÍPHÁP 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 Thể-Pháp 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".
(ĐHP: 9-4 Kỷ Sửu 1949)
Đức Hộ Pháp cũng có lời tiên tri về đất nước và dân tộc
Cambodge tại Đền Thánh đêm 30-5-Nhâm Thìn (1952)như
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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".

TÔN GIÁO ĐẠI ĐỒNG
"Đức Chí-Tôn mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ tức là Đạo CaoĐài đặng mở một kỷ-nguyên mới, Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi,
lập thành một nền Tôn-giáo Đại Đồng cho hiệp với trình-độ
tiến-hóa của nhơn-loại và của quả địa cầu 68 của chúng ta,
dọn đường cho Đức Di-Lạc ra đời. Vì muốn độ 92 ức nguyênnhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa-đọa cõi 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".
*Vào năm 1862 tại Iran, Baha Ulla sáng lập Đạo Bahai, chủ
trương Tôn giáo Đại-Đồng.
*Vào năm 1875 Bà Blavatsky (Nga) và Đại Tá Olcott (Mỹ) đã
thành lập Hội Thông-Thiên-học, một cơ quan Quốc tế nghiên
cứu Tôn giáo. Với phương châm "Không Tôn giáo nào qua
chân lý" khuyến khích nghiên cứu tất cả Đạo giáo, coi các Tôn
giáo là những đứa con có cùng một cha mẹ sinh ra và đề cao
tinh thần Qui nguyên Phục Nhứt, để cả Thế giới cùng đi đến
một chủ nghĩa Đại Đồng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÔN GIÁO TOÀN CẦU
*Đạo Đại Bản (Oomoto Giáo) một Tôn Giáo khai mở vào năm
1894 tại Nhật-Bản. Trong khi Đạo Cao-Đài khai mở tại ViệtNam cuối năm 1926, thì vào năm 1927 Cơ Bút của Đạo này
cũng báo cho Tín đồ của họ biết rằng ở Việt Nam vừa xuất
hiện một Tôn giáo, mặc áo dài trắng, thờ "Một Con Mắt trái",
biểu hiện Thái-dương-hệ và dạy hãy sang Việt-Nam liên lạc,
tìm hiểu. Sau đó, vào năm 1935 Ông Isao Deguchi, lúc này
ông còn là Tín đồ được phái sang Việt-Nam để liên lạc tìm
hiểu về Cao-Đài và ông cũng có hội kiến với Ngài Thái Đầu Sư
Nguyễn-Ngọc Thơ tại Bạch-Vân-Am ở Phú lâm. Tới năm 1956
Ông Isao Deguchi đã trở thành Giáo chủ của Đạo này, cũng có
trở lại Việt-Nam để dự lễ Khánh Thánh Đền thờ Cao Đài ở Đà
nẵng và cũng có đến viếng Toà-Thánh Tây-Ninh. Ngoài ra
nhiều Tín đồ và Chức-sắc của Đạo này có liên lạc với Cao
Đài-giáo nhiều lần để tìm hiểu giáo lý của Cao-Đài Toà Thánh
Tây-Ninh.
*Ngày 13-11-1931 Đức Thánh Cha Godwin Trưởng lão Tổng
giáo hội Eglise Gnostique Đức Quốc, đã gửi văn thơ cho HộiThánh Cao-Đài Tây-Ninh cho biết rằng họ đã quyết định chuẩn
bị liên hiệp với Cao-Đài-giáo để tổ chức các Giáo hội Cao-Đài
tại các quốc gia phương Tây.
*Khoảng năm 1936-1937 Hội Thần bí Triết học tại Đức có liên
lạc với Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, xin cung cấp cho họ giáolý Cao-Đài để họ nghiên cứu tìm hiểu.
Cũng do hai sự kiện liên hệ với Đức và Nhựt hoàn toàn với lý
do Tôn giáo nêu trên mà chính quyền thực dân Pháp lúc bấy
giờ nghi ngờ là liên hệ với họ vì mưu đồ chánh trị, rốt lại người
Cao Đài hết bị nghi ngờ này đến nghi ngờ khác.
Thực sự, Tôn giáo Cao-Đài không phải ngẫu nhiên xuất hiện,
thoát thân trong mê tín dị đoan hoặc người phàm bày vẽ, mà
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do Đức Thượng Đế sáng lập với tôn chỉ "Diệt mê tín, thực hiện
chân lý".
Ngày nay Đạo Cao Đài đã từng phổ truyền ra quốc tế, được
đại biểu các nước hoan nghinh giáo pháp trong những kỳ Hội
nghị quốc tế Tôn giáo tại:
- Barcelone (Tây Ban Nha) năm 1934
- Luân Đôn (Anh Quốc) năm 1936
- Glasgow (Anh Quốc) năm 1937
- Ba Lê (Pháp Quốc) năm 1939
- Lavsama năm 1948
- Haywards Heath năm 1950
- Stockholm (Thuỵ Điển) năm 1951
- Bruxelles (Bỉ) năm 1951
- Casablanca (Maroc) năm 1952
- Montreuse (Thụy Sĩ) năm 1954
- Đông Kinh (Nhật) năm 1955... v.v …

TÔN NGHIÊM
尊 嚴
E: Majestic.
F: Majestueux.
Tôn: Kính trọng. Nghiêm: oai nghi đáng nể sợ. Tôn nghiêm là
oai nghi đáng kính nễ.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Khôi mịch tôn nghiêm."

TÔN SƠN CHƠN NHƠN
Đức Ngài giáng Cơ nói: "Bần tăng thậm cảm. Cũng một cơ đời
không phương tận thức, hỏi chi Tàu Nhựt đương nhiên. Bần
tăng e cho khoảnh đất Việt Thường nầy cũng không xa khói
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lửa. Than ôi! Cơ nghiệp một kiếp sống của Bần tăng lập triều
Dân quốc, rồi đây sẽ thấy tiêu tàn qui hồi đế nghiệp mà chớ!
Thì cũng bị hám vọng cá nhân, vong nền công chánh, xúm
nhau kẻ vị thân, người vị kỷ mà đạp đổ một xã tắc giang sơn
thành lập thì có lạ chi tai mắt của đời phòng toan để luận.
Đơn tượng vị năng tróc phược,
Đoàn phong mạc cảm bao la.
Tượng côi dễ bắt đem cột trói,
Đoàn ong lưới nọ khó bao trùm.
Dân Tàu dưới quyền dân trị, vạn quốc liệt cường khó phương
áp bức hơn dưới đế quyền. Ôi! Thời thế biến dời bởi nhân dân
tàn hại, dầu tay Trời cũng khó bề trừ đặng. Do mưu vạn quốc
Âu châu, nhưng rồi sau đây cũng sẽ phục huờn dân trị. Chúng
ta đặng hữu hạnh hữu phúc, nhờ tai ách ấy mà sanh ra Tàu Nhựt liên minh".

TÔN SÙNG
尊崇
Tôn: Kính trọng. Sùng: kính trọng. Tôn sùng là kính trọng và
thờ phượng.
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."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ có xứ VN còn duy trì sự tôn sùng tổ phụ.
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TÔN SƯ
E: Honered teacher.
F: Maýtre honoré.
Tôn kính Thầy là một đạo trọng, còn gọi là Sư Đạo hay nói cho
đủ nghĩa là "Tôn Sư trọng Đạo".
Người xưa cho rằng công lao thầy đào tạo nên người sánh
bằng công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nên lập thành
cái đạo: "Đạo thầy trò" và xếp trước đạo cha con, sau đạo vua
tôi, ấy là đạo: Quân- Sư - Phụ.
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.
Theo ông, người ta sợ nhứt là không có ai bảo mình biết điều
lỗi và sợ không biết thẹn "Nhân chi sinh, bất hạnh bất văn quá,
đại bất hạnh vô sỉ" 人之生, 不幸不聞過, 大不幸無恥 nghĩa là
Người ta sinh ra, cái không may là không được nghe điều lỗi
của mình, cái không may lớn hơn cả là vô sỉ tức là không biết
thẹn.. Vậy nên phải có sỉ (hổ thẹn) thì thầy mới dạy được và
có nghe điều lỗi lầm của mình thì mới tiến được
Chính vì thế mà bộ Lã thị Xuân Thu có nêu danh để khen tặng
các vị Thánh, Hiền "Tôn sư trọng Đạo". Sách viết: "Thập
Thánh, lục Hiền, tôn sư bất đãi" 十聖, 陸賢尊師不怠 nghĩa là
mười bực Thánh, sáu bực hiền trọng thầy không bao giờ khinh
trễ. Cũng theo sách đó, các vị:
Vua Thần Nông, vua Huỳnh Đế, vua Chuyên Húc, vua Đế
Khốc, vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang, vua Võ
vương và Châu Công Đán là mười bậc Thánh; Tề Hoàn Công,
Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Công, Ngô Hạp Lư,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Việt vương Câu Tiển là sáu bực hiền. Các vị này là bậc vua
chúa, cao sang, chưa có vị nào chẳng Tôn sư trọng đạo bao
giờ.
Bà Đoàn viết trong Nữ Trung Tùng Phận rằng:
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

TÔN TẨN
Tôn Tẩn giáng cơ ngày 9-1-1934:
Đường trần đã ngán nhiễm Tiên Phong,
Vạn vẫn dường nghe phép mị đồng.
An giấc thiên thai chim lặng tiếng,
Rửa tai Tế Quốc ngựa đình công.
Im lìm gió mát trăng thanh cũ,
Dồn dập dân tan biển đổi chòng.
Hỏi đám khách trần ai thích điệu?
Phòmg toan mượn đuốc đốt đoàn ong.
Tôn Tẩn giáng cơ ngày 29-2-1935
Thiên thai văng vẳng tiếng tri âm,
Đạp máy âm dương đến cõi phàm,
Lược sách binh thi dâng bửu bối,
Bao trùm hậu khí giúp nhà Nam.
HOÀNG quyền nghiêng ngửa chìu dân quốc,
ĐẾ Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thành bại một trường lưu quyết trận,
Thừa cơ Việt mới định xa thơ.
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TÔN TI PHẨM TRẬT
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."

TÔN TRỌNG
Thầy dạy: "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?
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tôn trọng người như Trời với Phật,
Thương yêu cả hết chúng sanh thành.

TÔN TRUNG SƠN
Đức Tôn-Trung Sơn, một nhà Đại
Cách-mạng Trung-hoa. Nghĩa là đối
với một nền Đạo lớn khi đã hành
động, đã hiện thực được thì thiên hạ
đều nhìn nhận là một bậc công cán,
ơn ích của nhân lọai.
Năm 1894, Ông thành lập một tổ chức
Cách-mạng đầu tiên ở Trung hoa lấy
tên là Hưng-Trung-Hội, sau đó đổi
thành Đồng-Minh-hội, để mưu lật đổ
chế-độ phong kiến của triều đình
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mãn-Thanh, ông nêu ra chủ nghĩa Tam-dân làm cương lãnh
chánh-trị, là:
1- Dân-tộc, là nước Trung-hoa phải độc lập,
2- Dân quyền, là nước Trung-hoa là nước dân-chủ
3- Dân sanh, là người dân phải được sống bình đẳng trong xãhội.
Tôn-Văn lãnh đạo cách-mạng khởi nghĩa nhiều lần nhưng đều
thất bại,ông phải trốn ra nước ngòai, sống lưu vong.
Năm 1911, cách-mạng Trung-hoa thành-công, Tôn-Văn trở về
nước thành lập chế-độ Cộng-Hòa và Ông được cử giữ chức
lâm thời Đại Tổng-Thống. Nước Trung-Hoa được đổi lại là
Trung-Hoa Dân-quốc. Tôn-Văn đặt ra lá cờ "Thanh thiên bạch
nhựt mãn địa hồng", nghĩa là trời xanh, mặt trời trắng, đất đỏ
màu. Sau đó, Tôn-Văn nhường chức Đại Tổng-Thống cho
Viên-Thế-Khải, một vị đại-thần triều-đình Mãn-Thanh đã
hưởng-ứng theo cách-mạng.
Năm 1916, Viên-thế-Khải phản bội chế độ Cộng-Hòa và lập
lên làm vua xưng Đế-hiệu tại Bắc-kinh, trở lại chế-độ quân
chủ. Các Tướng lãnh quân đội, các Tỉnh-trưởng đều nổi lên
phản-đối quyết liệt Viên-Thế-Khải u-uất mà chết. Trong thời
gian đó Tôn-Văn lãnh-đạo chánh-phủ quân-sự ở Quảng-Đông:
(1917-1918) làm Tổng-Thống chánh-phủ Cộng Hòa. Ngài cải
tổ Đồng-Minh-Hội thành Quốc-dân-đảng, đặt làm đảng cương,
đặt làm quân đội để làm hậu-thuẫn hùng-mạnh cho đảng. TônVăn phái Tưởng-Giới-Thạch sang Nga nghiên-cứu cách huấn
luyện và tổ chức Hồng-quân Liên-Xô để về nước lập trường
võ-bị Hòang-Phố, gọi là trường Trung-quốc quốc-dân đảng
lục-quân-quan học hiệu, cử Tưởng-Giới-Thạch làm Hiệutrưởng.
Năm 1925, tại Bắc Trung-Hoa, Lưu-Vĩnh-Tường và TrươngTác-Lâm đánh thắng được Ngô-bội-Phu, buộc Tào Côn từ
chức Tổng-Thống, rồi hai ông này hiệp cùng Đòan Kỳ Thụy
đánh điện mời Tôn-Văn lên Bắc-Kinh để bàn việc thống-nhất
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Nam Bắc. Tôn-Văn lên Bắc-kinh, nhưng chẳng bao lâu sau thì
bạo bịnh bất ngờ. Ông mất ngày 18-2-Ất Sửu (dl: 12-31925),thọ 60 tuổi. Ngài di chúc lại như sau:
- Đảng-viên quốc-dân-đảng phải nỗ lực cách mạng.
- Triệu tập quốc dân hội nghị.
- Phế trừ các điều bất bình đẳng đối với ngọai bang
Cái chết đột ngột của Tôn-Văn là một thất bại lớn cho cao trào
cách-mạng của Trung-Hoa. Sau 14 năm làm cách mạng, kể từ
năm 1911 đến năm ông mất 1925. Đức Tôn-Văn đã đạt được
hai thắng lợi :
- Lật đổ được triều-đình Mãn-Thanh,
- Thành lập nước Trung-Hoa dân-quốc với chế-độ Dân chủ
Cộng-hòa.
Như trên đã nói, Đức Tôn-Văn danh hiệu là Tôn-Dật Tiên là
một nhà chánh-trị và cách-mạng lớn của Trung-Hoa, ngòai ra
ông còn là một nhà tư-tưởng triết-học với tác-phẩm cơ bản
triết-học là học thuyết của Tôn-Văn. Khuynh hướng tư tưởng
của Tôn-Văn dựa vào thuyết tiến hóa của Darwin về vũ trụquan, Tôn-Văn giải thích:
"Thái-cực vận động sanh ra điện tử, điện tử ngưng kết lại
thành nguyên tố, nguyên tố họp lại thành vật-chất, vật-chất tụ
lại thành trái đất". Ông cho tinh-thần chỉ là hiệu quả của vật
chất (duy vật) nhưng đồng thời nhấn mạnh ảnh hưởng của
giáo dục tinh-thần. Về quan hệ giữa Tri và Hành, ông chống lại
tư tưởng cổ đại Trung-quốc: "Biết không khó, làm mới khó".
Theo ông thì biết khó, làm dễ, chủ trương phải tìm tri thức
khoa học, nhưng không đi đến quan niệm duy tâm "biết trước,
làm sau" và bác bỏ thuyết "tri hành hợp nhứt" của VươngDương Minh. Ông chủ-trương: làm trước biết sau, không biết
cũng có thể làm, cho sự hoạt động thực tiễn là con đường tiến
bộ tất yếu. Ông chia quá trình nhận thức ra ba thời kỳ:
- Không biết cũng làm. - Làm rồi mới biết. - Biết rồi mới làm
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Phần lớn thời giờ của Tôn-Văn dành cho công cuộc cáchmạng, ông lại mất sớm và đột ngột nên ông chưa có thì giờ để
xây dựng tư-tưởng triết học của ông được hòan chỉnh.
Nay trong buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Tôn Văn giáng
cơ xưng là Trung-Sơn Chơn-Nhơn tức là đệ tử của Đức
Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm, là một trong ba vị Thánh gọi
là TAM THÁNH có mặt trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này, ký
Hòa-ước với Đức Chí-Tôn thực thi hai điều: BÁC-ÁI và CÔNGBÌNH.
Ba vị Thánh-nhân đây là Thiên-sứ, đắc lịnh làm hướng đạo
cho nhân-lọai để thực hành ĐỆ TAM THIÊN NHƠN HÒAƯỚC. Ấy, Ngài cũng hòan thành được tư-tưởng"Đại Đạo tri
hành thiên hạ vi công" vậy. Hỏi vì sao Đức Chí-Tôn lấy danh
ĐẠI ĐẠO?
Đức Chí-Tôn đã đến lựa chọn sắc dân con cái của Ngài tức
nhiên đem đến tạo dựng nơi mặt thế này. Hiện giờ có ba sắc
dân được hưởng hồng ân đặc biệt của Đức Chí-Tôn đã đến
tạo nghiệp cho họ.
Đức Hộ Pháp nói:
- Sắc dân thứ nhất là sắc dân Ấn-độ Brahma (kêu là Bà lamôn).Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo cho họ và tạo đại-nghiệp
thiêng-liêng cho sắc dân ấy trước nhất.
- Sắc dân thứ nhì chính Ngài đến là Chúa Jésus Christ đặng
tạo nghiệp cho sắc dân Do-thái mà ngày nay vẫn còn tại thế.
- Sắc dân thứ ba: thời kỳ này sắc dân Việt-Nam hưởng được
đặc ân ấy là lần thứ ba, cái lý-do Đức Chí-Tôn đến cùng con
cái của Ngài là vì đã qua thời kỳ Hạ nguơn Tam chuyển bắt
đầu Thượng-nguơn Tứ chuyển. Ngài đến đặng Ngài thống
hợp tòan thể con cái của Ngài lại làm một. Ngài đến đặng lập
một nền chơn-giáo, lựa chọn con cái của Ngài, tạo Thánh-Thể
của Ngài làm một cơ-quan cứu khổ và tạo đại nghiệp cho con
cái của Ngài là mấy em thanh niên nam nữ của Đạo đó vậy.
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"Ngộ-nghĩnh thay! một nền chơn giáo lấy hai chữ BÁC ÁI,
CÔNG-BÌNH làm căn bản mà cái tương lai nó rực rỡ làm sao
mấy em ơi! Còn quyền thiêng-liêng của Đạo mấy em đã biết
nó cũng như các nền Tôn-giáo khác, chớ có lạ chi đâu!
"Trái ngược lụng lại nếu Thánh-thể Chí-Tôn cầm quyền mà
còn ỷ lại thì thiên hạ trông vào họ tránh hết. Qua nói thật, nếu
mấy em thật hành đúng theo chơn giáo của Chí-Tôn thì không
có quyền lực nào đàn áp đặng.
"Nếu muốn thi ân bố đức, thì phải cần làm cho đáng giá
Thánh-thể của Ngài là cộng các con cái khổ não của Ngài đem
vào chia cơm, chia muối, chia khổ não của họ, thì mới là xứng
đáng Thánh-thể, mới xứng đáng là cơ-quan cứu khổ của Ngài.
"Mấy em khá nhớ mấy em là người PHỤNG-SỰ CHO ĐẠO
mà thôi, không phải như các nền Tôn-giáo khác là muốn làm
Chúa thiên hạ, nếu muốn làm Chúa thiên hạ thì tốt hơn là làm
tôi cho con cái Đức Chí-Tôn là phải hơn".
. Lời bàn: Quả thật, cuộc đời Ngài đã thực hiện được lời ấy,
qua 11 lần thất bại ông cũng chưa nản, một hôm ông nằm
trong sân nhà nghỉ ngơi nhìn nhện chăng tơ, công việc nó
nhanh nhẹn, nhưng vừa chăng xong thì con ruồi bay ngang
làm đứt mối tơ, rồi tiếp tục làm lại đến lần thứ 13 mới hòan
thành, ông cười thầm, tự nhủ: ta đây mới thất bại chỉ 11 lần
thôi!.

TÔN VÕ TỬ
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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Tôn Võ Tử giáng Cơ: tại Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 610-1949).
TÔN quân gặp đặng các chư Hiền,
VÕ đức văn nhân của Thánh Tiên.
TỬ hậu bia danh muôn kiếp để,
Giáng cơ chuyện vãn chốn đàn tiền.
Đàn tiền học đạo Đức Cao Tiên,
Hứng giọt nhành dương tưới lửa phiền.
Một kiếp duyên may muôn kiếp hưởng,
Thanh nhàn Tiên cảnh cõi thiên nhiên.
Từ ngày Bần Tăng xuống thế, biết bao nhiêu những nỗi khó
khăn, cũng vì mưu của tà thần tinh quái theo hại Bần Tăng.
Nền Đạo của Chí Tôn ngày nay cũng vậy. Các em ráng giữ
gìn cho lắm, kẻo uổng kiếp sanh nầy rồi làm trò cười, biết bao
phen mới rửa sạch. Cửa Đạo là chiếc thuyền từ của Đức Chí
Tôn, hiền nhân hay gian trá đều chứa cả, nên hư tự kẻ lọc lừa.
Nếu lấy linh tâm sáng suốt thì đặng nhiễm lấy Đạo mầu, còn
mê muội thì vào nơi u-thẵm. Phước phước phần phần, hai
đường chọn lấy, đừng để sau về đến Thiên cung, khi hội hiệp
lại ra tuồng hổ thẹn, còn nơi mặt thế, chúng lại chê cười. Hỏi
thử các bạn, nên làm sao cho xứng đáng là môn đệ của Ngọc
Hư Cung?"
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TỒN TẠI
存在
E: To exist.
F: Exister.
Khi 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."
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu nền Đạo Cao Đài còn mãi mãi thì công
nghiệp Đức Lý Giáo Tông vẫn còn tồn tại trong tâm trí nhơn
sanh luôn luôn."

TỒN VONG ƯU LIỆT
Thầy dạy: "Cơ lập Ðạo là nhiệm mầu vô giá, biết Ðạo, biết ta,
biết người, biết thế, biết thời, biết dinh hư, biết tồn vong ưu
liệt rồi mới có biết hổ mặt thẹn lòng, biết sự thế là trò chơi, biết
tuồng đời là bể khổ, biết thân nô lệ dẫn kiếp sống thừa, biết
nhục vinh mà day trở trên con đường tấn thối. Có đâu đường
đời còn lắm giành xé, hại lẫn nhau, mong chi đặng tầm Tiên
noi Phật."

TỒN TÂM
存心
Đức Hộ-Pháp nói : "Các triết lý cốt yếu tìm phương nào dung
hòa tánh thú của nó cho phù hạp với chơn mạng của nó, tức
nhiên làm phương nào bảo trọng sống thú của nó, phù hạp với
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nhân cách đó vậy. Muốn cho đặng thế ấy, phải giải quyết cái
khổ của nó, nó muốn thoát khổ có một đường tồn tâm mà thôi,
tồn tâm tức nhiên một thiện pháp giữ Thiên mạng đó vậy."

TỒN TÂM DƯỠNG TÁNH
存心養性
E: The simultaneous perfection of the conscience and
character.
F: La perfection simultanée de la conscience et du caractère.
Khổng Giáo cho rằng tâm là thần minh của Trời phú cho, nên
tâm của ta với Trời là một thể. Mạnh Tử lại cho Tánh là cái
bản nguyên thiêng liêng, đối với Tâm vẫn có một. Hễ biết rõ
TÂM thì ta biết rõ TÁNH, biết rõ tánh tức là biết rõ trời đất vạn
vật.
"TỒN TÂM DƯỠNG TÁNH" là giữ cho mình còn cái tâm Hư
linh; nghĩa là đừng để cho tư ý che lấp mất và nuôi cho cái
tánh được sáng suốt toàn hảo như của Trời đã ban cho, tức là
biết có Trời và thờ Trời một cách chơn thật. Cái bản tâm giữ
được còn, mới thật là lương tâm. Có lương tâm mới có lương
năng và lương tri, tức là cái giỏi biết rất tự nhiên, rất mẫn huệ
(người không học mà giỏi gọi là lương năng, không suy nghĩ
mà biết gọi là lương tri. Cũng như đứa trẻ con còn ẵm trên tay,
không đứa nào là không biết yêu mến cha mẹ, chỉ vì lương
tâm còn nguyên vẹn thuần túy).

TỔN Quẻ 41. Quẻ Sơn Trạch Tổn
Quẻ 41. Quẻ Sơn Trạch Tổn 山 澤 損
Tượng: Phật Mẫu Diêu-Trì
Quẻ này là Quẻ Sơn Trạch Tổn. Đoài hạ là nội Đoài. Cấn
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Thượng là ngoại Cấn. Cấn là Sơn, Đoài là Trạch, nên đọc quẻ
là Sơn Trạch Tổn.
Tại sao sau quẻ Giải tiếp đến quẻ Tổn?
-Bởi vì, trên ấy là quẻ Giải. Giải nghĩa là chậm, hãy khoan, chờ
đợi. Thường tình người đời, hễ khi nguy cấp thường hay lo
lắng, đã hay lo-lắng thời khỏi thiệt-hại; đến khi đã khoan nói,
thường quên lo thời chắc có thiệt hại, nên sau quẻ Giải tiếp lấy
quẻ Tổn.
Tổn có nghĩa là thiệt hại, cũng có nghĩa là giảm bớt. Ý nghĩa
tên quẻ là vậy. Soán truyện, tượng truyện đã giải thích kỹ. Quẻ
này nguyên là quẻ Thái
nội Càn biến hào Tam, mà
thành ra Đoài, ngoại Khôn biến hào Thượng mà thành ra Cấn.
Thế là nguyên quẻ Địa Thiên Thái, biến hai hào mà thành Sơn
Trạch Tổn

.

Bởi hào Dương ở dưới mà thêm vào trên, ở dưới tuy Tổn mà
trên thì được Ích, cớ sao không đặt tên quẻ bằng Ích, mà lại
đặt tên bằng Tổn? Đó thiệt là ý-tứ rất hay. Bởi vì ở trên muốn
cao, tất phải dưới cho dày, trên vững nhờ dưới làm nền. Ví
như đắp tường hay xây tháp, muốn tường tháp được vững tất
phải dưới nền cho dày và rộng, thời tường tháp mới đứng yên.
Bây giờ khoét đất ở dưới đưa đất lên trên, thời nền hỏng mà
tường tháp phải đổ ngay. Thế thời Tổn dưới Ích trên là việc rất
nguy-hiểm, nên đặt tên quẻ bằng Tổn.
Hễ thời-đại đã đến Tổn, thời nền tảng Thái đã hỏng rồi, đó là
thâm ý của Thánh-nhân đặt tên quẻ.
Đã qua rồi thời Giải, tức là thời kỳ được một Tôn giáo mới,
Đức Thượng-Đế mở Đạo ra cho nhơn sanh một con đường để
giải thoát kiếp luân hồi, oan khiên nghiệt chướng. Bấy giờ
nhân sanh do theo đó mà TU HÀNH mới trở lại ngôi xưa vị cũ
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mà tăng tiến trên con đường đạo hạnh. Dù là thời kỳ Đại Ân xá
của Chí-Tôn, nhưng đường tu không phải dễ dàng như lấy
món đồ từ trong túi, mà phải tổn công sức nhiều mới mong đạt
kỳ sở nguyện.Tu hành là con đường học vấn bằng tâm linh
cũng rất khó khăn lắm vậy.
Tu-hành là gì?
-"Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần
ánh thiêng liêng". Người tu là biết lánh dữ làm lành, tức là
hướng thượng và hướng thiện.

TỔN ĐỨC
損 德
E: To ruin the virtue.
F: Nuire à la vertu.
Tổn: Hao mất, thiệt hại. Đức: phước đức. Tổn đức là thiệt hại
cái phước đức của mình.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mưu được phần mình thì tổn đức.

TỔN THỌ
損 壽
E: To shorten the life.
F: Abréger la vie.
Tổn: Hao mất, thiệt hại. Thọ: sống lâu. Tổn thọ là giảm bớt
tuổi thọ.
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TÔNG ĐẠO
宗 道
E: The religions country.
F: Le pays religieux.
Tông: còn đọc là TÔN, dòng họ, học phái. Đạo: tôn giáo.
Tất cả tín đồ Đạo Cao Đài cư ngụ trong một nước họp thành
một Tông đạo.
Tông đạo Tần nhơn gồm tất cả những tín đồ người Cao Miên
theo Đạo Cao Đài.
Tông đạo Đường nhơn gồm tất cả những tín đồ người Tàu
theo Đạo Cao Đài.
Đứng đầu một Tông đạo là một Chức sắc có phẩm vị cao nhất
trong Tông đạo, được Hội Thánh bổ nhiệm, chịu dưới mệnh
lệnh của Hội Thánh.
Mỗi Tông đạo cất một Văn phòng đại diện trong Nội Ô Tòa
Thánh, trực tiếp nhận các Huấn lịnh của Hội Thánh, rồi chuyển
về Văn phòng của Tông đạo mình ở nước ngoài.
Đặc biệt nước Việt Nam có ba Tông đạo: Bắc Tông đạo, Trung
Tông đạo và Nam tông đạo, bởi vì Hội Thánh thành lập các
Tông đạo ấy vào thời Pháp thuộc, lúc đó Việt Nam bị Pháp
chia làm 3 Kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, mỗi Kỳ có chế độ
cai trị riêng, nên có thể xem như một nước nhỏ. Nam Kỳ là
thuộc địa của Pháp, Trung Kỳ thì còn vua quan nhà Nguyễn
cai trị nhưng dưới sự bảo hộ của Pháp, Bắc Kỳ thì có viên
Công Sứ Pháp cai trị qua trung gian các quan lại VN do Pháp
lập nên. Ngày nay, nước Việt Nam được độc lập và thống
nhứt thì ba Tông đạo nầy sẽ hiệp làm một, thành Tông đạo
VN.
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TÔNG ĐẠO TẦN NHƠN
Người Miên gọi là Tần nhơn, Miên quốc được gọi là Tần quốc,
còn người Miên theo Đạo thì Hội Thánh Cao Đài tạo một nhà
chung cho họ nơi Nội-ô gọi là Tông đạo Tần Nhơn.
Tông Đạo Tần Nhơn có lập một văn phòng thường trực trong
nội-ô Tòa Thánh, Lễ Khánh thành vào ngày 17-03-Mậu Thân
(Chúa Nhựt, 14-04-1968), trước cổng có khắc đôi liễn:
- Tông Đạo đồng môn tích nhứt khai lâm thành Thánh vức.
- Tần Nhơn hiệp chủng kim triêu hướng thiện hưởng Thiên ân.
Nghĩa là:
- Những Tín đồ Đạo Cao Đài trong Tông Đạo Tần Nhơn, ngày
xưa đã khai phá rừng thành vùng Thánh địa.
- Người Miên hợp cùng chủng tộc của họ, ngày nay hướng về
điều lành sẽ được hưởng ân huệ của Đức Chí Tôn.
Người Miên (Đàng thổ) tại Tây Ninh sống tập trung ở Khe-đon
(Kêdol), Tà-dong, Miễu Ông Tà (Chữ Tà tiếng Miên nghĩa là
Ông, bậc hiền đức được họ tôn kính và thờ cúng).
Người Miên gọi người Việt Nam là juôn ( Duôn)
Tại sao trước đây người Việt miền Nam gọi người Khmer
là Đàn Thổ?
Kiến Thức Ngày nay: số 124, ngày 01-11-1993. An chi.
Chuyện đông chuyện tây. Tr.38,39. Chép rằng:
"Không phải là "Đàn thổ" mà là "Đàng thổ" nói Đàng Thổ là để
phân biệt với Đàng Trong, cũng như nói Đàng Trong là để
phân biệt với Đàng Ngoài và Đàng Trên (xưa gọi là đàng
Trên). Đàng Trên chính là đất mà trong những trang ghi chép
của mình A. de Rhodes đã gọi là Vương quốc Cao Bằng, tức
là vùng cát cứ của con cháu nhà Mạc từ 1592-1677. Còn
Đàng Thổ là phần đất của Thổ dân, tức dân bản Thổ đã sinh
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sống tại đó từ xưa, trước khi người Việt từ Đàng Ngoài vào lập
nghiệp ở Đàng Trong. Khi người Việt miền Nam, tức người
Việt ở Đàng Trong gọi người Khmer là dân Đàng Thổ, là họ đã
công bằng và khách quan thừa nhận một sự kiện lịch sử. Sự
thật đó là khi họ vào đến Đàng Trong, nói rõ hơn là đất Nam
Bộ thì họ đã gặp người Đàng Thổ đang sinh sống tại đó trước
rồi.
Sử Đạo gọi người Đàng Thổ là Thổ Nhơn:
Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch giáng cơ cho biết: "Người Thổ
Nhơn gốc con cái nhà Tần, biết Đạo Phật, chẳng biết Đạo
Nho, một phen lầm lỡ, phải đọa muôn đời. Nước gần tiêu diệt.
May thay! Thầy đã đến mà chúng nó cũng là con yêu dấu của
Thầy hay đặng tự nhiên đến. Cười.!.
Vì vậy mà Thầy hằng nói với Lão rằng: khi Môn đệ Ta đến đâu
thì cây cờ hiệu của Ta cặm nơi đó. Các con Ta trong các
nước, hễ thấy thì đến, trừ ra loài tà thần tinh quái. Cười …
Thật quả vậy, Chư sơn Thổ nhơn cần phải chịu dạy dỗ nhiều
lắm đó. Chư Đạo Hữu thấy đức tin của người Thổ lớn là
dường nào chưa? Chẳng phải như người Nam vậy. (Đạo sử II.
Nữ Đầu Sư Hương Hiếu. Tr.176 Thánh giáo của Đức Lý Giáo
Tông ngày 13.12.Bính Dần (dl: Chủ Nhật, 16-01-1927)

TÔNG ĐỒ
Đức Hộ Pháp nói: "Trọng yếu của Ngài là thâu mấy vị Tông
đồ có sứ mạng trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này đã giáng
sanh trước đặng làm môi giới độ Đạo sau này. Đức Chí Tôn
biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền năng thâu dụng
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".
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TÔNG ĐƯỜNG
宗堂
E: The family temple.
F: Le famlilial temple.
Tông đường là nhà thờ tổ tiên, nhà thờ của dòng họ. Ngày
xưa trong mỗi dòng họ đều có lập một nhà thờ riêng để thờ vị
thủy tổ và các vị tổ tiên, tất cả con cháu của dòng họ đó, dù đi
làm ăn xa bất cứ nơi đâu, cũng có lệ hằng năm vào ngày kỵ
(có nơi gọi nhựt lề) đều phải qui tụ về cúng lạy tổ tiên, nếu
người nào vi phạm thì áp dụng tông luật, luật của dòng họ họp
nhau đặt ra, xử phạt để răn dạy con cháu sau này.
Thi văn dạy Đạo :
An thân ngự đặng chốn cân đai,
Hai chữ vô tư rán sức nài.
Nở mặt Tông Đường gìn đạo đức,
Nên mình là biết phận làm trai.
Kinh Vào Học có câu:
"Nguyện nên hương hỏa tông đường,
"Nguyện thương lê thứ trong trường công danh."

TÔNG TỔ
宗 祖
E: The ancestors.
F: Les ancêtres.
Tông: còn đọc là TÔN, dòng họ, học phái. Tổ: tổ tiên. Tông tổ
là tổ tiên của dòng họ.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
"Nối tông tổ biết bao nghĩa trọng."
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TỐNG CHUNG
送 終
E: The funeral ceremony.
F: Les funérailles.
Tống: Đưa, tiễn, vận chuyển, tặng, biếu. Chung: hết, chết.
Tống chung là lễ tang cho người chết và đưa đi chôn.
Tân Luật: Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên
để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu lòe loẹt.

TỐNG PHỦ TỪ

TỐNG TÁNG
送 葬
E: The burial.
F: L’enterrement.
Tống: Đưa, tiễn, vận chuyển, tặng, biếu. Táng: chôn xác người
chết. Tống táng là đưa xác người chết đi chôn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỔNG QUẢN
總 管
E: General intendant.
F: Intendant général.
Tổng: Tập họp, bao gồm, đứng đầu chỉ huy. Quản: coi sóc, cai
quản. Tổng quản là người quản lý toàn thể.
Tổng Quản Văn phòng là người quản lý tất cả công việc của
một văn phòng. Dưới quyền của Tổng Quản Văn phòng là các
Đầu phòng văn khoa mục và các thơ ký.

TỔNG THANH TRA NGUYỄN VĂN THÀNH (19151972)
Ông Nguyễn Văn Thành là người gốc Rạch Giá về Tòa Thánh
làm công quả trong ban thợ hồ. Ông rất mạnh sức làm gạch
bông rất giỏi vì bơm hơi mà không có sức mạnh thì gạch
không tốt. Ông học nghề võ với ông Sáu Liêng về đường
gươm, đường roi đường kiếm… đủ các môn theo võ ta. Môn
đồ của ông Sáu Liêng về đường côn thì ông Thành là người
giỏi nhứt. Ông thích đọc truyện Tàu, Tam Quốc và Phong
Thần. Ông nhớ hầu hết tên các tướng giỏi nên người ta đoán
được chí của ông thiên về võ biền. Phong trào cơ thế 1945,
ông gia nhập vào Nội ứng Nghĩa Binh rồi được bổ số 4 ở Mạc
Ma Hoa để làm cận vệ cho ông Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang
Vinh, được phong Vệ Uý kêu là "Vệ Thành". Nhờ có võ nghệ
ông huấn luyện một số em út để lần lượt trở thành một chỉ huy
của chi đội 7 nơi rừng Bù Lu để kháng chiến chống Pháp. Nhờ
sự gan dạ chịu gian khổ nên gây được uy tín trong đám võ
biền, ông được thăng Thiếu Uý, rồi Trung Uý, Đại Uý… Anh
hùng có môi trường hoạt động, ông đánh thắng Pháp nhiều
trận nên phẩm trật cứ mãi tăng.
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Khi Đức Hộ Pháp hồi loan năm 1946 ông trở về Tòa Thánh
đóng Tổng Hành Dinh tại Giáo Tông Đường và được lên chức
Trung Tướng Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài. Có lẽ được
khai khiếu, ông diễn thuyết rất lưu loát, tuy văn chương ít mà
lời lẽ mạnh dạn cương quyết, hấp dẫn được lòng ái quốc của
binh sĩ. Dĩ chí đến hạng trí thức nghe tướng Thành diễn thuyết
trong cả tiếng đồng hồ cũng không thấy chán. Đó là nhờ Thiên
tài đi đúng nhịp bước của cơ chuyển thế nên được Thiêng
Liêng yểm trợ.
Có lúc ra Đà Lạt hội với các tướng lãnh của các đoàn thể Tôn
Giáo, ông nổi trội hơn:
- Bảy Vịễn của Bình Xuyên,
- Ba Cục tức Lê Quang Vinh của Hòa Hảo,
- Năm Lửa tức Trần Văn Soái của Hòa Hảo,
- Nguyễn Giác Ngộ của Hòa Hảo,
- Hai Ngoán của Hòa Hảo,
- Nguyễn Văn Hinh của Thiên Chúa,
- Nguyễn Thành Phương của Cao Đài,
- Trình Minh Thế của Quốc Gia Liên Minh.
Trước Nội-các của trào chính phủ dưới quyền Quốc Trưởng
Bảo Đại, ông vẫn hùng hồn thuyết trình cơ Cứu Thế của Quân
Đội Cao Đài với mục đích Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại Đồng, ai
ai cũng đều công nhận ông là một tướng lãnh có biệt tài du
thuyết. Khi lập Tổng Hành Dinh ở Giang-Tân mà ông đặt tên là
Giang-Đông-Thành, ông được Đức Hộ Pháp trao cờ "Tinh
Trung Báo Quốc". Mãi đến Ngô Đình Diệm trở mòi độc tài gia
đình trị, ông đứng về phía phe Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực
Quốc Gia chống lại. Sau cái chết của tướng Trình Minh Thế tại
cầu Tân Thuận ông rút quân vào rừng Sát để bảo thủ. Bình
Xuyên bị tan rã, ông bị vây chặt tại một đồi. Khi ấy Thiếu
Tướng Trần Văn Có chỉ huy Quân đội Quốc gia đến thuyết
phục ông, yêu cầu ông đầu hàng. Ông Thành nói một câu mà
báo chí Sài Gòn thời ấy mãi nhắc nhở: "Tôi là giặc, anh bắt
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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".
Đó là cử chỉ một vị anh hùng. Tuy kêu án tử hình nhưng Ngô
Đình Diệm không thi hành án mà đày ông ra Côn Đảo. Bị lưu
đày ở ngoài đảo một thời gian cho đến khi ông Diệm bị đảo
chánh và bị giết, Dương Văn Minh cho ông về được trắng án.
Thời gian ở Côn Đảo ông học thêm Pháp văn và trụ tinh thần
Đạo đức, nên khi trở lại Tòa Thánh, người thức thời thấy ông
Thành trở lại trầm tĩnh hơn, đạo đức hơn… Ai lại thăm ông mà
kêu bằng Ngài thì ông rầy lắm. Ông nói: "Chúng ta là anh em,
thời quan liêu đã hết, tôi về tiếp tục lập công quả với Đạo, trau
giồi hạnh nết của người thiện tu. Tôi đã chán công danh,
dưỡng sức già trao tria nhơn nghĩa".
Lần hồi Đức Lý lại phong ông làm Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm
Chánh Trị Đạo, kiêm Thống Quản Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể.
Ban đầu ông thi hành nhiệm vụ một cách đáng khen. Nhưng
khi con người nắm được một đặc quyền trong tay lại "chứng
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nào tật nấy". Ông trở lại tự cao, bất chấp Quyền Hội Thánh lại
muốn gấm ghé làm Đầu Sư dẫn đạo nhơn sanh. Từ đây uy tín
giảm dần, cho đến ngày bị Việt Minh gài mìn ám sát.
Đây là bài Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông về sự thăng
chức Tổng Thanh Tra như sau:
"Chiếu theo Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền Thánh do quí Ngài
Hiến Pháp và Khai Đạo phò loan, Đức Lý Nhứt Trấn Oai
Nghiêm có dạy ngày 21-10-Mậu Thìn (dl:10-12-1968).
Đức Thượng Sanh bạch: Đức Hộ Pháp có cho biết Đức Ngài
đã chấp thuận ban ân huệ cho Trung Tướng Nguyễn Văn
Thành trong đàn cơ tại Cung Đạo, nhơn Đàn Cơ hôm nay Đệ
Tử xin Đức Ngài phán định về trường hợp của Tướng Thành.
Cười! hay lắm Vậy Hội Thánh đồng ý dùng Thành về vai nào?
Đầu Sư Thượng Sáng Thanh bạch: Xin Ngài phán định.
- Nếu Lão định thì phải tuân mạng triệt để. Vậy chúng ta phải
tạm dùng giải pháp Thành để đem lại phần nào việc chỉnh đốn
nền Đạo trong một thời gian được kết quả thì Thành sẽ được
trọng thưởng. Hiện giờ các cơ quan Hội Thánh thừa hành
thiếu bàn tay gân guốc để nắm chặc ma hồn quỉ xác. Vậy Lão
tuyên bố: "Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo, kiêm
Thống Quản Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể". Từ đây Hộ Đàn
Pháp Quân chỉ lo chỉnh nghiêm đàn mà thôi. Tổng Thanh Tra
có nhiệm vụ trông nom các việc Hành Chánh Đạo. Nhưng mỗi
việc đều phải chịu dưới quyền của Hội Thánh Lưỡng Đài. Hội
Thánh phải giúp đỡ Thành làm nên cho Đạo.
Lão mong vậy thay! Thượng Sanh hỏi chi nữa?
- Xin Đức Ngài dạy Trung Tướng Thành mặc Đạo phục như
thế nào?
- Chỉ mặc Đạo-phục thường và bịt khăn đen, mang hiệu bài:
"Tổng Thanh Tra" trước ngực như Chức Sắc…"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo Thánh Giáo tại Giáo Tông Đường do Ngài Tiếp Đạo và
Giáo-Sư Thái Đến Thanh phò loan ngày 4-10-Kỷ Sửu (dl: 2311-1949) Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ phong cho ông Thành biệt
hiệu là "Trung Dũng" và cho luôn câu đối:
- TRUNG cang phân tà chánh,
- DŨNG cảm định giả chân.
Đàn cơ tại Cung Đạo ngày 15-11-Tân Hợi (dl: 01-01-1972) do
Ngài Hiến Pháp và Ngài Khai Đạo phò loan.
Ngài Hiến Pháp có bạch với Đức Lý: "Hội Thánh cầu xin Đức
Ngài từ bi phân định về trường hợp ban thưởng cho vị Tổng
Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo".
Đức Lý phán: "Lão rất lưu tâm đến vị nầy, vì đó là người của
Lão chọn từ lâu để làm nên cho Đạo, nhưng đến nay cũng
chưa hoàn thành sứ mạng, nên Lão cần lưu nhiệm vị Tổng
Thanh Tra một thời gian nữa để đem lại chủ quyền cho Đạo và
cho Hội Thánh".

TỔNG TRẠO
總 棹
E: The chief of the oarsmen.
F: Le chef des rameurs.
Tổng: Tập họp, bao gồm, đứng đầu chỉ huy. Trạo: cái chèo,
người chèo thuyền. Tổng trạo là người cai quản và huấn
luyện các bá trạo của Thuyền Bát Nhã.
Bá trạo là người chèo thuyền. Bá là cây bá, tức là cây bách,
cùng loại với cây trắc. Khi xưa người ta dùng cây bá để làm
thuyền nên gọi là bá chu hay bách châu, dịch ra là: thuyền bá.
Do đó, chữ bá được dùng để chỉ chiếc thuyền.
Nơi văn phòng của Ban Tổng trạo Trung ương ở Tòa Thánh
có đôi liễn mà hai chữ khởi đầu là: Tổng Trạo.
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- Tổng đăng giác ngạn bạc long thoàn huy tưởng chấp đà siêu
khổ hải,
- Trạo tống nguyên nhơn hồi cựu vị đương phong bột lãng
hướng thiên đường.
總登覺岸泊龍船揮槳執柁超苦海
棹送元人回舊位當風勃浪向天堂
Nghĩa là:
• Tổng đi lên bờ giác, cặp thuyền rồng, huy động mái chèo,
giữ vững lái thuyền, vượt qua biển khổ,
• Trạo đưa nguyên nhơn qui hồi cựu vị, đương lúc gió, thình
lình sóng nổi, hướng đến thiên đường.

TỔNG GIÁM - PHÓ TỔNG GIÁM
總監-副總監
Tổng Giám và Phó Tổng giám là một phẩm chức trong Cơ
Quan Công Thợ nơi Tòa Thánh do Đức Hộ Pháp lập ra như về
việc xây dựng, đắp vẽ.
Theo Thánh Lịnh Số: 231/TL Văn phòng Hộ Pháp Đường:
- 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, các vị nầy phải mặc Đạo
phục Đạo hữu và đứng ở hàng Đạo hữu chầu lễ Chí Tôn.
Điều thứ nhứt: Đặt riêng Cơ Quan Công Thợ trong châu vi
Tòa Thánh những danh từ và trách vụ như dưới đây:
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- Tổng Giám kiểm soát toàn thể các Cơ Sở.
- Phó Tổng Giám làm đầu một hay nhiều Sở, dưới quyền Tổng
Giám.
- Tá Lý đối hàm Chánh Trị Sự hay Hành Thiện.
Điều thứ nhì: 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 hàng Chánh-trị-sự hay Hành Thiện.
Điều thứ ba: Mỗi bậc kể trên cũng phải hành sự đủ năm 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.

TỐT NGHIỆP
卒 業
E: The finish of one’s studies.
F: La fin de ses études.
Tốt: hoàn tất, trọn. Nghiệp: công việc làm. Tốt nghiệp là học
xong một bậc học và thi đậu ra trường.
Tốt nghiệp Cao Đẳng Hạnh Đường là đã học xong các khóa
học huấn luyện Chức sắc nơi Cao Đẳng Hạnh Đường và thi
đậu kỳ thi mãn khóa.

TƠ DUYÊN
E: The marriage bond.
F: Le lien de mariage.
Tơ duyên là sợi dây tơ ràng buộc nên duyên vợ chồng. Do
tích tơ hồng, tơ thắm, chỉ hồng của tay Nguyệt Lão.
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Tích: Trương Gia Trinh có năm người con gái, muốn gả một
người cho Đặng Nguyên Chẩn, mà không biết phải gả người
nào. Ông mới dạy năm người con ông ngồi sau một bức màn,
mỗi người cầm một sợi tơ, mỗi sợi một màu; còn Đặng
Nguyên Chẩn ở ngoài, nắm được mối tơ của ai thì cưới người
đó. Nguyên Chẩn nắm dây tơ màu đỏ, nhằm người con gái
thứ ba, đẹp hơn hết. Do tích này, tơ hồng hay tơ duyên là sợi
chỉ ràng buộc lương duyên hai người.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Dầu sống sót cũng đành gọi thác,
"Vui chi còn man mác tơ duyên?"

TƠ ĐỒNG
Nghĩa đen có nghĩa là sợi dây bằng tơ và đặt trên mặt đờn gỗ
là loại Ngô đồng nên gọi là "Tơ đồng". Với những loại đờn
thường dùng như các dây Đàn Cầm và Đàn Sắc đều bằng tơ,
do đó người ta dùng ngôn-ngữ để gọi các dây của nhạc cụ là
"Tơ đồng".
Thơ của Bà Bát Nương Diêu-Trì-Cung có câu:
Lầu Phụng mơ-màng nghe quyển địch,
Cung Tần văng vẳng lóng tơ đồng.

TƠ TÓC
E: The conjugal love.
F: L’amour conjugal.
Tơ tóc là do thành ngữ "xe tơ kết tóc", chỉ duyên nợ kết nghĩa
nên vợ chồng (Xe tơ: Buộc sợi tơ vào chơn hai người kết nên
vợ chồng. tóc của hai người hòa đôi).
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Lấy tích Vi Cố trên đường đi làm quan về gặp một ông già ngồi
dưới bóng cây, có cầm một quyển sách nơi tay và có túi đựng
chỉ đỏ. Vi Cố hỏi ông ngồi làm gì?- Ông già ấy đáp: Ta là
Nguyệt Lão, sổ này dùng để biên nhơn duyên của người đời,
còn chỉ đỏ này để buộc chơn cho nên vợ nên chồng. Vi Cố
mới hỏi nữa: Còn nhơn duyên của tôi có biên vô sổ này
không? Liền đó Ông dở sổ ra xem, rồi nói: Số nhà ngươi sau
này lấy con gái mụ ăn mày, đang ngồi xin ăn trước chợ đó. Vi
Cố cho đó là nhục, bèn xách dao ra chợ chém đứa con nhỏ
một lát dao, máu chảy dầm dề. Chàng tưởng con bé đã chết,
bèn trốn đi ở xứ khác. Nhưng duyên Trời đã định, chạy đâu
cho khỏi. Sau Vi Cố tưởng rằng lấy được con quan, không dè
chừng hỏi rõ lại thì cũng là con của mụ ăn mày, trước kia nhờ
ông quan tại triều, đi tuần vừa tới đó, gặp đứa bé do mụ ăn
mày bỏ, đem về nuôi làm con, sau gả cho Vi Cố. Vi Cố mới
biết rằng duyên vợ chồng, Nguyệt Lão đã xe tơ thì không làm
sao trốn đâu cho khỏi đặng.
Kết tóc: Do chữ kết phát 結髮: Theo tục lệ đời nhà Hớn, trong
đêm hợp cẩn, vợ chồng mới cưới thường kết tóc cho nhau. Do
vậy, Ông Tô Thức viết hai câu: "Kết phát vi phu phụ, ân nghĩa
lưỡng bất nghi" 結髮為夫婦, 恩義兩不宜 Kết tóc làm chồng vợ,
ơn nghĩa trọn đôi đường.
Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu:
Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa,
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.
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?
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TỜ KHAI ĐẠO
KHAI ĐẠO VỚI CHÁNH PHỦ
Thầy dạy: Ngày 16-8-Bính Dần (Thứ Sáu: 22-9-1926)
"Các con xin Chánh phủ Lang-sa Khai Đạo thì cực chẳng đã
Thầy ép lòng chịu vậy cho tùng Thiên cơ. Thầy rất đau lòng
mà phải chịu vậy chớ biết sao!"
Nguyên nhân: Ngày 23-8 là ngày Khai sinh Đại-Đạo với toàn
thể chúng sanh, với quốc dân đồng bào. Nó có một ý nghĩa hết
sức to lớn. Chính vì vậy, dù đã lập Toà Thánh ở Tây Ninh.
Ngài Thượng Trung Nhựt hằng năm vẫn về nhà ông Nguyễn
Văn Tường để làm Lễ Kỹ-niệm.
Ngày 23-8 năm Mậu Thìn (1928). Ngài Thượng Trung Nhựt
nói: "Tôi rất hân hạnh vì ngày nay được thay mặt Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ đặng thổ lộ ít lời, nhắc tích ngày kỹ niệm hôm
nay… Khi cầu Cơ, Đấng Chí Tôn giáng kêu Tôi dạy phải cho
Môn đệ của Thầy tới tối 23 tháng 8 tựu tại nhà Đạo hữu
Tường đây. Tôi không biết rõ Thánh ý, điều tôi vâng mạng,
cho chư Đạo hữu hay lời Thánh truyền tối 23-8 Bính-Dần tựu
tại đây rồi cầu Đấng Chí Tôn giáng dạy. Tôi phải biên tên hết
các nam nữ lưỡng phái đặng đứng TỜ KHAI ĐẠO với Chính
phủ. Khi ấy có mặt tại đàn hết thảy là 247 vị Đạo hữu.(1). Tôi
có nạp tên mấy vị ấy tại Chính phủ, khi Tôi dâng TỜ KHAI
ĐẠO là ngày 6-10-1926. Tôi bạch với Đấng Chí Tôn rằng Tôi
không có giờ đủ mà đệ tờ Khai Đạo cho ông Thái Lão Trần
Đạo Quang ký tên. Đấng Chí Tôn giáng dạy tôi cứ việc đem
tên Trần Đạo Quang vô Tờ Khai Đạo. Đấng Chí Tôn có phán
rằng "Con cứ đem tên nó vô Tờ Khai Đạo, Đạo Quang nó
không chối cải đâu mà con phòng ngại". Từ ngày ấy, anh Trần
Đạo Quang hết lòng sốt sắng vì Đạo nên Đấng Chí Tôn phong
cho chức Chưởng Pháp trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Ấy là
sự tích ngày kỹ niệm hôm nay. Nhìn mặt nhau đây, chúng ta
thấy chúng ta phản lão hoàn đồng. Chúng ta trẻ lại hai tuổi vì
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chúng ta trở lại công việc hai năm về trước. Đó là ngày vui,
ngày quí báu của chúng ta. Biết vui biết quí báu chừng nào thì
phải nhớ về cái ân huệ của Đấng Chí Tôn ban thưởng cho
chúng ta chừng ấy. Muốn đền ơn qúi trọng ấy, phải làm sao?
Phải hết lòng vì Đạo, vì tín ngưỡng Đấng Chí Tôn và chư
Phật, chư Tiên, vì đức háo sanh, vì cuộc tuần hoàn mà gieo
mối Đạo Trời Tam-Kỳ Phổ-Độ ngõ hầu độ rỗi sanh linh khỏi trả
vay nơi trầm luân khổ ải này…
Đấng Chí Tôn vì quá thương nhân loại nên cho chúng ta được
hưởng cái công KHAI ĐẠO, cái công vẹt ngút mây xanh, làm
chỗ sáng sủa bạch minh cho bước đường sau này, cũng theo
dấu ấy mà tầm đến nơi yên tĩnh, làm cho khắp cả nhân sanh
đều được hưởng… Theo Thánh ý, Đấng Chí Tôn muốn cho
chúng ta kết chặt nhân sanh nơi cõi NAM này đặng cùng nhau
chung hiệp, tìm con đường HOÀ BÌNH, lần ra khỏi khốn khổ
lao lung ở cõi trần này. Ngày nào ĐẠO chưa HOÀ, chưa đồng
nhứt tâm thì đèn thiêng liêng chưa đủ tỏ mà soi mấy chục triệu
dân sanh nơi đây. Ngày nay chúng ta thành tâm làm lễ kỹ
niệm nầy, Tôi tưởng cũng nên thành tâm mà chọn một người
bàn hội cho đủ đạo đức. Bàn hội ấy đi dạy dỗ khuyên lơn Đạo
hữu từ lớn tới nhỏ phải trau giồi hạnh đức. Bàn hội (tức Bàn
Trị Sự) ấy lo cho đạo hữu Thánh Thất Cầu Kho đây. Mỗi tuần
phải ra công xem xét bất bình trong Họ (Đạo), phải lo phương
cứu chữa cho được yên tĩnh. Mỗi tuần phải có tờ phúc cho
ông Đầu Họ. Tôi sẽ truyền cho mỗi Họ đều sắp đặt như vậy.
Ấy là phương châm chế ngự cho trong Đạo hoà bình."
Văn kiện chính thức của bổn Đạo gởi cho Thống đốc NamKỳ Le Fol ghi ngày 7-10-1926.
Nguyên văn bằng tiếng Pháp như sau:
DÉCLARATION OFFICIELLE ADRESSÉE PAR LES
FONDATEURS DU CAODAISME À M. LE FOL,
GOUVERNEUR DE LA COHINCHINE.
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Saigon, le 7 Octobre 1926.
Monsieur le Gouverneur,
Les soussignés, ont l'honneur de venir respectueu-sement
vous faire connaïtre ce qui suit:
Il existait en Indochine Trois Religions (Bouddhisme, Taoisme,
Confucianisme). Nos ancêtres pratiquaient religieu- sement
ces trois doctrines et vivaient heureux en suivant strictement
les beaux préceptes dictés par les Créateurs de ces religions.
On était, pendant cet ancien temps, tellement insoucieux qu'on
pouvait dormir sans fermer les portes et qu'on dédaignait
même de ramasser les objets tombés dans la rue "Gia vô bế
hộ, lộ bất thập di", tel est l'adage inscrit dans nos annales.
Hélas! Ce beau temps n'existe plus pour les raisons suivantes:
1. Les pratiquants de ces religions ont cherché à se diviser,
tandis que le but de toutes les religions est le même: Faire le
bien et éviter le mal, adorer pieusement le Créateur.
2. Ils ont dénaturé complètement la signification de ces saintes
et précieuses doctrines.
3. La course au confort, à l'honneur, l'ambition des gens, sont
aussi des causes principales des divergences d'opinions
actuelles. Les Annamites de nos jours ont complètement
abandonné les bonnes moeurs et traditions de l'ancien temps.
Ecoeurés de cet état de choses, un groupe d'Annamites,
fervents traditionalistes et religieux, ont étudié la refonte de
toutes ces religions, pour n'en former qu'une seule et unique
appelée CAODAISME ou ĐẠI ĐẠO.
Le nom "ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ", qui signifie la Troisième
Amnistie Générale, est donné par l'Esprit Suprême qui est
venu aider les soussignés à fonder cette Nouvelle Religion.
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L'Esprit Suprême est venu sous le nom de "Ngọc Hoàng
Thượng-Đế" dit CAO ĐÀI ou "Le très Haut, Dieu Tout
Puissant"..
Par l'intermédiaire de médiums écrivants, Ngọc Hoàng
Thượng Đế transmet au soussignés des enseignements divins
ayant pour but de concentrer et d'enseigner les beaux
préceptes de ces Trois Anciennes Religions.
La Nouvelle Doctrine enseignera aux peuples:
1. La haute morale de Confucius.
2. Les vertus dictées dans les religions bouddhique et taoique.
Ces vertus consistant à faire le bien et éviter le mal, aimer
l'humanité, pratiquer la concorde, éviter totalement la
dissention et la guerre.
Les soussignés ont l'honneur de vous soumettre:
1. Quelques extraits du recueil des "Saintes Paroles" de Ngọc
Hoàng Thượng Đế, paroles estimées plus précieuses que tout
ce qui existe ici-bas.
2. La traduction de quelques passages du livre de prières que
Ngọc Hoàng Thượng Đế nous a enseignées.
Le but poursuivi par les soussignés est de ramener les
peuples à l'ancien temps de paix et de concorde. On sera ainsi
dirigé vers une époque nouvelle tellement heureuse qu'il est
difficile de la décrire.
Au nom de très nombreux Annamites qui ont entière- ment
approuvé ces études et dont la liste est ci-jointe, les
soussignés ont l'honneur de venir respectueusement vous
déclarer qu'ils vont propager à l'humanité entière cette Sainte
Doctrine.
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Persuadés d'avance de cette Nouvelle Religion apportera à
nous tous la paix et la concorde, les soussignés vous prient de
recevoir officiellement leur déclaration.
Les soussignés vous prient d'agréer, Monsieur le Gouverneur,
l'assurance de leurs sentiments respectueux et dévoués.
Ont signé:
Mme LÂM NGỌC THANH
M. LÊ VĂN TRUNG…
Bài dịch Việt văn:
TỜ KHAI ĐẠO
Sài-Gòn, ngày 7 Octobre 1926
Kính cùng Quan Thống-Đốc Nam-kỳ Sài Gòn,
Chúng tôi đồng ký tên dưới đây kính cho Quan lớn rõ: 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 quí-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" nghĩa là con người thuở ấy annhàn 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 vì mấy duyên-cớ sau nầy:
1-Những người hành-đạo đều phân chia ra nhiều phe, nhiều
phái mà kích-bác lẫn nhau, chớ Tôn-chỉ của Tam giáo đều như
một là làm lành lánh dữ và kỉnh thờ Đấng Tạo hóa.
2-Lại canh-cải mối Chánh-truyền của các Đạo ấy làm cho thất
Chơn-truyền.
3-Những dư-luận phản-đối nhau về Tôn-giáo, mà ta thấy hằng
ngày cũng tại bã vinh-hoa và lòng tham-lam của nhân-loại mà
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ra, nên chi người An-nam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận
thiện tận mỹ ngày xưa.
Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều người AnNam, vì căn-bổn, vì Tôn giáo, đã tìm phương thế hiệp Tam
giáo lại làm một: Qui Nguyên Phục nhứt, gọi là Đạo Cao-Đài
hay là Đại-Đạo. May-mắn thay cho chúng-sanh, thiên tùng
nhơn nguyện, Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế hằng giáng đàn
dạy Đạo và hiệp Tam giáo lập Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ tại cõi
Nam này. Tam-kỳ Phổ-Độ nghĩa là Đại-Ân-xá lần thứ ba,
những lời của Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng Cơ dạy
chúng tôi, đều cốt để truyền-bá Tôn-chỉ Tam giáo.
Đạo Cao-Đài dạy cho biết:
1- Luân-lý cao-thượng của Đức Khổng-Phu-Tử.
2- Đạo-đức của Phật-giáo và Tiên-giáo là làm lành lánh dữ,
thương-yêu nhơn-loại cư-xử thuận hoà mà lánh cuộc ly loạn,
giặc-giã.
Chúng tôi gởi theo đây cho Quan lớn nghiệm xét:
*Một bổn sao lục Thánh-ngôn của Đức Ngọc Hoàng Thượngđế.
* Một bổn phiên-dịch Thánh-kinh.
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. Chúng tôi xin Quan Lớn công-nhận (2) TỜ KHAI
ĐẠO của chúng tôi:
KÝ TÊN
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1- Bà Lâm-Ngọc-Thanh Nghiệp-chủ Vũng-liêm
2- Ông Lê-Văn-Trung Cựu Thượng-nghị-viên thọ Ngũ Đẳng
Bửu-tinh (Chợ-lớn)
3- Lê-Văn Lịch Thầy tu làng Long-an, Chợ-lớn
4- Trần-Đạo-Quang Thầy tu, làng Hạnh-Thông Tây
5- Nguyễn-Ngọc-Tương Tri-phủ chủ Quận Cần-giuộc.
6- Nguyễn-Ngọc-Thơ Nghiệp-chủ Sài-gòn.
7- Lê-Bá-Trang Đốc-phủ-sứ Chợ-lớn.
8- Vương-Quan-Kỳ Tri-phủ Sở Thuế thân Sài-gòn
9- Nguyễn-Văn-Kinh.Thầy tu, Bình-lý-thôn Gia-định.
10- Ngô Tường-Vân Thông phán sở tạo tác Sài Gòn
11- Nguyễn-Văn-Đạt Nghiệp-chủ Sài-gòn
12- Ngô-Văn-Kim, Điền-chủ, Đại-Hương-cả, Cần-giuộc.
13- Đoàn-Văn-Bản, Đốc-học trường Cầu-Kho
14- Lê-Văn-Giảng,Thơ-ký kế toán hãng Ippolito Sài-gòn
15- Huỳnh-Văn-Giỏi, Thông-phán Sở tân-đáo Sài-gòn
16- Nguyễn-Văn Tường, Thông-ngôn Sở tuần cảnh Sàigòn
17- Cao-Quỳnh-Cư, Thơ-ký Sở hoả-xa Sài-gòn.
18- Phạm Công Tắc, Thơ-ký Sở Thương-Chánh Sài-gòn
19- Cao Hoài Sang, Thơ-ký Sở Hoả-xa Sài-Gòn.
20- Nguyễn-Trung-Hậu, Đốc học Trường Tư-thục Đakao
21- Trương-Hữu-Đức, Thơ-ký Sở hoả-xa Sài-gòn
22- Huỳnh-Trung-Tuất, Nghiệp-chủ Chợ đủi Sài-Gòn
23- Nguyễn-Văn Chức, Cai-tổng Chợ-lớn.
24- Lại-Văn-Hành, Hương Cả Chợ-lớn.
25- Nguyễn-Văn-Trò, Giáo-viên Sài-Gòn.
26- Nguyễn-Văn-Hương, Giáo-viên Đa-kao.
27- Võ-Văn-Kỉnh, Giáo-tập Cần-giuộc.
28- Phạm-Văn-Tỷ, Giáo-Tập Cần-giuộc.
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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

665

trước, để Ðức Chí Tôn chỉnh sửa lại. Vâng thượng 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 29-9-1926) tại nhà Ông Nguyễn
Văn Tường ở hẻm 237 bis đường Galliéni (nay là đường Trần
Hưng Ðạo). Buổi 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, Cao Quỳnh Cư điều khiển Đại hội và
đều chấp thuận dự thảo TỜ KHAI ÐẠO do Ban chủ tọa thảo
ra.
Sau đêm đó, quí Ngài thiết 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 1-9-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 7-9-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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Nói 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 1500m2 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, Ông mất vào
ngày 26-9-Kỷ Mão (dl 7-11-1939). (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, Thánh Thất Nam Thành Sài gòn đều
có làm Lễ Kỷ niệm ngày LẬP TỜ KHAI ÐẠO.
Sự truyền giáo càng ngày càng lan rộng, lúc bấy giờ người
cầm giềng mối Đạo muốn được dễ dàng hơn, cho nên ngày 75-1926 Họ đệ đơn lên Thống Đốc Nam Kỳ (Thời kỳ Pháp
thuộc) một TỜ KHAI ĐẠO có chữ ký của 28 vị cầm quyền Đạo
và 247 người Đạo hữu. Mặt khác Đức Chí-Tôn dạy thiết Lễ
Khai Đạo chính thức.
_______________________________

(1) Xin đính kèm bảng ký tên 247 vị ngày 23-8-Bính Dần (DL:
29-9-1926) (Xem Phụ Lục: TỜ KHAI ĐẠO KHAI ĐẠO VỚI
CHÁNH PHỦ DANH SÁCH 247 NGƯỜI KÝ TÊN)
(2) Còn số 28 vị ký tên ở trên, là Ngài Thượng Trung Nhựt nạp
lên Soái Phủ Nam Kỳ Le Fol, ngày 7-10-1926 (âl 1-9-Bính
Dần)
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TỜ KIẾT CHỨNG
Tờ Kiết chứng là tờ giấy nhận thực sự việc xảy ra đúng như
giấy tờ đã ghi. (Kiết: Buộc lại, cuối cùng. Chứng: nhận thực.
Công nghiệp: công lao và sự nghiệp đối với Đạo).
Tờ kiết chứng là do chữ Kiết chứng công nghiệp mà ra.
Kiết Chứng Công Nghiệp 結證功業 là tờ giấy chứng nhận
công nghiệp hành đạo của người ghi trong giấy nầy là đúng sự
thật.
Đạo Luật Mậu Dần: "Chiếu Thánh giáo của Đức Chưởng Đạo
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn thì Chánh Trị Sự phải có 5 năm công
nghiệp đầy đủ với chức trách của mình, sau nữa phải có tờ
kiết chứng công nghiệp, tờ tánh hạnh, trường trai, đạo đức, đủ
tư cách và phải độ đặng 300 người nhập môn mới đặng đem
vào sổ cầu phong."

TỜ PHÚC TRÌNH
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
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
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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 Lý-Bạch
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 HiệpThiên Đài không được ai dự hết".

TU
修
F: Se perfectionner.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo. Tự
hoàn hảo lấy mình.
Thầy dạy: "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 là 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 đã 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 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
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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. (TNII/ Ngày 12 tháng 6 Bính Dần 217-1926)
1- Đức Chí-Tôn dạy: 27-8-Bính Dần (dl 4-10-1926)
"Dầu một vị Đại-La Thiên Đế xuống phàm mà không TU, cũng
khó trở lại địa vị đặng".
TU tức là làm cho mình tận thiện, tận mỹ.
Luật thiên-nhiên của tạo-hoá buộc các đẳng linh hồn dầu vật
loại cũng phải trau mình đặng đoạt đến nhơn phẩm. Khi được
địa vị làm người còn phải tự giồi trau đức tánh, dọn mình cho
trong sạch, ăn năn tội cũ cho tâm mình trở nên tinh tấn, linh
hồn mình trở nên nhẹ nhàng, sáng láng, hầu khi thoát xác trở
lại bổn nguyên (ngôi cũ) hiệp làm một cùng Chí Tôn, là đắc
kiếp, đến cảnh siêu thoát là Phật-vị, tức là Niết Bàn.
TU chẳng cần phải cạo đầu, mặc áo dà, ở chùa và tụng kinh
gõ mõ cho nhiều. Quý chăng là tại tâm đó thôi. Ta vừa làm
Nhơn-đạo vừa lo Thiên-đạo. Người Tu trong giai đoạn hiện tại
là nâng mình lên địa vị cao thượng đồng thời còn giúp ích cho
đời, thế nên Thầy dạy "Tu mà cứu thế dễ như không".
2- Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện-Phước đọc Diễn-văn tại Tokyo:
… "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.
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- 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 thiêngliêng của nhà tu đặng bảo-thủ Hoà-bình, còn lấy bạo hành 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".
3- Thầy dạy: Kẻ có căn Đạo mới Tu thành là vì sao?
"Là vì phải đi trước lo làm ruộng có lúa cho nhiều, đời này qua
kiếp khác, lựa giống nào tốt đem để trong kho cho sẵn, chứa
chất thật nhiều ngày cho đầy cả nguyên kho rồi khóa lại đó.
Đến chừng gặp việc thì mở cả nguyên kho ra dùng. Như vậy
nó mới có, chớ kẻ không tạo thì dầu có mở kho ra sớm cũng
rỗng không nào có ích chi. Vì thế LUẬT LUÂN HỒI QUẢ BÁO
là bài học hay cho các đẳng Chơn linh. Chơn-linh nào khôn
ngoan không xài phí hết lương tiền thì có của dư chất ở trong
kho, tất mau đầy. Đó là những Chơn linh mau tấn-hóa. Chơnlinh nào ngu muội thì làm hòai vẫn thiếu nợ hoài, làm sao có
của dự trữ?
Bởi vậy Đạo khai là cốt để dạy-dỗ cho các đẳng Chơn linh học
hỏi phương tu tiến ấy.
Con coi không một vật gì ở vũ-trụ này mà không có Đạo. Nó là
cái định-luật hẳn nhiên sẵn có, duy có kẻ biết đến cùng chưa
biết đến mà thôi, như không-khí các con thở dù kẻ không biết
rằng có nó thì họ vẫn thở. Nhưng việc nào mình không thấuđáo thì chậm tiến vậy thôi.
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Pháp Đạo thật rất nhiệm-mầu, không sao mà giải cho hết lý
được, duy chỉ đến trình-độ cao siêu đến đâu thì thấu-đáo được
đến đó vậy thôi.
Kẻ không biết Đạo sa-mê vật-chất chẳng khác nào như khách
lữ-hành kia đi du-lịch mà cứ mảng lo hái trái ngắt bông ở một
góc rừng thì đời nào cho biết được nhiều việc cao xa?
Đó là đại-khái của cơ mầu-nhiệm Thiêng-liêng".
4- Muốn TU ắt phải có Đạo:
- Vì vậy nên Thầy mới lập Đạo. Đạo thì hữu hình, nếu có kẻ
hỏi: Đạo vốn vô vi mà lấy hữu hình lập thành thì thế nào đắc
đạo vô vi cho đặng?
Ta lại đáp rằng: Không hữu hình, vô vi cũng khó có; mà chẳng
có vô vi thì hữu hình vốn không bền vững, tỉ như hồn với xác
ta đây vậy. Không hồn thì xác phải tiêu diệt, mà có xác không
hồn cũng không cơ khí mà lập thành nên đạo người vẹn vẻ.
Hai đàng phải tương hiệp nhau mới đặng hoàn toàn.
Ấy vậy, có vô vi ắt có hữu hình. Chánh pháp và Hội Thánh là
hữu hình, mà hữu hình ấy nó phù hạp với luật lệ Thiên-điều và
đối chiếu với Cửu-Thiên Khai-Hóa. Luật Đạo ấy là Thiên điều,
còn Hội Thánh là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế đó vậy."

TU CHỈNH
修整
F: Orner.
Tu chỉnh: Chỉnh đốn, sữa sang lại cho chỉnh tề.
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
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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!"

TU CHƠN (TỊNH LUYỆN)
E: Cultivate oneself with one’s true heart.
F: Se perfectionner avec son vrai cœur.
Đức Hộ Pháp dạy: Cách thứ ba để về với Đức Chí-Tôn "Là
cách Tu-Chơn hay là cách Tịnh luyện cũng thế.
Những người đi trong Cửu-phẩm Thần-Tiên hay đi trong Thập
Nhị Đẳng Cấp Thiêng-liêng; khi mình nhận thấy là đã Lập Đức,
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 được học phương pháp luyện TINH hóa KHÍ,
luyện KHÍ hóa THẦN, tức là TINH-KHÍ-THẦN hiệp nhứt là
Huờn-Hư đó vậy."
Kinh Tứ Thời Nhựt tụng, có dạy pháp tu như vầy:
"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."

TU ĐỨC
修 德
E: To cultivate the virtue.
F: Perfectionner la vertu.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo.
Đức: đức hạnh, công đức.
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Tu đức là lo sửa chữa trau giồi đức hạnh của mình cho được
vẹn toàn, đồng thời lo bồi bổ phần công đức của mình.
Do đó, việc Tu đức gồm 2 phần: bên trong thì lo trau giồi đức
hạnh, bên ngoài thì lo lập công đức.
Thầy dạy: "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.

TU HÀNH
修 行
E: To lead a religious life.
F: Mener une vie religieuse.
Tu-hành như thế nào? TU là trau-giồi lấy tinh-thần đẹp-đẽ.
HÀNH là luyện tập thân mình phải biết tùng phục tinh thần sai
khiến mà làm ra lẽ Đạo.Thánh giáo dạy: "Tu hành là học làm
trời. Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian".Chung qui dầu ở
Tôn-giáo nào cũng lấy Tâm làm gốc:
- Thích-giáo, Đức Thích-Ca dạy:
- Minh tâm kiến tánh,
- Thật hành Bác-aí, từ-bi.
- Tam qui, Ngũ giới.
- Tiên-giáo, Đức Lão-Tử dạy:
- Tu tâm luyện tánh
- Thủ cảm ứng công bình.
- Luyện Tam bửu, Ngũ hành.
- Nho-giáo, Đức Khổng Thánh dạy:
- Tồn Tâm dưỡng tánh.
- Trung Hiếu làm đầu
- Tam cang Ngũ thường
Nay Đạo Cao-Đài Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi: Tam giáo là ba
nền Đạo chánh thuở nay, song bị tay phàm canh cải càng
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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 Tam-giáo qui
nguyên Ngũ chi hiệp 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.
"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".Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-21947) rằng:
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.
"Trong vấn đề tu-hành dù ở phương diện nào điều cần yếu là
phải giữ cái tâm cho chánh đáng "Vì tâm trung chánh đáng thì
là làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy tà là chỗ của tàquái xung nhập". Bà Lâm Hương-Thanh có nói rằng:
"Sự tu-hành chẳng phải dâng hoa đảnh lễ, khỏ mõ rung
chuông là đủ; mà cũng không phải niệm đọc kinh, ăn chay ăn
lạt là rồi. Bởi đó là cái SỰ chớ chưa phải cái LÝ, cái ngọn chớ
chưa phải cái gốc; cái lý với cái gốc vốn ở trong TÂM người.
Giữ tòa lương-tâm cho thanh tịnh, chánh đáng, rồi sai khiến ra
tứ chi, thân thể, dò theo đạo luật mà làm. Sự tu không phải nội
trong lúc tới chùa hay là đương lúc cúng kiến ăn chay. Phải
cẩn-thận dầu trong khi ngày thường, ăn ở đối-đãi với nhau
trong cuộc đời cũng phải cho nhớ rằng: thiện nam tín nữ, thì
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mình phải liệu làm sao, giữ làm sao cho lời ăn tiếng nói, cử chỉ
hành-vi cho khỏi phải phụ một phần trách nhiệm, chớ nếu như
đã thọ lãnh tiếng "nhập môn cầu Đạo" mà còn tranh cạnh
chuyện thị-phi ác cảm bên trường đời, lửa tam bành nổi dậy
rần rần, ma lục tặc hoành-hành thất sá. Kinh cũng đọc, kệ
cũng đọc, mà lời phàm tiếng tục cũng không chừa. Tiên cũng
cầu, Phật cũng cầu mà tánh quỉ nết yêu cũng không bỏ.
"Ngoài so-se đeo mảnh gương Thiên-nhãn, lần chuỗi hột bồđề mà trong lòng thì mối nghiệt dây oan vấn vương nơi trái tim
lá phổi. Vậy thì sự tu-hành chính là một cuộc cầu danh giả dối,
biết mấy đời cho thoát đặng cảnh khổ sông mê. Ôi! Ăn chay
một tháng có mấy ngày, còn bao nhiêu thì hại vật sát sanh
không chừng đỗi, Kinh Sám Hối đọc sơ qua chút ít, còn bao
nhiêu thì vọng ngôn ác ngữ cả luôn năm, vậy rồi lâm vô vòng
ác-đạo trầm luân lại thán oán rằng: Tôi có niệm kệ, ăn chay,
sao không thấy Phật rước Tiên đưa, Thánh Thần hỉ xả?"
Năm 1935, Đức Hộ Pháp đã vạch sẵn con đường cho:
Người Tu-hành
Chẳng ham danh lợi chẳng mê trần,
Thạch động thanh nhàn thân độ thân.
Biển Bắc mặc dầu con sóng bũa,
Non Nam chi quản đám mây vần
Ngày ăn hai bữa nuôi tinh huyết,
Đêm ngủ ba canh dưỡng khí thần.
Quyết đoán công-phu thân vận động,
Đường Tiên cửa Phật mới mong gần.

TU KỶ DĨ AN BÁ TÁNH
修己以安百姓
Có câu: Tu kỷ dĩ an bá tánh" nghĩa là một người tu mà trong
bá tánh thảy đều an cư. Ví như một người kia bình nhựt hay
trộm cướp gian tham, mà nay biết ăn-năn hối ngộ lo việc tu
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hành thì trong bá tánh đặng hưởng mọi điều yên tịnh, có phải
là phương tu hữu ích chăng? Nếu trong xã-hội từ lớn chí nhỏ
đều lo việc tu-hành, giữ theo luật Ðạo làm lành lánh dữ,
thương yêu thuận-hòa cùng nhau thì xã-hội trở nên thái-bình,
đời mới đặng thuần-phong mỹ tục. Còn chẳng noi theo đường
đạo-đức, để tranh đua mạnh hiếp yếu trí lấn ngu, giàu hiếp
nghèo, khôn lấn dại, sanh ra các điều ác cảm không kể luân-lý
cang-thường thì chi cho khỏi điều tồi phong bại tục.

TU LUYỆN
修鍊
E: To exercise oneself.
F: S’exercer.
Tu luyện 修鍊 là Tu sửa và rèn luyện tâm tính ngày càng
thanh cao và đạo đức hơn.Thường tu thì phải hành, ở đây tu
cũng phải luyện, tức là sửa đổi những tính xấu xa, hung dữ rồi
phải trau giồi rèn luyện để trở nên người hiền lương. Tu luyện
còn là một phép của phái Đạo gia, đó là tu tâm dưỡng tánh và
còn luyện thần khí nữa. Có được vậy, khi thoát xác Linh hồn
đặng nhẹ nhàng mà lên thẳng đến cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống. Còn nếu ở lại thì hãy yên nơi cõi phước mà lo bề tu
luyện tiếp..
Thi văn dạy Đạo có câu:
Từng lo tu luyện bấy lâu nay,
Chuộng Đạo từ đây đã gặp Thầy.

TU LÀ CỘI PHÚC
Tu là một sự vun quén cho cây phúc đức ngày một xanh tươi,
cho chính bản thân mình và cả cháu con đều hưởng. Nhà thơ
Việt Nam có nói "Tu là cội phúc, tình là dây oan".
Ngài Hiến Pháp thuyết Đạo ngày rằm tháng 01 Bính Ngọ
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(1966) nói rằng: "Nếu chúng ta biết tu thì chẳng những luật
Thiên Đình không đụng đến ta, mà cả luật ở trên thế nầy cũng
không lẽ nói gì ta đặng. Tu là cội phúc chẳng những riêng
cho ta mà cho tất cả nhơn loại tránh được tai nạn, hoặc giảm
khuynh bớt Thiên Điều. Những thiên tai, chiến họa đã nêu ra
bằng lời sấm tiên tri cũng có thể vì sự tu hành của chúng ta
mà bị tiêu tan hoặc giảm bớt phần nào. Chúng ta cũng nên noi
tánh háo sanh của Đức Chí Tôn mà cầu chúc cho nhơn loại
được an toàn".

TU MI
鬚 眉
F: Barbe et sourcils: L'homme.
Tu: Râu. Mi: lông mày. Tu mi là râu mày, hay mày râu, chỉ giới
đàn ông.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng thành thương tưởng ông bà,
"Nước nguồn cây cội mới là tu mi."

TU MI TRUNG ÁI
鬚眉忠爱
Thầy dạy:
Tu mi trung ái chăng con ước,
Nam tử hiếu nhà, nhớ nghe con!

TU NIỆM
修 念
E: To lead a religious life.
F: Mener une vie religieuse.
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Tu niệm tức nhiên gồm chữ tu-hành và niệm Phật. Bởi đức tin
của người tu là cầu nguyện, là niệm Phật, ấy là một phương
pháp tập trung tư tưởng một cách hữu hiệu nhứt.
Bát Nương Diêu Trì Cung (Giải thích về Âm quang):
"Sự khó khăn bước khỏi qua đó là đệ nhứt sợ của các Chơn
hồn. Nhưng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người,
cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua
khỏi đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy Chơn thần thanh
trược. Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói
thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng chẳng cùng. Nếu
để cho Chơn thần ô trược thì khó mong trở lại cõi thiêng liêng
và về cùng Thầy đặng. Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi
ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng.Thất Nương ở đó
đặng dạy dỗ, nâng đỡ các Chơn hồn, dầu sa đọa luân hồi,
cũng có người giúp đỡ. Nghe lại coi có phải vậy chăng?"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cương tỏa đương thời đã giải vây,
Ðừng mơ căn nghiệt một đời nầy.
Hữu duyên độ thấu nguồn Chơn Ðạo,
Tu niệm khuyên bền chí chớ lay.

TU SĨ
修 士
E: The monk (nun).
F: La moine (la..
"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
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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.
"Một khi khoác áo Tu Sĩ thì bắt đầu làm con vật cho cơ xảo
của phàm trần mưu toan định giá thấp cao và cũng đồng thời
làm tấm bia cho cơ thử thách của vô hình bày chước phân
chất vàng thau lẫn lộn".

TU TẠO
修 造
E: To repair and built.
F: Réparer et construire.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo.
Tạo: làm ra, dựng nên. Tu tạo là sửa chữa những chỗ hư
hỏng và xây dựng những công trình mới.
Thí dụ như sửa chữa các dinh thự lâu ngày có chỗ hư hỏng,
xây dựng các dinh thự mới hay các Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu nơi các địa phương. Nên nhớ đây chỉ là thể pháp ở
bên ngoài. Hãy trở về với nội Tâm mà tu.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Toàn đạo nam nữ mỗi năm phải giúp cho Hội Thánh 5
ngày công quả đặng tu tạo Tòa Thánh và các dinh thự
nơi Thánh địa cho đến ngày nào hoàn tất.

TU TÁNH
Tu tánh: Đây là chữ viết tắt của chữ Tu Tâm Luyên Tánh.
Xem lại chữ Tâm và Tánh.
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Đức Lý Thái Bạch giáng dạy: (27-1-1926)
Có công phải biết gắng nên công,
Tu tánh đã xong tới luyện lòng.
Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục,
Ðơn tâm khó định lấy chi mong.

TU TÂM
修心
Tu tâm là Sửa lòng, sửa cái tâm cho tốt đẹp, ý nói có lòng tu
hành. Tổ tiên Ông bà thuở xưa không có phước để được
duyên may gặp nền Đại Đạo: Vì Đại-Đạo chưa ra đời. Ngày
nay cầu xin quyền Thiêng liêng phò trì cho con cháu có lòng tu
hành, đồng thời tu là để cứu Cửu Huyền Thất Tổ nữa.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
"Nay phò trì con cháu tu tâm."

TU TÂM SỬA TÁNH
Đức Thượng Phẩm dạy: "Khi đã trọn phần THỂ PHÁP Thiên
đạo rồi liền bước qua mặt BÍ-PHÁP Thiên Đạo là những
phương pháp 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 sâu, siêu lý diệu chơn. Ấy là phương
tầm hiểu chơn-truyền chánh pháp đó."
Kinh Sám Hối có câu:
"Tu tâm sửa tánh ăn-năn,
"Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi."
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TU THÂN
修 身
E: To improve oneself.
F: Se perfectionner.
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?...

TU THIỀN
修 禪
E: The meditation.
F: La méditation.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo.
Thiền: giữ mình thanh tịnh để suy xét lẽ Đạo.
Tu thiền hay nói đầy đủ là Tu thiền định là pháp môn tu luyện:
Giới, Định, Huệ của Phật giáo Thiền tông ở Trung Hoa truyền
sang Việt Nam.
Người đưa pháp môn nầy lên đỉnh cao, chói sáng rực rỡ là
Lục Tổ Huệ Năng của Phật giáo Trung Hoa.
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TU TỈNH
Tu tỉnh khác với tu mê là: làm sao cho cái tâm được tịnh
thanh. Đó là con đường đúng đắn nhất của Phật Đạo.
Đức Hộ Pháp nói: "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."

TU TRÌ
修持
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện thân tâm theo con đường
chánh đạo. Trì: kiên trì, gìn giữ.
Việc Tu-trì Đạo Cao-Đài thì dạy lập công bồi đức, thủ giới trì
trai, trau giồi đạo-hạnh, tịnh-dưỡng tinh-thần, tu tâm luyện tánh
đặng đoạt vị thiêng liêng. Cửa Đạo vẫn luôn luôn mở rộng, tiếp
rước bá-tánh thập phương không phân biệt sang hèn, nghèo
giàu, hữu học, thông-minh hay dốt nát, mạnh yếu như nhau,
cả thảy đồng như thế: Đại nghiệp của Đạo Cao-Đài là của
chung toàn thể sanh-linh, chẳng dành riêng cho một ai cả. Dầu
người trong Đạo hay ngoài đời, dầu người bổn xứ hay khách
ngoại-bang, hễ nhìn Đạo là làm chủ cái Đại-nghiệp ấy. (Diễn
văn của Ngài Bảo Thế đọc tại TOKYO (Nhựt)

TU VẬT
Tu vât là con vật mà biết tu, tức là nó biết hướng về Đạo. Như
cây cỏ biết tìm theo ánh thái dương, khoa học gọi đó là quang
hướng động thuận, tức là thân cây. Còn rễ cây hướng về đất
gọi là địa hướng động. Bởi nó có được sanh hồn. Động vật

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vốn được một sanh hồn bây giờ thêm một Giác hồn nữa, nó
biết tìm sự sống đó là nó biết tu vậy, nên gọi là tu vật.
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 uy
nghi như thế, 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).

TÙ
囚
Tù: người mất hết tự do đi lại bên ngoài.

TÙ PHONG ĐÔ
囚酆都
(Tù là nhà giam người có tội, có án. Phong Đô là Địa ngục, A
tỳ, cõi giam cầm và trừng trị các tội hồn gây nhiều ác nghiệp
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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 đầy khổ
não, nơi thác sinh của chúng sanh đã tạo nhiều ác nghiệp (Địa
ngục, ngạ quỉ, súc sinh).
Theo Cao Đài, Phong đô hay Địa ngục chỉ là nơi để cho các
Chơn hồn giải thân định trí, là một cái quan ải mà các Chơn
hồn khi qui Thiên phải ngang qua đó, nơi đó Đạo Cao Đài gọi
là Âm quang. Buổi này các tội hồn được cơ Đại Ân Xá của
Chí-Tôn, nên dù có tội, nhưng cũng được các Đấng Thiêng
Liêng cảm hóa, thức tỉnh tâm tu hành. Chí-Tôn biết sự đau
thảm đó quá trầm trọng, các hồn không tự giải thoát được mới
mở Cơ tận độ chúng sanh như ngày nay, hầu giải thoát chúng
sanh ra khỏi luân hồi sanh tử và mở cửa Phong Đô để thả các
tội hồn trong thời Ân xá của Chí Tôn.
Khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được khai sáng, Chí Tôn ra lệnh
Đại-Ân-Xá kỳ ba cho tất cả chúng sanh, truyền đóng cửa Địa
ngục, mở cửa Thiên đường mà các bài Kinh Cao Đài.
Bài Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Cảm quang diêu động tâm tu,
"Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô."

TỦ HÀNH HƯƠNG
Đức Lý dạy: "Tưởng tốt hơn là đóng cho mỗi Thánh Thất một
cái thùng, tại giữa có một lỗ bỏ tiền, tùy hỷ, ai cúng bao nhiêu,
bỏ bao thơ đề tên họ ném vào đó. Một lần đếm tiền thì đem
nơi nào đừng ai dòm ngó, ba vị Đạo hữu làm chứng thâu nạp.
Cười … Với đời phải vậy. Chớ chi chư Hiền hữu bớt phàm thì
người chứng rất coi vô ích, mà lại thêm thẹn nữa. Lão đây, Chí
Tôn kia, ai dám tham lam phòng ngại.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thái Thơ Thanh khá làm như Lão dạy. Tủ đóng lớn lớn một
chút, bỏ giấy bạc mà thôi, chìa khóa Hiền hữu giữ. Như đầy,
Hiền hữu ôm đem về mở ra, tính mỗi người bao nhiêu theo tên
họ trong bao thơ đó mà đem vào sổ, nghe à!"

TUA
Tua: Phải, có ý bắt buộc. (Từ ngữ xưa, ngày nay ít dùng)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ðạo đời tua biết rằng đời trọng,
Một điểm quang minh một điểm linh.
(Thi hứa giáo thập )

TUÂN HÀNH
遵行
Tuân: Theo, vâng theo. Hành: làm ra, thi hành. Tuân hành:
phụng mệnh và làm theo.
Td: Tuân hành, Tuân mạng
Lời phê của Đức HỘ-PHÁP: "Hễ mình có phận-sự là Côngdân thì mọi quyền lực chỉ có liên-hệ đến phận-sự công dân
của mình thì buộc phải tuân-hành. Phải nhớ rằng Đạo là Đạo
mà Đời là Đời đừng tưởng dùng đặng quyền Đạo mà phản
kháng cùng Đời, mà cũng đừng tưởng rằng dựa đặng quyền
Đời mà hiếp Đạo".

TUÂN Y
Tuân y là thi hành đúng như sở định, không được sửa cải.
"Nghị Ðịnh I của Đức Lý Giáo Tông - Ðiều thứ nhứt:
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"Cả Chức Sắc Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài
phải tuân y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật mà hành Ðạo
theo trách nhậm của mỗi người. Lớn chẳng đặng giành quyền
nhỏ, nhỏ chẳng đặng lấn quyền lớn".
Nhất là về Cơ Bút cũng vậy:
"Buổi mới lập đạo, Thánh ý đã định giao trách nhiệm phò loan
cho 4 cặp cơ và mỗi cặp đều có phận sự đặc biệt là:
- Cơ lập Đạo (Enseignements religieux)
- Cơ Pháp (Législation – Sacerdoce)
- Cơ Phổ Độ (Propagande de la Foi)
- Cơ Bí Pháp (Enseignements ésotériques)
Khi Thượng Phẩm qui vị thì cơ Phong Thánh đã xong phận sự
và nền Đạo cũng đã lập hoàn toàn thì Chức sắc phải chịu luật
lệ công cử và duy có tuân y Pháp Chánh Truyền mà điều độ
chúng sanh, Đạo hữu duy có tuân y Tân Luật đoạt lần phẩm
vị. Cho nên về Cơ Bút thì cơ lập Đạo tức là Hộ Pháp và
Thượng Phẩm đã trọn vẹn phận sự rồi".

TUẤN KIỆT
俊 傑:
F: Héros; personne distinguée.
Người tài trí siêu việt, hơn người.
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.
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TUẦN CỬU
E: The neuvaine.
F: La neuvaine.
Sự xếp đặt theo chu kỳ số số 9 (gọi là Tuần Cửu)
Nghi thức độ hồn cho vong linh: sau khi người chết được diễn
ra trong vòng 581 ngày. Đó là các Tuần Cửu và Tiểu Tường,
Đại Tường. Sự xếp đặt theo chu kỳ số số 9 (gọi là Tuần Cửu,
chứ không làm theo Tuần Thất (7) như Phật giáo trước.
Khi người đã quá vãng, an táng xong, kể từ ngày chết, đếm tới
9 ngày thì tang gia hiếu quyến đem linh vị đến Thánh Thất sở
tại làm tuần Nhứt Cửu, đếm tới 18 ngày (tức 9 ngày sau) thì
làm tuần Nhị Cửu...cho đến 81 ngày thì làm tuần Cửu Cửu
(hay gọi là Chung Cửu).
Kể từ sau một ngày chung Cửu (hay Cửu Cửu), đếm tới 200
ngày thì làm tuần Tiểu Tường. Rồi kể từ ngày sau làm Tiểu
Tường đếm tới 300 ngày thì làm Đại Tường, hay là mãn tang.
Như vậy, theo nghi lễ của Đạo Cao Đài, một Tín đồ giữ thập
trai, kể từ ngày chết cho đến ngày làm tuần Đại Tường tất cả
là 581 ngày, phải dâng 9 lá sớ khi cúng chín Tuần Cửu, một lá
sớ cúng Tiểu Tường và một lá sớ cúng Đại Tường. Tổng cộng
là mười một lá sớ cùng với lá sớ Tân Cố thượng khi vừa mới
chết nữa là mười hai lá sớ. (số 12 là số riêng của Thầy)
Bài Kinh Khai Cửu này sẽ đọc trước khi làm Tuần Cửu cho bất
cứ Tuần nào:
Kinh Khai Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Đã quá chín từng Trời đến vị,
Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an.
Tầng Trời gắng bước lên thang,
Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa.
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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.
(Thường Cư Nam-Hải Quan-Âm Như Lai)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Khai Cửu, Đại Tường và Tiểu Tường là một bài Kinh do
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cơ ban cho.
Bài Kinh Khai Cửu được đồng nhi tụng trong những đàn cúng
tuần cửu tại Thánh Thất hay tư gia để mở đầu cho các bài kinh
Cửu, Tiểu Tường, hay Đại Tường. Bài Kinh này được coi như
một bài Kinh dẫn cửu, Tiểu Tường hay Đại Tường".
_______________________________

Kinh Đệ Nhứt 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 vọi 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,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đem mình nương bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.
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 đoạt căn.
(Nhứt Nương Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý nghĩa:
Kinh Đệ Nhứt Cửu là một bài Kinh do Nhứt Nương Diêu Trì
Cung giáng cơ ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ
Độ.
Nhứt Nương Diêu Trì Cung là vị Tiên Nương đứng hàng thứ
nhứt trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo
Ân Từ, Nhứt Nương mặc áo màu xanh, ngồi bên trái Đức Phật
Mẫu, tay ôm đàn Tỳ bà. Nhứt Nương còn được gọi là Huỳnh
Hoa Tiên Nữ.
Nhiệm vụ của Nhứt Nương là cai quản vườn Ngạn Uyển nơi
Diêu Trì Cung. Nơi vườn Ngạn Uyển có một bông hoa nở tức
là một Chơn linh xuống trần đầu kiếp, có một bông hoa héo
tàn thì có một Chơn linh thoát xác.
._______________________________

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.
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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.
(Nhị Nương Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Đệ Nhị Cửu do Nhị Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nương là
vị Tiên đứng hàng thứ nhì trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Nhị Nương mặc áo màu xanh,
ngồi bên trái Đức Phật Mẫu, tay ôm Lư Hương là bửu pháp..
Nhị Nương có nhiệm vụ cai quản vườn Đào Tiên của Phật
Mẫu, mở tiệc trường sanh thết đãi Chơn hồn rồi dìu dắt các
Chơn hồn đến Ngân Kiều để cỡi Kim quang bay lên Ngọc Hư
Cung chầu Thượng Đế.
_______________________________

Kinh Đệ Tam Cửu
(Giọng Nam Xuân)
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.
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.
Cung Như Ý Lão Quân tiếp khách,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hội Thánh minh giao sách Trường xuân.
Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
Chơn hồn khoái lạc lên đàng vọng Thiên.
(Tam Nương Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Tam Cửu do Tam Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nương là
vị Tiên đứng hàng thứ ba trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Tam Nương mặc áo màu
xanh, ngồi bên phải Đức Phật Mẫu, tay cầm bửu pháp là Quạt
Long Tu.
Tam Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn lên tầng Trời
Thanh Thiên, để được rưới nước Cam Lộ cho tiêu thất tình lục
dục hầu vào Cung Như Ý bái kiến Thái Thượng Lão Quân.
Sau đó, đưa Chơn hồn đến Hội Thánh Minh học sách Trường
Xuân để Chơn hồn có thể tiếp tục lên cõi Huỳnh Thiên.
_______________________________

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,
Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn.
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Chơn thần đã nhập Càn khôn,
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh.
(Tứ Nương Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Tứ Cửu do Tứ Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
Tứ Nương Diêu Trì cung là vị Tiên Nương đứng hàng thứ tư
trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ,
Tứ Nương mặc áo màu đỏ, ngồi bên mặt Đức Phật Mẫu, tay
cầm Kim Bảng.
Tứ Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn các Chơn hồn lên tầng Trời
Huỳnh Thiên, nhờ thuyền rồng ngũ sắc đưa vào Cung Tuyệt
Khổ yết kiến Đức Huyền Thiên Quân, dìu Chơn hồn chun
ngang Bát quái, thiêu hết oan gia nghiệt chướng, để được nhẹ
nhàng lên núi Thái Sơn, qua cung Đâu Suất, cỡi Kim mao hẩu
về cõi Xích thiên.
_______________________________

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,
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Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.
Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.
(Ngũ Nương Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Ngũ Cửu do Ngũ Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nương là
vị Tiên đứng hàng thứ năm trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Ngũ Nương mặc áo màu đỏ,
ngồi bên trái Đức Phật Mẫu, tay cầm cây Như Ý.
Ngũ Nương Diêu Trì Cung có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn đến
tầng Xích Thiên, đưa Chơn hồn đến đài Chiếu Giám để xem rõ
những hành vi tội phước của mình nơi thế gian, rồi tiếp tục
dẫn đến khai Kinh Vô Tự đặng thấy được quả duyên của
mình. Sau nhờ xe Như Ý đưa Chơn hồn tiếp lên tầng Trời
trên.
_______________________________

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,
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 ngạt thơm luôn Thánh thể,
Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang.
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Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan,
Đưa linh thẳng đến Niết Bàn mới thôi.
(Lục Nương Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và ý-nghĩa:
Bài Kinh Đệ Lục Cửu do Lục Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.Tiên Nương là
vị Tiên đứng hàng thứ sáu trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi
Chánh Điện tại Báo Ân Từ, Lục Nương mặc áo màu đỏ, ngồi
bên mặt Đức Phật Mẫu, tay cầm phướn Tiêu Diêu (hay phướn
Truy Hồn).
Lục Nương có nhiệm vụ cầm phướn Truy Hồn tiếp dẫn các
Chơn hồn lên tầng Kim Thiên, rồi đưa Chơn hồn vào cung Vạn
Pháp để xem lại cựu nghiệp của mình, tiếp tục vào cung Lập
Khuyết xem lại ngôi xưa vị cũ, và được chim Khổng tước chở
lên đài Huệ Hương khử trừ trược khí rồi vào cõi Niết Bàn.
_______________________________

Kinh Đệ Thất Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Nhẹ phơ 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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu.
(Thất Nương Diêu-Trì-Cung)
Nguồn gốc và ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Thất Cửu do Thất Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nương
Diêu-Trì-Cung là vị đứng hàng thứ bảy trong Cửu Vị. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Thất Nương mặc áo màu
vàng, ngồi bên trái Đức Phật Mẫu, tay cầm Bông Sen.
Thất Nương được Phật Mẫu ban cho nhiệm vụ dùng văn
chương thi phú để dìu dắt ba vị Đại Thiên phong phò cơ là
Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang theo đường
Đạo đức ngay trong buổi đầu "Thất Nương khêu đuốc đạo
đầu", rồi dẫn đến tiền khai nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngoài
ra, Tiên Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn các Chơn hồn lên tầng
Trời Hạo Nhiên Thiên, rồi nhờ tu hành đắc quả, nên được đưa
vào Cung Chưởng Pháp bái kiến Chuẩn Đề Bồ Tát. Phật Dà
Lam dẫn Chơn hồn về Tây Phương Cực Lạc, tức cõi Niết Bàn
có trống Lôi Âm thúc giục đưa tiễn đi.
_______________________________

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,
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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.
(Bát Nương Diêu-Trì-Cung)
Nguồn gốc và ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Bát Cửu do Bát Nương Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Đấng Tiên
Nương đứng hàng thứ tám trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Bát Nương mặc áo màu vàng,
ngồi bên mặt Đức Phật Mẫu, tay cầm Giỏ Hoa Lam. Bát
Nương có nhiệm vụ tiếp rước các Chơn hồn lên tầng Phi
Tưởng Thiên và đưa hồn vào Cung Tận Thức, qua núi Phổ Đà
nhờ Từ Hàng Bồ Tát cho cỡi Kim Hẩu bay lên núi Tịch San để
vào Cung Diệt Bửu. Chơn hồn còn được rưới nước Cam Lồ
để tẩy sạch nỗi ai bi kiếp người.
_______________________________

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,
Thưởng, phong, trừng, trị phân điều đọa thăng.
(Cửu Nương Diêu-Trì-Cung)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
(Diêu Trì Kim Mẫu)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Đệ Cửu Cửu gồm hai phần: Phần đầu tám câu do
Cửu Nương Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho, phần cuối bốn
câu do Đức Phật Mẫu tiếp tục giáng cơ ban cho trọn bài Kinh
Đệ Cửu Cửu.
Cửu Nương Diêu Trì Cung là vị Tiên Nương đứng hàng thứ
chín trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo Ân
Từ, Cửu Nương mặc áo màu xanh, ngồi bên mặt Đức Phật
Mẫu, tay cầm Ống Tiêu.
Cửu Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn đến tầng Tạo Hóa
Thiên để vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu. Chơn hồn
được ban thưởng Đào hạnh và tiên tửu, và học triều nghi để
vào Ngọc Hư Cung.
Bốn câu Kinh do Phật Mẫu ban cho nhằm cho biết nơi Kim
Bàn Diêu Trì Cung có chứa Nguyên chất dùng tạo hình hài
bậc Nguyên nhân và đến Cung Trí Giác trụ Tinh Khí Thần hiệp
nhứt đắc quả để về Tiên cảnh.
_______________________________

Kinh Tiểu Tường (200 ngày)
(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.
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Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn,
Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Qui. `
Vào Lôi Âm, kiến A Di,
Bộ Công Di Lạc 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.
(Diêu-Trì Kim-Mẫu)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Tiểu Tường do Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng cơ ban
cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
Tuần Tiểu Tường được cúng vào ngày thứ 200 kể từ sau ngày
làm tuần Cửu Cửu (Chung Cửu) một ngày.
Theo ý nghĩa Kinh, làm tuần Tiểu Tường tức là cầu nguyện
cho Chơn linh được vào cõi Hư Vô Thiên để nghe Đức Nhiên
Đăng Cổ Phật thuyết pháp, rồi vào Chùa Lôi Âm yết kiến Đức
Phật Di Đà. Chơn Thần được tắm gội ở ao Thất Bửu để tẩy
trừ tục trần, rồi lên ngự trên Tòa sen.
_______________________________

Kinh Đại Tường (300 ngày)
(Giọng Nam Xuân)
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.
Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
(Thích Ca Mâu Ni Văn Phật)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Đại Tường do Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật giáng
cơ ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
Tuần Đại Tường được làm vào ngày thứ ba trăm (300 ngày)
kể từ sau ngày làm tuần Tiểu Tường một ngày.
Theo ý nghĩa Bài Kinh Đại Tường, Đức Phật Thích Ca cho biết
vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di Lặc Vương Phật cai quản
từng Hỗn Nguơn Thiên và làm Chánh chủ khảo Long Hoa Hội
để tuyển phong những người hiền đức, có nhiều công nghiệp
vào ngôi vị Phật.
Ngài còn giáng Chơn linh xuống làm Hộ Pháp Di Đà để dùng
Giáng Ma Xử khu trừ tà tinh quỉ quái, hầu gồm thâu các mối
Đạo hữu hình làm thành nền Đại Đạo, thực hiện giềng Bảo
sanh của Đức Chí Tôn, lập đời Thánh đức.

TUẦN HOÀN (HUỜN)
循 環
F: Circuler.
Tuần: Theo thứ tự, noi theo. Hoàn: Huờn: vòng quanh. Tuần
hoàn và xoay vần theo vòng tròn không bao giờ nghỉ.
Thầy dạy Hòa Thượng Như Nhãn:: "Mỗi sự chi cũng hữu
chung hữu thỉ, cái tận tất là đến cuối cùng, mà hễ cuối cùng
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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.
Nơi đây là Thánh địa, TA lập Thánh Thất" Thế thì Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ là Đạo Cao Đài của Đức Thượng Đế sáng lập
là Đạo chuyển Tam Giáo qui nguyên phục nhứt theo lẽ tuần
huờn vậy."

TUẦN KHẮP XÉT TRA
Kinh Sám Hối có câu:
"Thường ngày tuần khắp xét tra,
"Phạt người hung-ác đọa sa A-Tỳ."

TÚC THỰC TÚC Y
足食足衣
Túc: Đầy đủ. Thực: ăn, lương thực. Y: áo, quần áo, mặc. Túc
thực túc y là đủ ăn đủ mặc, chỉ mức sống trung bình, không
giàu mà cũng không nghèo, đủ cơm ăn áo mặc.
Kinh Sám Hối có câu:
"Giàu sang ấy Ơn Trên giúp sức,
"Phước ấm no túc thực túc y."

TỤC DANH
俗 名
E: Worldly name.
F: Nom mondain.
Tục: - Lề thói có từ lâu đời, - Thô tục, - Thấp kém, cõi trần.
Danh: tên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tục danh là tên thường gọi, khác với tên khai sanh.
• Tục danh là tên ở ngoài đời, lúc chưa đi tu. Khi đi tu thì có
Thánh danh hay Pháp danh. Tục danh đồng nghĩa Thế danh.

TỤC KIẾP
俗 劫
F:La vie mondaine.
Tục: - Lề thói có từ lâu đời, - Thô tục, - Thấp kém, cõi trần.
Kiếp: một đời sống từ lúc sanh ra đến lúc chết. Tục kiếp là
một kiếp sống nơi cõi trần.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Diệt tục kiếp trần duyên oan trái."

TỤC LỤY
俗 累
E: Sorrows of world.
F: Peines du monde.
Lụy: phiền não. Tục lụy là những nỗi phiền não nơi cõi trần.
Đức Hộ Pháp nói vào ngày 15-9-Bính Tuất (1946) rằng: …
"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. 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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hứng giọt Ma Ha lau tục lụy.
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TỤC LỰ
俗慮
Tục lự 俗慮; Tục là cõi trần tục, lự là sự lo lắng. Tục lự là
những nỗi lo lắng, sợ sệt của kiếp sống con người ở cõi trần
tục này.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Cảnh thăng trổi gót cho mau,
"Xa vòng tục lự đặng chầu Chí-Tôn."

TỤC TRẦN
俗塵
Tục: - Lề thói có từ lâu đời, - Thô tục, - Thấp kém, cõi trần.
Trần: bụi, cõi trần. Tục trần hay Trần tục là cõi trần, cõi có
nhiều bụi bặm ô trược, cõi của nhơn loại đang sống.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trước lâm chứa đặng bảy ông Hiền,
Vì bỏ tục trần mến cảnh Tiên.

TỤC VẼ MÌNH
Sử chép rằng đời Hùng Vương thứ nhất, người nước Văn
Lang làm nghề chài lưới, cứ hay bị giống thuồng luồng làm
hại, vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy
tưởng là đồng loại không làm hại nữa. Sử lại chép rằng thuyền
của ta ở đằng mũi thường hay làm hai con mắt, cũng có ý để
cho các thứ thủy quái ở sông ở bể không quấy nhiễu đến.
Sử chép rằng người Việt Nam ta có thói vẽ mình mãi đến đời
vua Anh Tông nhà Trần mới bỏ}

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÚI MÌNH CÓ NGỌC BÁU MÀ NGỬA TAY ĐI XIN
NGƯỜI TỪNG HẠT GẠO
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo cảm thấy một làn sóng mới trong
thời đại nguyên-tử này có thể giúp chúng ta không những về
khoa học mà còn về Lý-học nữa.
- Người Âu-Tây còn quí DICH-HỌC là như vậy.
- Người Nhựt cũng biết quí DỊCH-LÝ như vậy.
Chúng ta dòng dõi con Rồng cháu Tiên trên một dãy đất ngàn
năm văn-vật đã hấp thụ được hai cái văn hóa Đông Tây không
lẽ lại để cho cái Triết-học Đông phương một ngày càng tàn-tạ,
thật là "Túi mình có ngọc báu mà không biết lại ngửa tay đi
xin người từng hột gạo."

TUNG HOÀNH
縱 橫
F:agir librement.
Tung: đường dọc. Hoành: đường ngang. Tung hoành là
đường dọc và đường ngang, ý nói ngang dọc, chỉ người có chí
khí lớn, vùng vẫy ngang tàng. ( Thực ra ở đây muốn nói đến lý
Đạo ẩn tàng nơi Hà Đồ là do hai nét âm dương giao nhau
thành hình chữ: thập 十). Xin xem "Dịch Lý Cao-Đài" cùng
soạn-giả)
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:
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.
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TÙNG BÁ
松 柏
E: The pine and cypress.
F:Le pin et cyprès.
Tùng: Cây thông, cây tùng, cây tòng. Bá: cây bá, cây trắc.
Tùng bá là cây tùng và cây trắc, hai loại cây quí, sống rất lâu
năm, chịu được sương tuyết mà vẫn xanh tươi, không rụng lá,
đứng sững giữa trời, nên được ví với người quân tử.
Giới Tâm Kinh:
"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."

TÙNG GIÁO
從敎
Tùng: 從 Theo, nghe theo. Giáo: 敎 là dạy dỗ, tôn giáo. Tùng
giáo là nghe theo lời dạy dỗ của Tôn Giáo.
Đức Thượng Phẩm dạy: "Về thời-kỳ thứ nhứt của phương tu
theo Thể pháp Thiên đạo là những tạo tác nơi qui họp Đức-tin
cho con cái Chí-Tôn, tức là các Đền Thờ đó vậy. Khi một Mônđồ đã thọ môn tùng giáo thì phải do nơi các Đền Thờ đặng
tựu họp Đức tin. Đó là bước đầu tiên của Thể-Pháp Thiên-đạo;
do đó sự cúng-kiến, niệm kinh là điều yếu-trọng vậy".

TÙNG LÂM
叢 林
E: The forest of pines.
F: La forêt de pins.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tùng: Tụ họp, rậm rạp. Lâm: rừng. Tùng lâm hay Tòng lâm là
rừng cây rậm rạp, chỉ chùa chiền, nơi tăng chúng tụ cư học
đạo tu hành.
Khi xưa, ở Ấn Độ, người ta thường chọn các rừng cây rậm rạp
mát mẻ bên ngoài thành thị để lập các ngôi chùa cho các tăng
ni đến ở tu học. Do đó, Tùng lâm là chỉ các ngôi chùa.
Trong Kinh điển, từ ngữ Tùng lâm còn được giải thích bằng
nhiều cách khác nữa: Theo Kinh Đại trí độ luận thì: Tăng
chúng hòa hợp cư trú ở một nơi, như rừng cây mọc, nên ví
tăng chúng là Tùng lâm (rừng cây rậm rạp).
Theo sách Thiền lâm bảo huấn âm nghĩa thì: lấy ý thảo mộc
sinh trưởng không lung tung mà có qui củ pháp độ.
Ngoài ra Tổ đồng sự uyển lại cho Tùng lâm là dựa theo nghĩa
tiếng Phạn: Bần-bà-na.
Thông thường, Tùng lâm chỉ tự viện của Thiền tông, còn gọi là
Thiền lâm (rừng Thiền), lại còn lấy rừng cây chiên đàn thơm
ngát để ứng với Tùng lâm thanh tịnh, nên gọi là Chiên đàn
lâm. (Theo Phât học Từ điển Hán Việt)
Đọc theo âm Hán Việt, chữ 從 có thể đọc là TÙNG, TÒNG,
THUNG; cho nên tương tự theo đó, chữ Tùng lâm 叢林 có thể
dịch ra chữ nôm là: Rừng tùng, Rừng tòng, Rừng thung đều
đồng một nghĩa với: Rừng Thiền, chỉ các ngôi chùa Phật, nơi
tu hành, hoặc chỉ sự tu hành.
Thánh ngôn Hiệp Tuyển:
Khổ hạnh dầu ai thìn một kiếp,
Rừng tòng thoát tục sớm đưa chân.

TÙNG KHỔ - THOÁT KHỔ
從 苦-脫苦
E: To follow the suffering – To annihilate.
F: Suivre la souffrance – Anéantir la souffrance.
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Tùng: Theo, nghe theo. Khổ: nỗi vất vả đau đớn khổ sở. Thoát
khổ là tìm phương pháp để thoát khỏi sự đau khổ rồi dẫn dắt
nhơn sanh thoát khổ như mình.
"Chữ KHỔ là đề mục của khoa học trường đời. Phẩm vị: Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị của trang đắc cử."
1. Đường lối Giải khổ của Phật là Tứ Diệu Đế, tức là bốn
chơn lý cao thượng, kể ra:
Khổ đế: Nhận thức bốn cái khổ căn bản của con người là:
sanh, lão, bệnh, tử.
Tập đế: Nhận thức về nguồn gốc gây ra đau khổ.
Diệt đế: Chân lý về sự chấm dứt mọi hình thức khổ.
Đạo đế: Con đường giải khổ, chứng nhập Niết bàn.
(Xem chi tiết nơi chữ: Tứ Diệu Đế).
2. Đường lối Thoát khổ của Tiên là Vô vi, Vô dục, Vô tranh.
Vô vi là không làm, không hành động theo ngoại giới mà chỉ
hồi hướng về nội giới tâm linh của mình. Đạo thường vô vi nhi
vô bất vi: Đạo thường là không làm mà không có việc gì là
không làm được.
Vô dục là không ham muốn vật chất, vì càng ham muốn vật
chất thì càng đau khổ. Họa mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại
ư dục đắc: Nói về tai họa thì không có tai họa nào lớn bằng
không biết đủ, nói về lỗi lầm thì không có lỗi lầm nào lớn hơn
muốn được. Vô tranh là không tranh giành của cải vật chất.
3. Đường lối Thọ khổ của Thánh là Bác ái.
Vì có lòng bác ái mà Đức Chúa Jésus thọ lãnh cái chết trên
cây Thánh giá để xin chuộc tội cho loài người.
4. Đường lối Thắng khổ của Thần là vượt qua khó khăn để
thực hành Nhơn đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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5. Đường lối Tùng khổ của Hiền là nương theo các cảnh
khổ não của nhơn sanh, đồng cam cộng khổ với nhơn
sanh để dìu dắt nhơn sanh vào đường đạo đức.

TÙNG LỊNH
從 令
E: To obey an order.
F: Obéir à un ordre.
Tùng: Theo, nghe theo. Lịnh: mệnh lệnh của cấp trên. Tùng
lịnh là vâng theo mệnh lệnh của cấp trên.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Cả Chức sắc phải tùng lịnh Hội Thánh, chẳng đặng tự
chuyên mà cải sửa chơn truyền của Đạo.

TÙNG PHÁP
Tùng pháp: 從法 ( chữ viết tắt của câu tùng thị pháp điều )
Tùng: Theo, nghe theo. Thị: phải (Phi là trái). Pháp điều:
những điều khoản trong luật pháp. Tùng thị là tùng theo vì tin
rằng điều đó đúng và phải.
Tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Ðộ là tùng theo các điều
khoản luật pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ vì tin rằng luật
pháp ấy đúng và phải.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."
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TÙNG PHU
從夫
Tùng phu là theo chồng. Đây là một trong ba đạo của người
phụ nữ thời xưa, gọi là đạo Tam tùng 三從. Ấy là Tùng Phu,
Tùng Phụ, Tùng Tử. Khi người con gái còn sống ở gia đình thì
tùng theo cha mẹ, nghe lời giáo huấn. Khi có chồng thì theo
chồng làm vợ cho xứng phận. Khi chồng có chết sớm thì theo
con để dạy dỗ, hướng dẫn con cho nên người.
Điều này được Đức Khổng Tử dạy rằng: Đàn bà thì nương
nhau với chồng, cùng chan hòa tình ái. "Phụ nhân phục ư
nhân dã, thị cố vô chuyên chế chi nghĩa. Hữu tam tùng chi
đạo: Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử"
婦人伏於人也, 是故無專制之義 有三從之道 在家從父, 出嫁從夫,
夫子從 子
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo,
"Theo tùng phu sửa áo nâng khăn."

TÙNG QUYỀN
從 權
E: To follow the power of.
F: Suivre le pouvoir de
Tùng: Theo, nghe theo. Quyền: quyền hành. Tùng quyền là
tùy thuộc vào quyền hành của một Chức sắc bề trên mà làm
việc.
Pháp Chánh Truyền : "Nữ phái phải tùng Đầu Sư Nữ phái,
song Đầu Sư lại phải tùng quyền của Giáo Tông và Chưởng
Pháp. Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền Đầu Sư Nữ-phái,
song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo Tông và Chưởng
Pháp."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

709

Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): 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.
• Tùng quyền còn có nghĩa trong thành ngữ: Ngộ biến tùng
quyền. Tùng quyền là tùy theo hoàn cảnh lúc nguy biến mà
ứng phó cho kịp thời, không nên giữ khư khư theo một lối nhứt
định. Thường nói: Chấp kinh cũng phải có khi tùng quyền.

TÙNG THIÊN LÝ
Đức Hộ Pháp nói: "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".

TÙNG THƯ
叢 書
E: The collection of books.
F: La collection des livres.
Tùng: Tụ họp, rậm rạp. Thư: sách. Tùng thư là bộ sách, tủ
sách.
Bách Khoa tùng thư: bộ sách Bách Khoa.

TỤNG (Quẻ Thiên Thuỷ Tụng)
TỤNG 訟 (quẻ Dịch
Quẻ Thiên Thuỷ Tụng
Tượng: Phân phe chia phái.
Quẻ này là quẻ Tụng tức là THIÊN THỦY TỤNG Khảm dưới là
nội Khảm. Kiền trên là ngoại Kiền. Kiền tượng Thiên, Khảm
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tượng Thuỷ, nên tên quẻ đọc bằng Thiên Thuỷ Tụng.
Tụng nghĩa là tranh nhau, hễ tranh nhau tất nhiên có phe. Có
phe tất nhiên có quần-chúng khởi lên. Nhỏ từ bộ-lạc với bộ lạc
tranh nhau, lớn đến một nước với một nước tranh nhau. Hễ đã
tranh nhau tất nhiên phải liên hiệp số đông người lại làm thành
một quần-chúng.
Ngày 15-8-Ất Sửu Đức lý Đại Tiên cùng Đức Quan Thánh Đế
Quân giáng cho thi và để lời tiên tri rằng: "Lão vâng lịnh Tam
Giáo Tòa lâm đàn để đôi lời tiên tri, lẽ tuần hoàn chuyển đổi…"
Các Ngài dạy rằng: "Kỳ này Thầy lập Đạo tá danh Cao Đài là
cái triệu chứng để lại roi truyền trong Việt Nam, mà cũng là
Năm châu loạn lạc, đao binh nổi dậy khắp nơi. Chúng sanh
khá nhớ: Cao vi CÀN ☰ Càn vi Thiên. Đài vi Khảm ☵ KHẢM
vi thủy tức là quẻ THIÊN THỦY TỤNG
thì chạy đâu cho
khỏi số trời định đoạt binh lửa bốn phương. Những kẻ không
tu đành cam số phận…".
Vậy nên sau quẻ Nhu tiếp lấy quẻ Tụng.
Tụng nghĩa là tranh-đấu, chiến tranh, loạn-lạc, việc nhỏ thì bất
hoà rồi sau cùng là chia phe phân phái với nhau.
Theo như hai thể quẻ này, Kiền thượng là Thiên, Khảm hạ là
Thủy. Vì Kiền kiện ở trên, Khảm hiểm ở dưới, tượng là người
ở trên lấy thể Dương cương áp chế người dưới, người dưới
dùng lòng hiểm mà đối với kẻ trên, hai bên không nhường
được nên tranh cải nhau sinh kiện Tụng
Lại theo về đức quẻ, nội quái Khảm là hiểm, ngoại quái Kiền
là kiện, tất cũng nảy ra kiện. Tên quẻ là Tụng.
Quẻ này là quẻ Tụng. Khảm dưới là nội Khảm. Kiền trên là
ngoại Kiền. Kiền tượng Thiên, Khảm tượng Thuỷ, nên tên quẻ
đọc bằng Thiên Thuỷ Tụng.
Về ý sắp đặt theo thứ-tự, sau quẻ Nhu tiếp lấy quẻ Tụng là
cớ vì sao?
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Nhu nghĩa là sự nhu-cầu cho người như ăn uống. Vì ăn uống
tất sinh ra tranh tụng, nghĩa là tranh đấu. Sở dĩ có tranh nhau
gốc cũng do sự ăn uống mà ra, nói chung là tranh nhau về một
sự lợi lộc nào đó như danh, lợi, tình.
Phân tích chữ Tụng 訟 gồm có bộ ngôn 言 là lời nói và chữ
công 公 là công chúng, chỉ chỗ đông người; tức nhiên ở nơi
công cộng mà có nhiều lời nói.Có nghĩa là sự tranh tụng cải vả
nhau, phải đưa đến cửa công, cửa quan.
Tụng nghĩa là tranh nhau, hễ tranh nhau tất nhiên có phe. Có
phe tất nhiên có quần-chúng khởi lên. Nhỏ từ bộ-lạc với bộ lạc
tranh nhau, lớn đến một nước với một nước tranh nhau. Hễ đã
tranh nhau tất nhiên phải liên hiệp số đông người lại làm thành
một quần-chúng.
Quẻ TỤNG tượng là phân phe chia phái.
Theo quẻ trước đây trong nền Đại-Đạo, thì là Nhu tượng cho
Pháp Luật Đại-Đạo, nghĩa là sau khi Đức Chí Tôn ban cho Tân
Luật và Pháp-Chánh-Truyền để phân định quyền hành cho các
Chức-sắc. Tất nhiên khi chưa có phẩm cấp cao hạ thì tình
huynh đệ có phần thân thiết nhau, nhưng khi đã có phẩm tước
rồi thì vì quyền hành, lợi lộc, lớn nhỏ nên có chỗ bất đồng ý
kiến, dù là phẩm tước này do Đức Chí-Tôn ban tặng tuỳ theo
quả vị Thiêng-Liêng, nhưng vì tình ý riêng tư ấy mà bớt sự
trọng nễ nhau rồi tự ý tách rời nhau, mỗi người lập riêng phe
phái và tự ban cho phẩm tước cao tột theo như ước vọng của
mình. Từ đó mới có Chia phe phân phái.

TỤNG NHƠN QUẢ
(Tụng là đọc to lên. Nhơn Quả là Kinh Nhơn Quả, tức là Kinh
Sám Hối). Những ngày tiền khai Đại-Đạo Thầy luôn ở một bên
các bậc tiền bối, chỉ dạy từ nét hầu như không thiếu một việc
gì. Nhất là (Đức Hộ Pháp) Phạm Công Tắc và (Đức Thượng
Phẩm) Cao Quỳnh Cư.
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Tại Hội Phước Tự (Cần Giuộc) Thứ bảy, 05-06-1926 (âl: 2504-Bính Dần): Thầy dạy: "CƯ, đọc Thánh Ngôn. TẮC, tụng
Nhơn Quả. Thích Ca Như Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá
danh Cao Ðài Ðại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?"
Thầy dạy Tắc tụng Nhơn Quả, tức nhiên Ðức Chí Tôn bảo
Ngài Phạm Công Tắc tụng Kinh Nhơn Quả. Kinh Nhơn Quả là
Kinh Sám Hối, thỉnh bên Minh Lý (Tam Tông Miếu) về làm
Kinh cho buổi Cao Đài này. Ngài cũng nói cho biết: Thích Ca
chính là TA, muốn cứu chúng sanh nên phải mượn danh là
"Cao-Đài Đại-Bồ-Tát" Các con có biết chăng?

TỤNG NIỆM
誦 念
E: To pray.
F: Prier.
Tụng: Đọc ra thành tiếng. Niệm: tưởng nghĩ tới. Tụng niệm là
tụng kinh và niệm Phật.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh:
"Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm,
"Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu."

TUỔI HẠC
E: The age of crane.
F: L’âge de la grue.
Theo sách Thi Sớ của Lục Cơ nói rằng Hạc là một loài chim
sống lâu, sống đến ngàn sáu trăm năm và chỉ cần uống không
cần ăn cũng sống được. Người ta thường mong muốn cha mẹ
sống thọ nên muốn tuổi cha mẹ là tuổi hạc.
Cha hoặc mẹ tuổi ngày càng cao tác càng gầy thì người con
hiếu thảo tất nhiên lo lắng cho buổi xế chiều. Muốn cho
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được như Tuổi hạc là dầu có tuổi tácnhưng được sống lâu. Vì
Hạc là loài chim có chân cao, cổ dài, da đỏ, lông trắng cánh
đen (cũng có loại hạc cánh mun hay cánh xanh).
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xem thân tuổi hạc càng cao,
"E ra tử biệt Thiên Tào định phân."

TUỔI VÀNG
Vàng là một thứ kim loại quí, nên người mua bán trước khi
phải thử để biết tuổi vàng cao thấp mà định giá trị, hoặc là thiệt
giả. Câu này ngụ ý "Lửa thử vàng gian nan thử Đạo". Để ví với
việc làm Đạo là một việc khó khăn, vì Đạo là một việc làm cao
thượng quá, nếu không có sự gian khó thử thách thì khó
lường được lòng kiên trì, son sắt của hành giả.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Lòng chơn chánh sụt sè chi có.
Càng éo-le càng tỏ lòng son.
Bỏ vô lửa nóng lò than,
Thử coi mới biết tuổi vàng không nao!

TÚY SƠN VÂN MỘNG
醉山雲夢
Túy sơn vân mộng là tên một bài phú của một Đấng Thiêng
Liêng không đề danh "Vị tường danh thị" 未詳名氏 giáng cơ
ban cho vào khoảng năm 1930. Nội dung bài phú kể lại của
một vị quan vào tiết trung thu tháng tám, năm Long Đức thứ
tư, thả thuyền tới chùa Non Nước dạo chơi:
Năm Long Đức thứ tư,
Tiết trung thu tháng tám.
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Chàng khi ấy:
Thôi chầu Thiên sứ,
Rảnh việc công sai.
Thinh thinh một chiếc thuyền lan, noi dòng Xích bích,
Nhẹ nhẹ đôi con chèo quế, dực bèn Thương Lang.
Trải hang Nghê qua cửa Thần Phù,
Dựa bãi Hạc tới chùa Non Nước.
Thấy cảnh non xanh nước biếc, khiến lòng chàng bâng
khuâng, mượn rượu để giải khuây, rồi ngủ quên dưới mái hiên
chùa, liền mộng thấy một nàng con gái:
Rỡ rỡ sen đưa gót ngọc,
Dịu dàng tay hé rèm châu.
Tóc làu làu mây sở mấy từng,
Quần dợn dợn sóng tương đôi lớp.
Mặt hoa ái ngại dường Hớn Tiên Nương tách dặm xuống lầu
Tây,
Mày liễu ủ ê tợ Đường Minh Phi đeo sầu ải Bắc.
Chàng hỏi ra mới biết đó là người vợ hiền đã chung sống
được năm năm vừa mới chết:
Chừ lâu ta mới hỏi chừng,
Sau trước nàng bèn bày tỏ.
Thiếp hổ thân bồ liễu,
Ngày dựa cửa trâm anh.
Vâng ngọc âm từ chốn Thiên đình,
Xuống hạ giới làm con Tướng quốc.
Tơ đỏ nhờ tay Nguyệt Lão
Cửa vàng trộm sánh Lang quân.
........................................................
Duyên mới vừa thỏ bạc ngang thềm,
Kể đã đặng năm năm ân ái,
Điềm phúc ứng dê xanh qua cửa,
Bỗng rẽ phân hai ngả Sâm Thương.
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Trong giấc mộng nàng kể lể sự tình, rồi lạy từ tạ để trở về Tiên
cảnh, chàng mới biết là:
Động phủ hội Tam sinh,
Huỳnh lương thành nhứt mộng.
Máy Trời đất không không có có,
Đạo vợ chồng ái ái ân ân.
Than ôi!
Mộng huyển bào ảnh đồ vi thị xuân,
Không sắc sắc không hà tu thậm giả.
Tuy là rẽ âm dương đôi ngã,
Cũng chẳng qua thành kỉnh một lòng.
Tử như sanh, vong như tồn, lòng kỉnh thành hữu cảm tắc
thông
Sanh như ký, tử như qui, tâm ngưỡng vọng hữu cầu tắc ứng.
Bèn đem rượu cúc rót ba tuần,
Rấp mượn bút huê đề nhứt luật.
Như vậy, "Túy Sơn Vân Mộng" là một bài phú kể lại nỗi niềm
thương nhớ của người chồng đối với vợ hiền đã chết, mong
cùng gặp gỡ nhau trong giấc chiêm bao.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị. có câu:
"Âm dương đôi nẻo chia phân,
"Túy sơn vân mộng mới gần đặng nhau."

TỤY Quẻ 45: Quẻ Trạch Địa Tuỵ
Quẻ 45. Quẻ Trạch Địa Tuỵ 澤 地 萃
Tượng: Hội-Yến Diêu Trì Cung
Quẻ này là Quẻ Trạch Địa Tuỵ. Khôn hạ là nội Khôn. Đoài
Thượng là ngoại Đoài. Đoài là Trạch. Khôn là Địa nên đọc tên
Quẻ là Trạch Địa Tuỵ
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Theo thứ-tự quái thì nói rằng trước là Quẻ Cấu, sau tiếp lấy
Quẻ Tuỵ là nghĩa làm sao?
Âm Dương gặp nhau gọi là Cấu là sự gặp-gỡ, gặp được số
đông thì vầy thành đoàn, thành nhóm đông đảo. Thế nên sau
quẻ Cấu tiếp lấy quẻ Tuỵ là vậy. Tuỵ nghĩa là nhóm họp, tụ hội
nhau rồi do sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,
thế nên sau quẻ Cấu tiếp đến quẻ Tuỵ.
Lấy tượng quẻ mà nói: thì Đoài tượng là con gái nhỏ, Khôn
tượng là mẹ. Trên là con gái nhỏ, dưới có mẹ nâng đỡ lo lắng
cho, như vậy là có sự đoàn viên tụ họp, cho nên gọi là Tuỵ.
Quẻ Tuỵ có 6 hào, 4 hào Âm mà 3 hào Âm liền nhau và 2 hào
Dương liền nhau, tức là những hào Âm tụ lại theo Âm và hào
dương tụ lại theo Dương, trên dưới đều có hai hào Cửu Ngũ
và Lục Nhị được đạo trung hưởng ứng nhau. Lại nữa Khôn
tượng đất, Đoài tượng trầm, tức là trên đất có trầm hay là
trong đất có trầm. Trầm tức là chỗ đất lõm xuống có nước,
chung quanh là đất bao quanh. Trầm và đất tụ lại nên gọi là
Tuỵ. Lấy đức quẻ mà giải thì Khôn có đức thuần tuý, thuận
theo, Đoài có đức đẹp lòng. Trong thuần thục hậu trọng, ngoài
lại được đẹp lòng thì mới có sự tụ họp đông đảo. Lấy hai hào
chủ quẻ Tuỵ mà giải thì hào Cửu Ngũ thì bậc Vua chính đính
có đạo trung, dưới thiên hạ cũng hết lòng ngưỡng mộ thuận
theo và hưởng ứng với vua. Vua tụ hội với dân: trên thì đẹp
lòng, dưới tất thảy thuận theo nên mới có sự tụ họp với nhau.
Đối với Tôn giáo Cao-Đài ngày nay có rất nhiều điểm đặc
biệt, không giống như các Tôn giáo khác từ xưa đến giờ, như
Phật, Lão, Trang, Khổng, Mạnh thì chỉ thờ có một Đấng duy
nhất mà thôi, đó là ngôi Dương. Đạo Cao Đài nay có đủ cả hai
Đấng cha mẹ thiêng của nhân loại đó là ngôi Chí-Tôn và Phật
mẫu, tức là đủ cả Âm Dương.
Ngày 01-11-Ất Sửu (16-12-1925) Đức Mẹ Diêu Trì giáng dạy
làm Lễ:
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VỌNG THIÊN CẦU ÐẠO
Ngày 27-10-Ất Sửu Bà Cửu Thiên Huyền Nữ giáng mách bảo
rằng: Mùng một nầy, tam vị Ðạo Hữu Vọng Thiên Cầu Ðạo (1)
Bà thăng rồi ba ông hợp nhau bàn giải không hiểu cầu Ðạo là
gì mà Bà dạy, để cầu hỏi mấy em.
Ngày sau ba ông cầu Thất Nương hỏi: Thất Nương dạy dùm
cầu Ðạo là gì?
Thất Nương nói: Không phải phận sự của em, xin hỏi ông
AĂÂ.
Ngày sau nữa, có các Ðấng giáng về ba ông hỏi thì các Ðấng
cũng nói: Không phải phận sự của tôi xin hỏi ông AĂÂ.
Ngày 30 tháng 10 năm Ất Sửu (15-12-1925) ông AĂÂ giáng
dạy rằng:
- "Ngày mùng 1 tháng 11 nầy (16-12-1925) Tam vị phải Vọng
Thiên Cầu Ðạo. Tắm gội cho tinh khiết ra quỳ giữa Trời cầm
chín cây nhang mà vái rằng: Ba tôi là:
- Cao Quỳnh Cư
- Phạm Công Tắc
- Cao Hoài Sang.
Vọng bái Cao Ðài Thượng Ðế, ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi
cải tà qui chánh."
Sớm mai ngày mùng Một, ông Cao Quỳnh Cư đi mượn Ðại
Ngọc Cơ của ông Tý ở ngang nhà (cũng ở đường Bourdais).
Nhớ lời ông AĂÂ dạy, ba ông quỳ ngoài sân sắp đặt có một cái
bàn nhỏ, quỳ chống tay trên bàn, cầm 9 cây nhang vái:
"Ba tôi là: - Cao Quỳnh Cư,
- Phạm Công Tắc,
- Cao Hoài Sang.
Vọng bái Cao Ðài Thượng Ðế, ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi
cải tà qui chánh."
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TUYÊN BỐ
宣 布
F: Proclamer, publier.
Tuyên: đọc to lên. Bố: bày tỏ ra.Tuyên bố là bày tỏ ra cho mọi
người biết
Đức Hộ Pháp nói: "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".

TUYÊN DƯƠNG CÔNG NGHIỆP
E: The proclamation of merits.
F: La proclamation des mérites.
Bản Tuyên Dương Công Nghiệp
Khai Đạo Phạm Tấn Đãi (1901-1976)
Tiểu sử của Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi được Ngài Bảo Đạo
Hồ Tấn Khoa viết rất rõ trong Bản Tuyên Dương Công Nghiệp,
đọc trong dịp lễ an táng Ngài Khai Đạo, liên đài nhập bửu tháp
ngày 22-3-1976, xin chép nguyên văn ra sau đây:
Bản TUYÊN DƯƠNG CÔNG NGHIỆP Hiền Huynh KHAI ĐẠO,
Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài, Tòa Thánh Tây Ninh.
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
Kính chư chức sắc Thiên phong Chức việc và toàn Đạo nam
nữ,
Kính Quí vị,
Hiền huynh Khai-Đạo Chơn Quân Phạm-Tấn-Đãi, Quyền
Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài đã qui Thiên lúc 21 giờ 10 ngày
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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19-2-Bính Thìn (dl: 19-3-1976), hưởng thọ 76 tuổi. Tin đột ngột
nầy làm sững sờ toàn thể Hội Thánh và bổn đạo, vì buổi sáng
cùng ngày Người vẫn còn ngồi trong thành phần Chủ TọaĐoàn phiên họp Hội Thánh Lưỡng Đài tại Giáo Tông Đường
và sau buổi họp, Người chỉ mệt xoàng, rồi đến chiều là trút hơi
thở cuối cùng, nhẹ tách ra đi về chầu Ngọc Hư phục lịnh.
Nhơn danh Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài, tôi xin trân trọng tuyên
dương công nghiệp của Hiền huynh Thời Quân Khai Đạo về
hai mặt Đạo lẫn Đời như sau: Hiền huynh 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. 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 Thượng.Thân mẫu là Bà Nguyễn Thị
Ruộng, cũng được thọ Thiên ân.
Giáo Hữu, quê quán ở Chợ Trạm làng Mỹ Lệ. Thuở thiếu thời,
Người đã theo học các trường: Chợ Trạm, Trường Cần Giuộc,
Trường Richaud, Trường Xã Tây Chợ Lớn, Trường Trung học
Chasseloup Laubat và Trường Trung học Nguyễn Xích Hồng.
Vì lẽ nội tổ không khứng cho con cháu mình làm việc cho
Chánh phủ Pháp, nên sau khi ra trường, Người chỉ giúp việc
cho người chú, bà con có nhà máy xay lúa ở Bình Đông Chợ
lớn.
Năm 1920, ông chú qua đời, Người nghỉ việc và xin phép nội
tổ đi dạy học. Được chấp thuận, Người mới xin vào ngạch
Giáo viên, được bổ dạy ở trường Phú Lâm (Chợ Lớn).
Năm 1921, đổi về dạy tại Cần Giuộc.
Năm 1923, sang dạy ở Rạch Kiến. Lúc ấy nhằm năm bắt thăm
đi lính, Người bị trúng thăm số 1. Để muốn khỏi đi lính, Người
phải làm tờ giao kèo tình nguyện hành nghề Giáo viên trong
mười năm mới đặng miễn dịch. Thời gian dạy học, vì tánh
cương trực, không bợ đỡ, nên bị nhà cầm quyền đổi đi nhiều
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chỗ, không ở nơi nào dạy được trên ba năm và rốt cuộc bị đưa
về dạy ở vùng xa xôi Đức Hoà. Trong lúc ấy, Người thường có
đi dự nhiều cuộc hội họp diễn thuyết của các đoàn thể xã hội,
đặng quen biết với các ông Phạm Văn Tươi - Đốc học, ông
Nguyễn Ngọc Tương Chủ Quận Cần Giuộc. Vào ngày Thứ
Bảy: 19-12-1925 (âl 4-11-Ất Sửu), 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 bốn câu 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.
Và đúng một tuần sau ngày 11-11-Ất Sửu (Thứ Bảy, ngày 2612-1925) 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:
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-Giêng-Đinh Mão (dl 13-2-1927), Đức Chí Tôn phong
Ngài Phạm Tấn Đãi chức Khai Đạo Hiệp Thiên-Đài.
Từ ngày ấy, Người cùng ông Đốc học Phạm Văn Tươi (đắc
phong Hiến Đạo Hiệp-Thiên-Đài), cầm cơ cho các Đấng thâu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhận nhơn sanh nhập môn vào Đạo, trong những ngày nghỉ
làm việc ở nhà trường: Thứ năm, Chúa nhựt và dịp bãi trường,
có sự chứng đàn của ông Thượng Chánh Phối Sư Thượng
Tương Thanh, Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt, cùng nhiều Chức
sắc khác.
Ngày 17 Giêng Quí Dậu (dl 11-2-1933) Đức Quyền Giáo Tông
và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên ra Thông Tri thăng phẩm
Quyền Đầu Sư cho 3 vị Chánh Phối Sư: Thái Thơ Thanh,
Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh.
Như vậy ba phẩm Chánh Phối Sư bị khuyết, nên tạm cử ba vị
Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài vào hàng KHAI qua Cửu Trùng Đài
nắm quyền ba Chánh Phối Sư (viết tắt: CPS)
"Việc giao quyền hành Chánh Phối Sư cho ba Chức sắc HiệpThiên-Đài là việc mà Hội Thánh mới định hôm kỳ nhóm ngày
mùng 9 tháng Giêng, nhằm 4-3-1933. Ba Chức sắc ấy là:
- Khai Thế Thái Văn Thâu: lãnh phận sự Thượng CPS.
- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa: lãnh phận sự Ngọc CPS.
- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi: lãnh phận sự Thái CPS."
Thời gian ấy, nhà cầm quyền Pháp làm khó khăn đối với Đạo,
nhưng Người vẫn vừa dạy học theo khế ước, vừa lặn lội về
Tòa Thánh hành đạo trong những ngày nghỉ lễ, đến năm 1936.
Ngày 5-4-1945, sau khi Pháp bị Nhựt-bổn đảo chánh, Người
về ở luôn Tòa Thánh hành đạo, qui tụ chư Chức sắc lo sửa
chữa các dinh thự bị hư sập.
Cuối năm 1945, Nhựt bổn đầu hàng Đồng Minh, Pháp trở lại
Việt-Nam, đem quân chiếm Tây Ninh. Ngài Khai Đạo hiệp
cùng Ông Phối Sư Thái Khý Thanh, người gốc Đường nhơn,
lo bảo thủ Tòa Thánh khỏi sự chiếm đóng của Pháp.
Tháng 8 năm Bính-Tuất (1946), Đức Phạm Hộ Pháp hồi loan.
Đức Ngài liền ra
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- Thánh lịnh số 3/TL ngày 22-8-Bính Tuất (dl 17-9-1946) giao
trách vụ Quyền Ngọc Chánh Phối Sư cho Người và kiêm luôn
Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện.
- Thánh lịnh số 10/TL ngày 10-9-Bính Tuất (dl 4-10-1946) giao
nhiệm vụ giao tiếp với nhà cầm quyền Pháp.
- Năm 1949, Thánh lịnh số 17/TL ngày 21-9-Kỷ Sửu (dl 11-111949) giao trả quyền Ngọc Chánh Phối Sư lại cho Cửu
TrùngĐài và trở về Hiệp-Thiên Đài lãnh nhiệm vụ Giám Đốc
Hạnh Đường, hiệp cùng 4 vị Thời Quân khác lo phần đào
luyện Chức sắc.
- Năm 1952, Thánh Lịnh số 37/TL ngày 11-4-Nhâm Thìn (dl 45-1952), một lần nữa qua Cửu TrùngĐài lãnh trách vụ Quyền
Ngọc Chánh Phối Sư.
- Năm 1955, Thánh lịnh số 54/TL ngày 4-3-Ất Mùi (dl 27-31955) giao quyền Tam Đầu Chế Hiệp-Thiên Đài và cuối năm
1955, sau khi xin nghỉ dưỡng bịnh 6 tháng, trở lại hành sự.
Người giao trả quyền Ngọc Chánh Phối Sư lại cho Cửu-TrùngĐài.
- Đầu năm 1956, Đức Phạm Hộ Pháp rời Tòa Thánh đi Kim
Biên và tháng 3 năm 1957, Hội Thánh Cửu Trùng Đài và
Phước Thiện hiệp nhau làm Tờ yêu cầu Đại huynh Thượng
Sanh và chư vị Thời Quân về Tòa Thánh cầm giềng mối Đạo.
- Năm 1957, Đạo lịnh số 1/ĐL ngày 19-4-Đinh Dậu (dl 18-51957), phân công mỗi vị Thời Quân lãnh phận sự Hiệp-ThiênĐài cùng chư vị Thượng Thống Cửu Viện trao đổi ý kiến giúp
hay cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
- Đạo lịnh số 4/ĐL ngày 6-5-Đinh Dậu (dl 3-6-1957), tạm cầm
quyền Ngọc Chánh Phối Sư, thay thế Ông Ngọc Non Thanh.
Đây là lần thứ ba mà Người qua cầm quyền Ngọc Chánh Phối
Sư bên Cửu TrùngĐài.
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- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 27-6-Đinh Dậu (dl 24-7-1957), Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Đài và Cửu Trùng Đài lập Tờ Ủy quyền cho
Ngài Khai Đạo thay mặt Hội Thánh đứng bộ những bất động
sản của Đạo mua.
-Vi Bằng số 28/VB ngày 26-7-Đinh Dậu (dl 21-8-1957) đề cử
Người làm Trưởng Phái Đoàn viếng các địa phương Nam và
Trung Tông Đạo.
- Năm 1958, Đạo lịnh số 29/ĐL ngày 9-6-Mậu Tuất (dl 25-71958), giao cho Ngài Khai Đạo điều khiển Chưởng Quản
Phước Thiện.
- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 9-6-Mậu Tuất (dl 25-7-1958) giao
quyền Đại diện Hiệp-Thiên-Đài giao thiệp với Chánh phủ.
-Năm 1961, Đạo lịnh số 1/ĐL ngày 22-10-Tân Sửu (dl 29-111961), giao quyền Thống quản 4 vụ: Hộ, Lương, Nông (Kinh tế
và Kỹ Nghệ) và Chẩn Tế vụ.
- Năm 1962, Đạo lịnh số 29/ĐL ngày 12-8-Nhâm Dần (dl 10-91962), giao cho Ngài Khai Đạo chăm lo về mặt Đạo với quyền
hành như sau:
Ngoài phận sự điều khiển Chưởng Quản Phước Thiện,
Ông lãnh nhiệm vụ chăm lo về Tịnh Thất và Thánh Thất.
Người có quyền biện hộ cho những Chức sắc nào lỡ lầm
phạm tội bị đưa ra Tòa Tam Giáo. Ông cũng có phận sự
khuyên lơn, ngăn ngừa những người Đạo vô tình hay cố ý sa
ngã vi phạm pháp luật Đạo.
Nếu có sự lộn xộn ở địa phương nào làm tổn thương đến nền
Đạo thì Ông sẽ hiệp với Thượng Chánh Phối Sư thân hành
đến đó trấn an nhơn tâm.
Được thay mặt cho Hiệp-Thiên Đài kiểm soát các cơ quan
Giáo huấn Chức sắc Cửu Trùng Đài và Phước Thiện vì Giáo
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huấn là thuộc quyền của Hiệp Thiên Đài. (Đạo Luật Mậu Dần
trang 18, Điều 7: Về Hạnh đường).
- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 12-8-Nhâm Dần (dl 10-9-1962), giao
trọn quyền điều khiển Chưởng Quản Phước Thiện kiêm luôn
các Cơ quan Lễ, Nhạc, Đồng Nhi và Ban Thuyền Bát Nhã.
- Năm 1963, Đạo lịnh số 11/ĐL, ngày 18-3-Quí Mão (dl 11-41963), giao nhiệm vụ Kiểm soát Chương trình và Bài giảng nơi
Hạnh đường.
- Năm 1965, Đạo lịnh số 42/ĐL ngày 12-9-Ất Tỵ (dl 6-10-1965),
Trưởng ban Kiểm soát Hỗn hợp tài sản Đạo.
- Năm 1967, Thánh Lịnh số 14/TL, ngày 19-Giêng-Đinh Mùi (dl
27-2-1967), giao nhiệm vụ Thống Quản Hội Thánh Phước
Thiện Nam Nữ, kiêm nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Hỗn hợp
tài sản của Đạo.
- Thánh Lịnh số 3/TL ngày 28-11-Đinh Mùi (dl 29-12-1967),
làm Giám Đốc Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý Đại
Đạo.
- Năm 1969, Thánh Lịnh số 13/TL ngày 28-11-Mậu Thân (dl
16-1-1969), Chủ Tọa Tòa Hiệp-Thiên-Đài thay thế cho vị Thời
Quân Bảo Thế.
- Năm 1971 Thánh Lịnh số 6/TL ngày 6-12-Canh Tuất (dl 2-11971) làm Trưởng Ban Nghiên cứu kế hoạch xây cất Đạo Đức
Đại Học Đường.
- Thánh Lịnh số 3/TL ngày 26-5-Tân Hợi (dl 18-6-1971):
.Chưởng quản Bộ Pháp Chánh.
.Thống quản Vạn Pháp Cung.
.Trưởng ban Đạo Sử và Thư Viện.
- Thánh Lịnh số 19/TL ngày 10-10-Tân Hợi (dl 27-11-1971),
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Cao Đài.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

725

- Năm 1972, Thánh Lịnh số 33/TL ngày 4-12-Tân Hợi (dl 19-11972), Quyền Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài.
- Năm 1973, Thánh Lịnh số 61/TL, ngày 19-6-Quí Sửu (dl 187-1973), làm Chủ Tọa Hội Đồng Kiểm Án Hiệp-Thiên Đài
- Đầu năm 1976, sau khi Đại huynh Hiến Pháp Chưởng quản
Hiệp-Thiên Đài đăng Tiên, trong phiên họp khoáng đại Hội
Thánh Hiệp-Thiên Đài ngày 21-12-Ất Mão (dl 21-1-1976), toàn
thể Chức sắc Hiệp-Thiên Đài đồng ý với nhị vị Thời Quân Hiến
Đạo và Bảo Đạo, giao nhiệm vụ Quyền Chưởng quản HiệpThiên Đài cho Thời Quân Khai Đạo; và do Thánh giáo tại Cung
Đạo Đền Thánh đêm 23-12-Ất Mão (dl 23-1-1976), Đức Phạm
Hộ Pháp đã chấp nhận cho Người lãnh trọng trách nầy. Lễ
Tấn phong Quyền Chưởng Quản Hiệp-Thiên Đài cho Người
đã cử hành long trọng tại Đền Thánh ngày 19-1-Bính Thìn (dl
18-2-1976), và chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tròn một tháng
hành quyền Chưởng quản, Người đã trở lại ngôi Thiên, để cả
cơ đồ Hiệp-Thiên-Đài lại cho bao người đang bỡ ngỡ.!
Kính thưa Quí vị,
Từ ngày Khai Đạo và suốt hơn 50 năm liên tục hành đạo,
Người đã có mặt hầu hết trong mọi biến chuyển thăng trầm
của cơ Đạo. Với rất nhiều nhiệm vụ khá nặng nhọc kể trên,
Người đã gồng gánh và cố gắng làm tròn sứ mạng đã được
phú giao và những thành quả tốt đẹp như Viện Đại Học Cao
Đài, Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý, Ban Đạo Sử,
đã nói lên thực tiễn việc làm của Người. Nhìn sự việc, chúng
ta vô cùng mến tiếc và nguyện dốc sức tiếp tục chung trí hiệp
tâm lo xây dựng và bảo tồn nghiệp Đạo đến ngày thành công
rực rỡ, để khỏi phụ lòng các bậc tiền nhân đã khổ công xây
dựng.
Trước khi dứt lời, tôi xin thành khẩn cầu nguyện Đức Chí Tôn
và các Đấng Thiêng liêng ban hồng ân cho Hiền huynh Khai
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Đạo được cao thăng Thiên vị và mong Hiền huynh niệm tình
đồng đạo, vùa trợ chúng tôi trên bước đường hành đạo.
Tòa Thánh, ngày 22 tháng 2 năm Bính Thìn.
(dl 22-3-1976)
TM. HỘI THÁNH
BẢO ĐẠO Hồ Tấn Khoa (ấn ký)

TUYÊN NGÔN
諠言
E: Declaration.
F: Declaration.
Tuyên ngôn là lời tuyên bố quan trọng nói rõ chủ trương và
đường lối của một Tôn giáo sẵn sàng giải quyết mọi tình hình
khó khăn của Ðạo bất cứ lúc nào. Đây là lời Tuyên ngôn:
"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:
Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
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…
Thánh Đạo thì là Thiên-Chúa-giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme).
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Thần Đạo thì là Trung Huê Phong Thần, Hy-lạp Phong Thần
và Ai-Cập Phong Thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
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."
Nay cơ Đạo đã thành hình, cũng là lúc Đạo Khai tà khởi Đức
Lý Giáo Tông nói với Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung:
"Chư Hiền Hữu đừng tưởng lầm rằng vì Ðạo chinh nghiêng
mà buộc Lão tùng đời. Ấy là lời tuyên ngôn của Lão đã hứa
quyết. Hiền Hữu làm thế nào cho vừa trách nhiệm thì làm cho
Lão xem thử….Hiền Hữu biết rằng trong trận trí binh nầy, nếu
không đủ tài tình oai dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền Hữu
đã lãnh trách nhiệm nặng nề giáo hóa thì khá dạy sanh chúng
biết lẽ Chánh Tà mà toan độ rỗi, còn mưu chước của Quỉ quái
tinh ma là mưu của Lão để phân biệt chơn giả, vàng thau, cho
phẩm giá trọng khinh. Nếu Hiền Hữu để tai vào lời dối trá thì là
làm binh khí cho chúng nó hại Ðạo đa nghe!"
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Tệ Huynh xin nhắc lời Tuyên ngôn của Ðại Từ Phụ hồi buổi
ban sơ, Thầy có nói: "Thầy lập Ðại Ðạo Tam Kỳ nầy 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 Ðấng Thiêng Liêng (Phật- TiênThánh- Thần) cũng lập công quả trong buổi chuyển thế nầy.
Các Ðấng Thiêng Liêng thường theo một bên chúng ta đặng
ám trợ chúng ta về phần vô vi.
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- Còn các việc hữu hình tại thế là các việc phải có thi hành
như chúng ta bây giờ đây mới làm đặng thì về phần chúng ta
phải lo làm rồi có các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ.
Thí dụ như đi độ rỗi nhơn sanh phải nói Ðạo cho người nghe,
như phải lập mấy cuộc 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 che thân ấm cật.... thì chúng ta phải lo
hết rồi các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ cho thành tựu. Nếu
chúng ta làm biếng không làm công quả chi cho Ðạo bên hữu
hình thì các Ðấng Thiêng Liêng theo mình không lập công quả
được thì tội trọng về phần mình chịu lấy".

TUYÊN THỆ
宣 誓
E: To take an oath.
F: Prêter serment.
Tuyên: Nói rõ ra, đọc lớn lên. Thệ: thề. Tuyên thệ là long trọng
nói lên lời thề hứa chắc làm tròn nhiệm vụ theo luật pháp qui
định.
Trước khi đảm nhận một chức vụ quan trọng thì phải thiết lập
một lễ tuyên thệ gọi là Lễ Tuyên Thệ nhậm chức.
Đối với Đạo Cao Đài thì thường dùng chữ Minh Thệ thay vì
Tuyên Thệ. Chức sắc ở các cấp, trước khi đảm nhận một
chức vụ thì phải lập Minh Thệ.
Đơn vị Hành Chánh Đạo thấp nhất là Hương Đạo mà vị Chánh
Trị Sự làm Đầu Hương Đạo, trước khi nhậm chức, Pháp
Chánh Truyền buộc phải lập Minh Thệ.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền):
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Trước khi lãnh trách nhậm, buộc Chánh Trị Sự phải
đến Thánh Thất sở tại mà lập Minh Thệ, phải thề rằng:
Giữ dạ vô tư mà hành đạo, dầu cha mẹ, anh em, vợ
con cũng chẳng đặng phép tư vị, gìn dạ chơn thành thể
Thiên hành Đạo.

TUYỀN ĐÀI
泉 臺
E: The hell.
F: L’enfer.
Tuyền: Suối, mạch nước. Đài: lầu đài. Tuyền đài là suối và lầu
đài, chỉ cõi Âm phủ, vì nơi đây có 9 dòng suối gọi là Cửu tuyền
và 10 lầu đài gọi là Thập điện.
Tiên Cô Thất-Nương Vương thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
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.

TUYỂN CHỌN
Tuyển 選:Lựa chọn trong số nhiều người lấy ra một số ít,
nhưng có con số nhứt định nào đó.
Đức Hộ Pháp nói ngày 29-04 năm Ðinh Hợi (1947)
"Tuy 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
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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 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,
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."
Riêng Đức Hộ Pháp nói rõ hơn về Người: Nếu luận cho chánh
lý mình có đầu óc, tay chơn, thì cả toàn thể ai kia cũng vậy,
chẳng có hơn ai, cũng chẳng kém ai, chỉ là một phần tử trong
Vạn linh đó vậy mà thôi, nếu không có ân Thiêng Liêng dành
để đặc biệt thì Bần Đạo bất quá cũng như một người đó vậy
thôi, nó có khác chăng là cái tình ái nồng nàn. Tình ái ấy làm
cho Đức Chí Tôn biết đặng, hiểu đặng, mà Ngài tuyển chọn
làm một phần tử trọng yếu của Ngài mà thôi."

TUYỂN PHONG
選封
Tuyển phong 選封 Chọn lựa người hiền lương, đạo đức, đầy
đủ công nghiệp để phong thưởng.
Kinh Đại Tường có câu:
"Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
"Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma."

TUYỂN TÀI - TUYỂN ĐỨC
Tuyển Tài là chọn người tài ba lỗi lạc, việc chọn này căn cứ
vào học lực, kiến thức, khả năng thì sẽ dễ chọn lựa,. nhưng
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khi tuyền về đức thì rất khó vì nó nằm trong vô hình khó nhận
chân cho rõ. Việc này càng khó hơn là hễ người Tài cao thì
Đức kém;. Còn người nếu Đức cao thì Tài hèn. Sau cùng đức
Quyền Giáo Tông giải quyết:
- Đức Hộ Pháp Tuyển Tài
- Đức Quyền Giáo Tông tuyển Đức, trước khi trình Đức Lý.
Trích Thánh Giáo Đức Quyền Giáo Tông ngày 29-6-1935 có
đoạn nói với Hộ Pháp về cuộc phong thưởng vừa qua:
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Buổi khó khăn đã mãn, chỉn còn
một đôi điều cực trí cùng kẻ tà tâm. Qua với Đức Lý Giáo Tông
đương liệu phương day trở, trong ít lâu đây sẽ đặng thấy về
cơ quan qui nhứt.
Hộ Pháp! Em cứ thi hành Luật Pháp, chấn chỉnh Đạo quyền,
như vậy thì trúng Thiên thơ và chánh sách trừ tà khử mị. Tờ
Sớ của em mật đề, Đức Lý Giáo Tông trọn phê chuẩn, nhưng
người có than rằng: Thánh thể của Chí Tôn sẽ còn lâu ngày
mới nên tốt đẹp. Trong cuộc phong thưởng qua rồi, Người nói
rằng Em thì chỉ coi công nghiệp, còn Người thì dụng tài đức.
Mà hại thay! Hễ có công nghiệp thì phần đông lại vốn bất tài
nên không giá trị chi cả. Vậy hai lần sau đây, em gắng để ý
tuyển tài tuyển đức đa nghe!.
Hộ Pháp: - Phần Em thì tuyển công nghiệp được, chớ về phần
tài đức thì Em không thế định đặng.
- Đặng chớ, nếu mấy Em muốn thì cho Qua dự tuyển với,
trước khi trình diện cùng Đức Lý Giáo Tông"
Thi văn dạy Đạo rằng:
Ðức cao thì mới đáng nên người,
Ðức thắng tài kia đã mấy mươi.
Có đức có tài giềng đạo trọng,
Không tài không đức hóa không thời.
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TUYẾT TÂN THÀNH (Tên)
Ông là một trong số 247 người đã đứng tên vào Tờ khai Đạo.

TUYỆT
TUYỆT 絕 - Cắt đứt, mất hẳn. - Rất hay, tột đỉnh, hơn hết.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lường.

TUYỆT BÚT
絕筆
E: A: The literary masterpiece.
F: Le chef d'oeuvre littéraire.
Tuyệt: Rất hay, tột đỉnh, hơn hết. Bút: viết, cây viết. Tuyệt bút
là bài văn rất hay làm người đọc thích thú.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
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.

TUYỆT CỐC (1)
絕穀
E: To abstain from the cereals.
F: S’abtenir des céréales.
Tuyệt: Cắt đứt, mất hẳn. Cốc: chỉ chung các thứ lúa nếp dùng
làm lương thực. (Xem chữ: Tịch cốc).
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TUYỆT CỐC (2) (Phái)
Tuyệt Cốc, không được kể là Chi phái, đứng đầu là hai Ông
Nhuận và Ruộng, ở Tây Ninh, họ sống ẩn dật, rất ít người biết
họ. 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 ra Chi phái. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể
ra 11 Chi phái vào năm 1948. Ðiều nên chú ý: Trong số 12 Chi
phái Cao Đài, không kể phái Tuyệt Cốc do 2 ông Nhuận,
Ruộng (Nguyễn Ngọc Ðiền) là vì phái nầy thực ra chỉ là một
nhóm Ðạo hữu độ 10 vị làm công quả tại Tòa Thánh Tây Ninh,
vì bất mãn điều chi đó, rồi xuống tóc, mặc áo dà, tuyệt cốc.
Tuyệt Cốc (hay Tịch Cốc). Gọi là Tịch Cốc hay Tuyệt Cốc là vì
nhóm nầy chủ trương không ăn cơm, chỉ ăn trái cây, tu theo lối
ép xác đặng luyện pháp thuật. Vào năm 1934, có một nhóm
chừng 10 người đang làm công quả trong Tòa Thánh Tây
Ninh, vì bất mãn Hội Thánh không cho họ luyện pháp thuật,
nên họ rủ nhau đi vào núi để khổ tu luyện đạo cho mau kết
quả. Trong nhóm nầy có hai ông: Ngô Ðức Nhuận và Nguyễn
Ngọc Ðiền tức Ruộng, tự xưng là Nguyên soái cầm đầu. Hồi
Tòa Thánh còn làm bằng cây ván, nhóm nầy lén vô Bửu Ðiện
Tòa Thánh, leo lên ngồi trên 7 cái ngai mà Bảo Thể không hay
biết, đến chừng Bảo Thể phát hiện thì bắt từ ông lôi xuống và
trục xuất họ ra khỏi Nội Ô.
1/-Nhóm Tịch Cốc tập bay: Nhóm này đứng đầu là các ông
Ngô-Đức Nhuận và Nguyễn Ngọc Điền tổ chức cầu Cơ, các
vong linh giáng Cơ xưng là Tiên, Thánh dạy số người trong
nhóm này luyện Đạo, luyện phép trường sanh "Không ăn ngũ
cốc" chỉ ăn hoa quả mà thôi, cho nên phái này được gọi là
Phái Tuyệt cốc, thường ở trong hang động của Núi Bà Đen
(Tây Ninh). Họ luyện phép có thể bay từ gộp đá này qua gộp
đá khác, từ nhánh cây này qua nhánh cây khác. Họ truyền
rằng dùng xâu chuỗi Bồ đề niệm chú có thể đánh ngã cây cổ
thụ hoặc bể cả tảng đá, hoặc cỡi hòn đá niệm chú, đá có thể
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bay. Những đêm trăng rằm dân chúng thường lên núi Bà xem
nhóm người này biểu diễn pháp thuật vì đây là sở trường của
nhóm Tuyệt cốc.
2-Nhóm Tuyệt cốc về chiếm Toà Thánh: Một chuyện kể là
nhóm Tuyệt cốc này đột nhập vào Toà-Thánh đêm rằm tháng
7 năm Bính-Tý (Thứ Hai: 31-8-1936) Phái Tuyệt cốc bất thần
kéo về Toà-Thánh Tây Ninh định chiếm các ngai vàng, họ
không đi bằng các cửa Nội-Ô Thánh-địa mà bay qua hàng rào
tre gai vào bên trong Toà Thánh một cách dễ dàng. Mỗi người
chiếm một chiếc ngai. Bảo-Thể và Thánh vệ lôi họ xuống và
trục ra khỏi Đền Thánh. Có số người leo lên ngựa Kiền Trắc
của Phật Tổ cỡi và dùng chuỗi bồ đề đánh vào mông ngựa,
vẫn trơ trơ vì đánh mạnh quá nên chuỗi đứt và văng tung toé
trên đất. Sau này không còn thấy bóng dáng của họ nữa.
Trong quyển Tây Ninh xưa và nay của Huỳnh Minh, soạn giả
có thuật lại việc Nhóm Tuyệt Cốc lén lên ngồi 7 cái ngai trong
Tòa-Thánh, rồi sau đó lại tập bay theo lời kể của ông Huỳnh
Hữu Lộc, cựu Tổng Thơ Ký Hội Ðồng tỉnh Tây Ninh: Năm
1936, lúc bấy giờ, tôi (Huỳnh Hữu Lộc) còn trong hạng tuổi
thiếu thời. Tôi về Toà-Thánh Tây-Ninh làm công quả, nơi đó tôi
được biết câu chuyện chiếm 7 ngai xảy ra như sau: Một buổi
trưa sau giờ cúng Ngọ tại Bửu điện Tòa Thánh, các Chức sắc,
Chức việc và đồng nhi đã về phòng nghỉ. Lúc bấy giờ chỉ có
một vị Tuần quân ở lại canh gác Bửu điện mà thôi. Vị Tuần
quân đó là anh Nghiêm. Thình lình anh Nghiêm nghe tiếng
động rất to trong Bửu điện, anh Nghiêm chạy vào coi thì thấy
một số người, lối 7 người mặc áo màu dà, đầu trọc, tay cầm
chuỗi bồ đề, đang xô các cốt Phật, Tiên, Thánh, Thần ngã rớt
rầm rầm xuống đất. Lúc đó, anh Nghiêm hoảng hốt tri hô lên,
bổn đạo quanh đó chạy đến, thấy 7 cái ngai đều bị các vị Tả
đạo ấy chiếm ngồi hết cả. Nên biết, Ðền thờ Ðức Chí Tôn có 7
cái ngai dành riêng cho 7 vị: 1 cho Ðức Giáo Tông, 3 cho 3 vị
Chưởng Pháp, 3 cho 3 vị Ðầu Sư, nhưng đó chỉ là tượng
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trưng thôi chớ chưa có ai dám lên đó ngồi. Các tu sĩ Tả đạo ấy
lẻn vào Bửu điện làm việc đại náo. Ngoài số 7 vị chiếm 7 cái
ngai trong Bửu điện, còn một vị khác ra trước Tòa Thánh
chiếm con ngựa của Ðức Phật Tổ đang cỡi, vị nầy lên lưng
ngựa và ra roi thúc ngựa. Nên nói thêm, ngôi Bửu điện lúc đó
bằng cây lợp ngói, các cửa đơn sơ không được chắc chắn
như hiện nay, do đó các vị Tả đạo mới lẻn vào được dễ dàng.
Các đạo sĩ ấy không có ăn cơm, chỉ ăn trái cây, rau hoặc bánh
mà thôi, nên có người gọi là đạo Tuyệt Cốc. Thật ra thì các vị
ở non động cả, có nhiều vị chơn tu cũng tuyệt cốc. Vậy chúng
tôi đề nghị gọi nhóm người nầy là "gian đạo sĩ" hoặc là nhóm
Tả đạo. Các vị nầy có nhiều lần cho biết xâu chuỗi bồ đề của
họ đã luyện thành bảo vật, đánh người và cả cây hay đá cũng
đều tan ra tro bụi, còn nếu chỉ vào ngựa ván (ngày xưa gọi
divan là bộ ngựa) thì ngựa ván bay lên cao. Vì lẽ bổn đạo
kiêng sợ bảo vật chuỗi bồ đề nên chưa ai dám xông vào kéo
các vị Tả đạo xuống khỏi ghế. Sau đó có một vị bổn đạo thử
xông vào kéo vị chiếm ngai Giáo Tông xuống và cuộc níu kéo
ẩu đả bắt đầu, các xâu chuỗi được tung ra. Nhiều bổn đạo
đứng bên ngoài thấy chuỗi phép không làm tan đối thủ ra tro
bụi thì vững lòng nhào vô trợ chiến, xua đuổi nhóm người Tả
đạo ra khỏi Chánh điện. Cũng trong thời gian nầy, một vị Ðạo
hữu hương khói tại Quan-Âm Các (Quan Âm Các lúc bấy giờ
ở tại chợ Ngã Năm gần nhà Ngài Chưởng Ấn Hợi bây giờ),
chạy vô báo cho Hội-Thánh hay có hai Nữ gian đạo sĩ lên lầu,
nơi thờ Phật Bà Quan Âm, xô cốt Bà xuống và leo lên bàn thờ
ngồi tự xưng mình là Phật Quan Âm giáng thế. Bổn đạo nghe
vậy chạy ra leo lên lầu xua đuổi hai Nữ Tả đạo. Lại một phen
chuỗi phép được tung ra, chuỗi chẳng hại được ai cả, chỉ trì
kéo làm đứt dây, hột chuỗi rơi đổ tứ tung. Bị xô té xuống đất,
hai Nữ Tả đạo cứ nằm vạ tại đó rất lâu, bổn đạo thấy vậy ra
về, nhưng vẫn để ý xem động tịnh ra sao. Một lúc lâu thấy
vắng người, hai Nữ Tả đạo đứng dậy theo đường Phước Ðức
Cù về xóm Sân Cu. Thu dọn chiến trường: Bổn đạo dựng các
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cốt Phật dậy và quét dọn, lượm được một số lớn chuỗi hạt bồ
đề của các nam nữ gian đạo sĩ bỏ rớt lại.
Vào năm Mậu-Dần (1938), nhóm gian đạo sĩ Tả đạo Bàng
môn hành động ngông cuồng phá rối nhiều nơi. Lúc đó nhóm
Tả đạo ở vùng Sân Cu (xã Long Thành) và vùng Sơn Ðình
(chơn núi Bà Ðen) là đông hơn hết. Nếu không lầm thì vào lúc
15 giờ ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Dần (1938), có một gian
đạo sĩ đầu trọc, trang phục áo màu dà, tay cầm tấm bảng có
viết chữ sẵn, đem cắm tại Cửa số 1 Tòa Thánh. Lúc bấy giờ.
Cửa nầy tuy làm bằng gạch thô sơ, không phải kiến trúc như
ngày nay, trên bảng có 4 câu kệ, đại ý nói 24 giờ khuya đêm
14 rạng rằm tháng Giêng sẽ có Ðế vương xuất thế. Ông đạo
đọc bài kệ 3 lần, đánh 3 hồi cồng, rồi đi về hướng sân bay, nơi
nầy hiện là đồng ruộng lúa sau Tòa Thánh. Sân bay nầy của
người Pháp lập ra, nhưng rất ít khi máy bay đáp xuống, vì vậy
cỏ mọc rất nhiều, nhứt là loại cỏ cần câu.
Ngày 14 tháng Giêng nói trên, tại sân bay qui tụ hằng trăm vị
nam nữ Tả đạo để làm lễ mừng Ðế Vương xuất thế. Tại đây,
họ cất một lễ đài 9 từng cao độ 40 thước. Ðài cất bằng cây,
hai bên đài là hai dãy nhà lá, mỗi dãy độ 5 hay 6 căn, phân ra
Nam tả Nữ hữu, dưới chơn đài, họ cho đổ hằng trăm xe rơm
để họ tập bay. Mỗi người sắm một cặp cánh bằng cây và giấy
bạch, cánh giống như cánh chim, to cỡ bằng cái sàng gạo. Khi
muốn bay, họ đút hai cán cánh vào hai ống tre cột sẵn hai bên
hông người và từ trên đài cao, họ phóng mình ra, hai tay nắm
hai cánh mà quạt nhanh. Về sau, ông Ðiền mặc toàn đồ trắng,
xuống Sài Gòn đến Dinh Thống Soái Nam Kỳ treo cờ và đòi
hỏi người Pháp trả nước Việt Nam, bị nhà cầm quyền Pháp
bắt giam vào nhà thương điên. Nhóm Tịch Cốc tan rã và mất
hẳn.
Kết quả 1: Họ không bay được đến đâu cả. Bay làm sao được
khi khối thịt nặng 50, 60 ký mà hai cánh thì mỏng manh và dầu
cho có quạt nhanh đến đâu cũng không đủ tốc độ để cất mình
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

737

lên nỗi. Rốt cuộc họ bị rơi xuống đống rơm dưới chơn đài, nhờ
có rơm xốp nên không bị hại chi về nhơn mạng.
Kết quả 2: Ðế Vương xuất hiện đâu chẳng thấy, chỉ thấy lúc
22 giờ, có 3 xe cam nhông lính mã tà (cảnh sát) chỉ huy bởi
một viên đội Pháp đến bao vây sân bay, bắt hết tất cả nam nữ
đạo sĩ Tả đạo Bàng môn.
Kết quả 3: Nhà binh Pháp phóng hỏa đốt cả hai dãy nhà, đài
bay, luôn 100 xe rơm, ánh lửa sáng rực một góc Trời. Không
biết, chánh quyền Pháp đối xử với nhóm Tả đạo ấy ra sao, mà
từ đó ở Tây Ninh không còn thấy họ xuất hiện nữa.
Lời bàn: 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.

TUYỆT GIỐNG DỨT NÒI
Kinh Sám Hối có câu:
"Nó cũng muốn như mình đặng sống,
"Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi?"

TUYỆT LUÂN
絕輪
E: To break off the metempsychosis.
F: Rompre la métempsycese.
Tuyệt luân 絕輪 là dứt tuyệt luân hồi sinh tử.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Giáo diệu huyền,
"Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong."
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TUYỆT MẠNG (TUYỆT MỆNH)
絕命
E: To die.
F: Mourir.
(Tuyệt: dứt; Mạng: sự sống của chính mình) Một là tự mình
liều chết. Hai là người khác cướp lấy mạng sống của mình.
Đây là trường hợp của anh hùng dân tộc chết vì tổ quốc.
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 rất thống thiết:
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.
Đây là bài dịch ra Việt văn của Thi sĩ Đông Hồ:
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 (Rạch giá) 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 sống mãi với núi
sông.
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TUYỆT SINH
絕生
Tuyệt sinh đồng nghĩa Tuyệt luân.
Tuyệt sinh là dứt đường sinh ra, nói khác đi là chấm dứt con
đường sinh tử luân hồi. Đường sinh tử do từ Hán Việt "Sinh tử
lộ" 生死路 là chỉ con đường luân hồi, nghĩa là sinh ra rồi chết,
chết rồi lại chuyển kiếp để được sinh ra.nữa..Cứ thế mà tạo
nên con đường sinh tử. Nay cơ Đại Ân Xá của Chí-Tôn là
chấm dứt đường sinh tử luân hồi, tức là tu để giải thoát vậy.
Kinh Xuất Hội có câu:
"Đạo Hư vô, Sư Hư vô,
"Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh."

TƯ
• TƯ 思 Suy nghĩ, nhớ tưởng. Td: Tư duy, Tư lự.
• TƯ 私 Riêng tư, riêng mà có ý gian. Td: Tư dục, Tư mật, Tư
thông.
• TƯ 資 Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Td: Tư bổn, Tư
cấp, Tư chất.
• TƯ 司 Trông coi, quản lý. Td: Tư pháp, Tư lộc.
• TƯ 咨 Gởi công văn từ cơ quan nầy đến cơ quan khác, mưu
bàn công việc. Td: Tư tờ, Tư truyền, Tư vấn.
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TƯ BỔN (TƯ BẢN)
資本
Tư: Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Bổn: Bản: vốn, gốc. Tư
bổn là số tiền làm gốc để chi phí các công việc xây dựng nền
Đạo thuở ban đầu.
Tư bổn hay Tư bản, là tiền bạc dùng làm vốn để kinh doanh
sanh lợi. Bất cứ vật gì sau một thời gian cũng bị hư hoại, đó là
định luật đi trong lẽ: Thành, Trụ, Hoại, Không là vậy.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con phải lập cho thành một nền tư bổn chung lo
cùng môn đệ Thầy, hằng ngày hằng góp nhóp.

TƯ CÁCH
資 格
E: The personality.
F: Personnalité.
Tư: Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Cách: cách thức. Tư
cách là cách cư xử biểu hiện tài năng và phẩm chất của một
người. Tư cách còn có nghĩa là danh nghĩa của một người
trong xã hội.
Thầy dạy: "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, đạođức thắng hung bạo là thường tình".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nên các con phải có trí độ phi phàm mới có đủ tư cách
làm người.
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TƯ CÁCH PHÁP NHÂN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đây là một bằng chứng mà Hội Thánh Bến Tre đã gởi đơn lên
Chánh phủ Nguyễn Văn Thiệu kiện Toà Thánh Tây Ninh về
vấn đề Tư cách pháp Nhân của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà
Thánh Tây Ninh. Nguyên văn bản đơn kiện mà Trung Tướng
Chủ Tịch là ông Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu Tướng Chủ
Tịch.là ông Nguyễn Cao Kỳ)
Tòa Thánh
Văn phòng Cửu Viện
Số 4/ H.P

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Năm thứ 41
_________________________

____

Hội-Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức
Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.
Kính gởi:
Trung Tướng Chủ Tịch Uỷ Ban lãnh đạo quốc gia
Đồng kính gởi:
Thiếu Tướng Chủ Tịch Uỷ ban Hành pháp Trung Ương
Chánh phủ Việt Nam Cộng-Hoà.
SÀI-GÒN
(Kính trình qua Trung Tá Tỉnh trưởng KIẾN HÒA)
Trích yếu V/v: Yêu cầu Chánh phủ minh xác Sắc luật thừa
nhận Tư cách Pháp nhân Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ Độ.
Thưa Trung Tướng Chủ Tịch,
Thưa Thiếu Tướng Chủ Tịch.
Nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ do Đức Cha Trời khai tại nước
Việt-Nam năm 1926. Khi đó có Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc
Tương, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, cùng một số Chức sắc
làm Tờ khai Đạo với Chánh phủ Pháp.
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Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương được chọn đứng chủ
quyền Đạo với chánh phủ và đồng thời đứng bộ song cước
với Bà Lâm Ngọc Thanh làm chủ sở đất Thánh địa 96 ha, để
cất Toà-Thánh tại xã Long-Thành Tây-Ninh và đứng bộ làm
chủ cả đất điền của Đạo nơi Thánh Thất địa phương.
Sau, chánh kiến bất đồng đường lối hành Đạo thuần tuý và có
"hoạt động chánh trị" Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
muốn tránh sự tranh chấp làm hư danh Đạo mới lui về Bến Tre
lập một Uỷ Ban chấn chỉnh nền Đạo lại, gọi tắc là Ban Chỉnh
Đạo 1934. Mặc dù về Bến Tre nhưng chánh phủ vẫn coi Đức
Giáo Tông là sở hữu chủ của Đạo, nên khi định đóng cửa ToàThánh và các Thánh Thất cũng như khi ra lịnh mở cửa đều gởi
cho Ngài.
Ngày 20-2-1965 nhân cuộc tiếp xúc phái đoàn Hội Thánh
chúng tôi đến viếng Quốc Trưởng có tỏ rằng: Ngài đang soạn
thảo một Đạo Sắc luật thừa nhận Tư cách Pháp nhân chung
cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Về sau Trung Tướng Chủ tịch Uỷ Ban lãnh đạo Quốc gia ký
Sắc luật 03/1965 ngày 13-7-1965 và duyệt y Bản Hiến chương
Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ Hội-Thánh Tây-Ninh đơn phương
soạn thảo (ngày 21-01-1965).
Đến ngày 12 tháng 9 năm 1965 Hội-Thánh chúng tôi có phái
người đến Bộ Nội-vụ hỏi về vấn đề đó được ông Tổng Thơ ký
trả lời: Chánh phủ mặc dầu xem Sắc luật số 03/1965 là thừa
nhận Tư Cách Pháp nhân cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ chớ
không phải riêng cho Toà Thánh Tây Ninh. Ông Thư ký hứa sẽ
đệ trình lên phủ Chủ tịch.
Thưa Nhị vị Chủ tịch:
Chúng tôi không có tham vọng được Chánh phủ thừa nhận,
nhưng sự thừa nhận của Chánh phủ vừa rồi đã gây cho toàn
thể Tín đồ những sự thắc mắc khó nghĩ về những hậu quả của
Tư cách Pháp nhân với sự duyệt y Hiến chương của Hội
Thánh Tây Ninh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hiện tại sự khó khăn cho chúng tôi về sự tạo mãi tài sản là
không thể dùng Pháp nhân Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ để đứng
bộ các bất động sản của Đạo:
1-Chúng tôi không thể chịu ràng buộc theo Hiến Chương của
Hội Thánh Tây Ninh đã được Chánh phủ duyệt y thì Chánh
phủ sẽ đối với chúng tôi thế nào về Tư Cách Pháp nhân?
2-Trong trường hợp chờ Chánh phủ giải quyết các việc tạo
mãi tài sản và bất động sản của Đạo, chúng tôi có thể dùng tư
cách Pháp Nhân của Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ do
Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đứng bộ được chăng?
Lưu ý: Đất Toà Thánh Tây Ninh do Đức Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tương đứng bộ.
Kính thưa Nhị vị Chủ tịch,
Hội-Thánh chúng tôi tin tưởng rằng: Chánh phủ vì uy tín và sự
công bằng sẽ giải quyết dứt khoác để cho thiện chí mà Chánh
phủ đến tận mọi người trong công ích.
Trong khi chờ đợi xin Nhị vị Chủ tịch nhận nơi đây lòng thành
thật kính mến của Hội Thánh chúng tôi.
T.M. Hội-Thánh
Thượng Chánh Phối Sư
(Ký tên và đóng dấu)
Thượng Khuê Thanh
_______________________________

Việt Nam Cộng Hoà
Uỷ Ban lãnh đạo Quốc gia
PHIẾU TRÌNH
Trung Tướng Tổng Thư ký Uỷ Ban lãnh đạo Quốc gia
Công văn số: 4/H.P ngày 18-11-1965
Đề mục tham chiếu:
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(Đơn dẫn thượng của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến
Tre đệ trình lên cho Trung Tướng Uỷ Ban Lãnh đạo Quốc gia
và Thiếu Tướng Uỷ ban Hành Pháp Trung-ương xin minh xác
Sắc luật 03/1965 ngày 13-7-1965 về việc thừa nhận Tư cách
Pháp nhân cho Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phản đối Hiến
chương ngày 21-01-1965 của Toà Thánh Tây-Ninh soạn thảo
theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ mà Chánh phủ đã duyệt y.)
SƠ LƯỢC VẤN ĐỀ
Chiếu theo đơn đề ngày 18-11-1965 nói về Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tương, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cùng một số
Chức sắc đứng tên trong Đơn khai Đạo gởi cho Chánh phủ
Pháp năm 1926.
Đơn xin khai Đạo đề ngày 23-8-1926 gởi cho Ông Le Fol
Thống Đốc Nam Kỳ, tổng số đứng đơn có 247 vị, gồm cả
Chức sắc và Đạo hữu. Đứng đầu đơn là Đức Thượng Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) sau được phong Giáo
Tông và Bà Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh. Ông
Nguyễn Ngọc Tương lúc bấy giờ là Thượng Chánh Phối Sư
của Toà Thánh Tây Ninh, trách nhiệm của Ông Tương giữ về
ngoại giao, nên được Hội Thánh phó thác nhiệm vụ giao tiếp
với quyền Đời.
Còn việc đứng tên sở đất 96 ha, hiện giờ là Ông Tương với Bà
Lâm Hương Thanh cùng chung thay mặt cho Hội Thánh đứng
tên.
Sở đất nói trên của Bà Lâm Hương Thanh và Ông Nguyễn
Ngọc Thơ (chồng bà) mua của một người Pháp hiến cho Toà
Thánh để làm Thánh địa kể từ năm 1927 đến nay. Ông Tương
không có xuất một đồng nào vào đó. Sở dĩ Ông thay mặt đứng
tên vì Ông là Thượng Chánh Phối Sư của Toà Thánh Tây Ninh
lúc đó.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đến năm 1933 chẳng phải ví chánh kiến bất đồng và đường lối
hành Đạo hay là trong Đạo có chủ trương hoạt động chánh trị
mà Ông phải rời Toà Thánh Tây Ninh để về Bến Tre.
MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA ÔNG VỀ BẾN TRE
Là vì nhà cầm quyền thống trị của thực dân Pháp thấy Đạo
Cao-Đài càng ngày càng bành trướng mạnh, thực dân sợ
Cao-Đài chủ trương liên kết với các nhóm Cách mạng trong và
ngoài nước để đạp đổ chế độ thống trị.
Vì vậy thực dân Pháp thấy cần làm cho lực lượng Cao Đài suy
yếu và Toà Thánh bị giảm uy thế, nên xúi giục Ông Tương và
một vài người khác rời khỏi Toà Thánh Tây Ninh để lập ra Chi
phái khác (vì Ông là quan lại cũ của Pháp).
Bởi vậy cho nên năm 1940 khi Pháp đóng cửa Toà Thánh và
các Thánh Thất thuộc về Toà Thánh Tây Ninh trong toàn quốc
thì lúc đó Ban Chỉnh Đạo của Ông Tương vẫn bình yên và gần
như được thực dân Pháp nâng đỡ là khác.
Khi Ông Tương rời khỏi Toà Thánh Tây Ninh chiếu theo Pháp
Chánh Truyền và Tân Luật, Ông Tương bị Hội Thánh đưa ra
Toà Tam giáo xử trục xuất ra khỏi cửa Đạo. Kể từ đó tên
Nguyễn Ngọc Tương không còn liên hệ chi với Toà Thánh Tây
Ninh.
Còn nói về Toà Thánh Tây Ninh bị đóng cửa mà Pháp gởi thơ
cho Ông Tương hay, đó là điều chứng minh Ông là người của
thực dân Pháp. Còn việc mở cửa Toà Thánh là do toàn thể
Chức Sắc, Chức việc và Tín đồ của Toà Thánh Tây Ninh tranh
đấu đập tan chế độ lệ thuộc, tự mở cửa Toà Thánh và mở cửa
cho các Thánh Thất, chớ không phải đặc ân của Pháp mở cửa
mà Pháp phải viết thơ cho Ông Tương hay, điều này thật sai
lầm.
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VẤN ĐỀ HIẾN CHƯƠNG
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Toà Thánh Tây Ninh lập Bản Hiến Chương này là chiếu theo
Pháp Chánh Truyền mà Đức Chí-Tôn ban cho hồi mới Khai
Đạo và Tân Luật do ba Chánh Phối Sư: Thái Thơ Thanh,
Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh và được Đức Chí
Tôn phê chuẩn.
Người Đạo Cao Đài chân chính không một ai canh cải Pháp
Chánh Truyền và Tân Luật, nên Hiến Chương do Toà Thánh
Tây Ninh lập thành là một Hiến Chương căn bản của Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ.
Trong tờ trình của Tỉnh Trưởng Kiến-Hoà nói rằng: phái Ban
Chỉnh Đạo có một triệu Tín đồ và 200 cơ sở trong toàn quốc,
điều này sai sự thật. Số Tín đồ của Ban Chỉnh Đạo không quá
300.000 người, nhưng bây giờ tản mát cũng không biết chắc
chắn là bao nhiêu, nhứt là trong vùng xôi đậu.
Nhận xét:
- Về khoản 1 của Văn thư số 4 của Ban Chỉnh Đạo Bến Tre
nói rằng: "Chúng tôi không thể chịu ràng buộc theo Hiến
Chương của Hội Thánh Tây Ninh, đã được Chánh phủ duyệt y,
thì Chánh phủ sẽ đối với chúng tôi thế nào về Tư cách Pháp
nhân?"
Chiếu Hiến Chương ngày 21-01-1965 do Toà Thánh Tây Ninh
soạn thảo, bản Hiến Chương này thể theo Pháp Chánh Truyền
và Tân Luật lập thành và đã được Chánh Phủ duyệt y.
Hôm nay Ban Chỉnh Đạo không chịu nhìn nhận Bản Hiến
Chương là họ đi ngoài khuôn viên Luật Pháp Chơn truyền của
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức là cố tình gây rối trong tình trạng
khẩn trương của đất nước hiện nay.
Hơn nữa vừa rồi họ họp nhau kêu gọi Hoà Bình, hẳn nhiên
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hành động này do bàn tay bí mật của đối phương xách động,
mà chánh quyền đã biết như vậy họ không đủ tư cách để
hưởng lấy Tư Cách Pháp Nhân Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà
Trung Tướng Uỷ Ban lãnh Đạo Quốc gia ký tên ban cho và
câu hỏi của họ rất khiếm lễ đối với Chánh quyền.
- KHOẢN 2: "Trong trường hợp chờ Chánh phủ giải quyết các
việc tạo mãi động sản và bất động sản của Đạo. Chúng tôi có
thể dùng Tư Cách Pháp Nhân Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ do Đức Giáo Tông đứng bộ được không?
Lưu ý: Đất Toà Thánh Tây Ninh do Đức Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tương đứng bộ."
Đáp: ông Nguyễn Ngọc Tương nguyên là Ngọc Chánh Phối
Sư của Toà Thánh Tây Ninh đã tự ý rời khỏi Toà Thánh Tây
Ninh lập ra Ban Chỉnh Đạo và đã bị Toà-Thánh Tây-Ninh trục
xuất ra khỏi Đạo từ năm 1933 như đã nói trên, thì Ông không
có dính liếu gì đến đất đai của Toà Thánh.
Hơn nữa, Chánh phủ cũng không ban cho Tư Cách Pháp
Nhân cho Chi Phái Ban Chỉnh Đạo của Ông thì Chi phái chỉ thi
hành theo tư cách hiệp hội của vụ số 10 mà thôi, thì làm gì có
Tư Cách Pháp Nhân!
Câu hỏi này của Ban Chỉnh Đạo có tánh cách hăm doạ gây rối
cho Toà Thánh Tây Ninh nói riêng, cho an ninh công cộng
Quốc gia nói chung.
Đề nghị: trong tình thế đất nước cực kỳ nghiêm trọng này,
Chánh phủ cần trọng tâm lo lợi ích chung cho Quân nhân và
đối đầu với bọn xâm lăng… không cần phải lưu tâm một sự đòi
hỏi vô ý thức.
Kính.
Ngày 03 tháng 12 năm 1965
Trung Tướng Nguyễn Văn Thành
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TƯ CHẤT
資 質
E: The nature quality.
F: Le qualité naturelle.
Tư: Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Chất: tánh chất. Tư
chất là tánh chất có sẵn do Trời ban cho như thế.

TƯ DUY
思 惟
E: To think.
F: Penser.
Tư: Suy nghĩ, nhớ tưởng. Duy: tưởng nghĩ. Tư duy là suy
nghĩ, phân tích, tổng hợp, phán đoán.
Đối với một vấn đề khó khăn, tư duy là định tâm trọn vẹn vào
đó để suy nghĩ, xét đoán cho thấu lý.
Khi nghe giảng một bài giáo lý, một bài kinh, chúng ta chú tâm
suy xét nghĩa lý của nó, xét tới xét lui nhiều lần để phát hiện ra
những nghĩa lý cao siêu ẩn khuất bên trong.
Tư duy cũng có chánh có tà, chánh thì gọi là Chánh tư duy.
Chánh tư duy là suy nghĩ theo chánh đạo, hợp Thiên lý, đưa
con người đến chơn lý.

TƯ ĐƯỜNG
私 堂
F: La maison privée.
Tư đường là nhà riêng, nơi làm việc riêng của các Chức Sắc
đại thiên phong. Hiện nay trong cửa Đạo có Hộ Pháp Đường
là nơi làm việc riêng của Hộ Pháp, Giáo Tông Đường là nơi
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làm làm việc riêng của Giáo Tông, Nữ Đầu Sư đường là nơi
làm việc riêng của Nữ Đầu Sư.
Đức Lý nói: "Ðợi Lão biểu Cao Thượng Phẩm nâng loan
(buông cơ) Lão đến tư đường của Hộ Pháp nên cho miễn lễ,
đứng hết".

TƯ MẮT (Tên)
Ông Tư Mắt là tên thường gọi trong giới giang hồ, vị này có
tên là Nguyễn phát Trước, người cầm đầu một nhóm dân "anh
chị" đứng bến xe thời bấy giờ, thường đến hầu đàn có ý muốn
biết linh hồn cha của ông có siêu thăng không. Đức Chí-Tôn
dạy ông Tư Mắt.
Thầy, 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 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:
Mắt, ngươi muốn hiểu cha ngươi thế nào, ấy là hiếu hạnh.
Ta khen đó, ngươi làm tội chứ 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.
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Ông Tư Mắt giác ngộ nhập môn theo Đạo Cao-Đài.
Nói thêm về ông Tư Mắt sau này: Ông Tư Mắt được Thầy
phong là Lễ-Sanh phái Ngọc, đổi chữ mắt thành chữ MỤC,
sau phong lên Phụ Đạo Chưởng Nghiêm Pháp Quân.
Ngày 19-10-Bính Dần, Thầy giáng dạy cho Tư Mắt:
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, gắng công hành Đạo, con nghe! Mắt, mời
Mắt ái-nữ nghe Thầy dạy:
Nắm chặt trăm năm một chữ đồng,
Hễ chồng thì của, vợ thì công.
Trợ nguy tế hiểm con ra sức,
Đạo đức chung lo một tấc lòng.
Thầy cám Ái-nữ. Mắt, vợ con nó lại bị khiếm huyết mà nhiễm
bịnh, mùa này chẳng nên uống thuốc tàu, Thầy dặn con nên
tuân theo toa Thầy mà cho nó uống Bilinne.
Ngày 23-10-Bính Dần, Thầy giáng dạy ông Tư Mắt:
Mắt, Thầy dặn con cứ nghe lời Thầy, con nghe! Thầy giúp con
làm công quả chuộc tội cho Cha con và Cửu Huyền Thất Tổ
của con, song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công,
chừng nào con làm đủ âm chất, Thầy sẽ cho cha con nhập Cơ
mà hội diện với con, nghe à! Cười! Còn sắc phục con phải
nịch một sợi dây lưng ba màu: vàng, xanh, đỏ, có ngay giữa
chữ "Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ" và một cây Trượng, trên có lá
cờ đề cũng như vậy. Bộ y-phục như của TẠ, nghe à!
Ngày 15-12-Bính Dần, Thầy nói với ông Tư Mắt:
Thầy sẽ dạy Thái Bạch phân định, Mục Thanh con nghe!
Sau đó, Đức Lý Thái Bạch dạy: Thái Mục Thanh Hiền hữu
muốn làm chi thì làm, Lão đã thông cùng Địa Tạng Vương,
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người nói rằng: Phải đem vào Vọng Thiên Đài mà đợi một năm
nữa, người cho tái kiếp lên Lục Thập Nhứt địa nghe à!"
Tuy ông Tư Mắt đã theo đạo và được Đức Chí-Tôn phong
Chức sắc, nhưng tánh tình nông nổi và hung dữ vẫn còn nên
thiếu suy nghĩ, sau này ông gây ra vụ bạo động, xô đuổi và đe
dọa bắn bỏ Đức Cao Thượng Phẩm nếu Ngài không chịu ra
khỏi Tòa Thánh. Ngài phải về Thảo Xá Hiền Cung, còn Đức
Hộ Pháp phải đi lánh nạn ở Thủ Đức.
Đó là ông Tư Mắt phạm Thiên Điều nên bị trừng phạt khiến
đèn măng-sông phựt cháy và ông bị chết cháy thê thảm.

TƯ MẬT
私 密
F: La pétition secrète.
Tư: Riêng tư, riêng mà có ý gian. Mật: bí mật. Tư mật là cầu
nguyện việc riêng một cách bí mật.
Đức Thượng Phẩm giáng Đàn nhắc nhở: "Thưa cùng Ðức
Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chư vị
Chánh Phối Sư phải nhặt gìn phận sự.
Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tịnh đặng tiếp rước Lý Giáo Tông.
Bần Ðạo khuyên cả Hội Thánh Nam Nữ đừng ai tư mật mà
làm cho người phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe!"
(Bát Ðạo Nghị Ðịnh)

TƯ PHÁP
司 法
E: The justice.
F: La justice.
Tư: Trông coi, quản lý. Pháp: luật pháp. Tư pháp là cơ quan
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quản lý pháp luật, xét xử các tội phạm theo đúng pháp luật.
Các tòa án thuộc cơ quan Tư pháp.
"Quyền Tư pháp của Đời là để bảo vệ pháp luật, có nhiệm vụ
giải thích tùy trường hợp thực tế để cho mọi người biết tôn
trọng các luật pháp ấy, nghĩa là giải quyết các vụ tranh tụng
quyền lợi giữa nhân dân (dân sự) và trừng trị những tội xâm
phạm pháp luật (hình sự).
Về mặt Đạo, quyền Tư pháp do Hiệp Thiên Ðài. đảm nhiệm,
có phận sự bảo thủ chơn truyền của Đức Chí Tôn, gìn giữ các
cơ quan Chánh Trị Đạo đi trong khuôn viên Đạo pháp.
Ba Chi (Pháp, Đạo, Thế) đều có phận sự về Tư pháp, song
phân ra sau đây:
Chi Pháp: phận sự định án.
Chi Đạo: phận sự cãi án.
Chi Thế: phận sự buộc tội."

TƯ PHƯƠNG
私 方
E: The private locality.
F: La localité privée.
Tư: Riêng tư, riêng mà có ý gian. Phương: địa phương, vùng
đất. Tư phương là vùng đất riêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vì khi trước, Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt,
nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà
thôi.
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TƯ VỊ
私 為
E: Partial.
F: Partial.
Tư: Riêng tư, riêng mà có ý gian. Vị: vì. Tư vị là vì tình riêng,
không công bằng.
Trái với Tư vị là Vô tư vô vị.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay,
huống là Thiên điều thì tránh sao cho lọt.
Kinh Sám Hối:
"Sao bằng ở phải buổi đầu,
"Thần minh chánh trực có đâu tư vì."
(Tư vì hay Tư vị cũng đồng nghĩa)

TỨ
TỨ 賜 Người trên ban ơn cho kẻ dưới. Td: Tứ phước, Tứ
tước.

TỨ ÂN
四恩
F: Les quatre faveurs.
Tứ: Bốn, thứ tư. Ân: ơn. Tứ ân là bốn cái ơn.
Mỗi người được sanh ra nơi cõi trần phải chịu Tứ ân.
I. ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO:
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Tứ ân cũng gọi là Tứ trọng ân: - Ơn cha mẹ, - Ơn chúng sanh,
- Ơn vua trong nước, - Ơn Tam bảo.
"Người tu Phật lúc nào cũng phải lo đền đáp bốn ân ấy bằng
sự cung kính, cúng dường và phụng sự.
1. Ơn cha mẹ: Cha mẹ sanh đẻ nuôi nấng ta rất cực nhọc cho
đến lớn và cho ta học hành rất phí tổn. Vậy ta phải báo đáp
bằng sự cung kính, vâng lời, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già,
khi cha mẹ mất thì phải thờ cúng và cầu cho cha mẹ mau giải
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.
2. Ơn chúng sanh: Ta thọ ơn của chúng sanh rất rộng, như
nhờ nông phu mà ta có lúa gạo dùng, nhờ thợ dệt mà ta có vải
mặc, vv... cho đến thú vật như trâu bò để cày ruộng và kéo xe,
chó để giữ nhà, v.v... Vậy ta phải báo đáp bằng sự siêng năng
làm việc và học đạo, cầu cho chúng sanh đều được giải thoát.
3. Ơn Quốc vương: Nhờ vua (hoặc người lãnh đạo quốc gia)
cùng quan chức cai trị, lo sắp đặt các việc trong và ngoài nước
mà chúng ta được an cư lạc nghiệp. Vậy ta phải báo đáp bằng
cách làm dân lương thiện và lo tu hành mà độ vua chúa và các
quan chức.
4. Ơn Tam bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu Kinh Luật
Luận và dễ bề tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta tiện tu học về
ba mối: Giới, Định, Huệ đặng mau chứng ngộ. Nhờ Tăng
truyền đạo, soi sáng đạo lý của Phật mà ta cảm mến đạo lý.
Vậy ta phải báo đáp bằng sự cung kính, cúng dường và tu học
cho mau đắc quả.
Tứ ân có giải rộng ra trong phẩm Báo Ân Kinh Đại Thừa Bổn
Sinh Tâm Địa Quán." (Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn
Trung Còn)
Theo Kinh Thích Thị Yếu Lãm, một vị sư có Tứ ân là: - Ơn cha
mẹ, - Ơn quốc vương, - Ơn sư trưởng, - Ơn thí chủ.
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II. ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI:
Giáo lý của Đạo Cao Đài dạy cho biết rằng, mỗi người có Tam
thể xác thân:
Xác thân phàm: thân thể do cha mẹ phàm sanh ra.
Xác thân thiêng liêng: còn gọi là chơn thần do Đức Phật Mẫu
tạo ra, nên gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu.
Linh hồn: là điểm linh quang do Đức Chí Tôn ban cho nên gọi
Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ.
Do đó, Tứ ân đối với người tín đồ Đạo Cao Đài là:
Ơn cha mẹ xác thịt, tức là ơn cha mẹ phàm trần.
Ơn cha mẹ thiêng liêng tức là ơn của Đại Từ Phụ và
Đại Từ Mẫu, đã ban cho ta linh hồn và chơn thần.
Ơn thầy dạy dỗ nên người.
Ơn quốc gia xã hội.
1. Ơn cha mẹ phàm trần: Cha mẹ sanh ra đứa con, nuôi
dưỡng cho khôn lớn, dạy bảo điều hay lẽ thiệt, ơn ấy to lớn vô
cùng nên được sánh với sông núi: Công cha như núi Thái sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con khi lớn lên
phải lo tròn chữ hiếu, đền đáp công ơn của cha mẹ.
2. Ơn hai Đấng cha mẹ thiêng liêng: Đức Chí Tôn ban cho
ta một điểm linh quang để làm linh hồn. Đức Phật Mẫu thâu
điểm linh quang ấy, rồi dùng nguyên khí nơi Kim Bàn DTC tạo
ra một chơn thần để làm xác thân thiêng liêng. Như vậy, Đức
Chí Tôn và Đức Phật Mẫu đã tạo ra một con người nơi cõi
thiêng liêng, có đủ linh hồn và chơn thần. Khi con người ấy
đầu thai xuống cõi trần thì có thêm xác thân phàm trần.
Do đó, chúng ta phải tôn kính và hiếu hạnh với hai Đấng Đại
Từ Phụ và Đại Từ Mẫu, rồi phải ráng lo lập công bồi đức, tu
hành cho mau tiến hóa, hầu sớm trở về cùng Đức Chí Tôn và
Đức Phật Mẫu.
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3. Ơn thầy dạy dỗ nên người: Trong Nữ Trung Tùng Phận,
Bà Đoàn Thị Điểm dạy về công ơn của thầy dạy học như sau:
Công dạy dỗ muôn ngàn khó nhọc,
Ơn của thầy con học nên người.
Tài hay tom góp một đời,
Cho con chẳng kể vốn lời hơn thua.
Thầy lao lực tùy vừa trí trẻ,
Dạy cho thông mọi lẽ gần xa.
Tuổi xanh con đặng trí già,
Còn thơ con học hóa ra lão thành.
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.
Tôn kỉnh thầy cũng bì cha trẻ,
Mới đắc truyền mọi lẽ cao sâu.
Học hay kế nhiệm mưu mầu,
Học nên tài đặng giải sầu quốc gia.
Để báo đáp ơn thầy, không gì bằng là lo nâng đỡ đám đàn em
và đoàn hậu tấn, mở đường và giúp đỡ chúng nó tiến thân
đem tài ba ra giúp dân giúp nước, đồng thời truyền lại cho
chúng nó những kinh nghiệm quí báu mà mình đã đạt được.
4. Ơn quốc gia xã hội: Nhờ tổ chức quốc gia, gìn giữ độc lập
nước nhà, dân chúng mới được an cư lạc nghiệp. Mỗi người
dân phải có bổn phận báo đáp ơn quốc gia, tham gia vào các
công cuộc gìn giữ an ninh và bảo vệ tổ quốc.
Xã hội đã cung cấp cho ta đầy đủ những nhu cầu vật chất và
tinh thần cho đời sống. Muốn đền đáp ơn nầy, chúng ta phải
tham gia vào các công việc sản xuất, tạo ra của cải vật chất
hay tinh thần giúp cho xã hội được phong phú và tiến hóa,
tránh cảnh ăn bám làm nặng thêm gánh nặng cho xã hội.
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TỨ BẢO VĂN PHÒNG
四 寶 文 房
E: Four precious articles of the office.
F: Quatre objects précieux du bureau.
Tứ: Bốn, thứ tư. Bảo: quí. Văn phòng: phòng làm việc giấy tờ.
Tứ bảo văn phòng là bốn món quí báu trong văn phòng thuở
xưa, đó là: giấy, bút, mực và nghiên mực.

TỨ BẤT TỬ
四不死
E: The four immortals.
F: Les quatre immortels.
Tứ: Bốn, thứ tư. Bất: không. Tử: chết. Tứ bất tử là bốn bậc
không bao giờ chết. Đó là: Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Tứ bất tử cũng là bốn bực người mà tiếng tăm tốt vẫn lưu
truyền mãi mãi trong cõi nhân gian từ đời nầy qua đời khác.
- Người có đạo đức lớn. Đó là:
- Người có sự nghiệp vĩ đại.
- Người có văn chương truyền tụng.
- Người có công lớn với nhơn loại.

TỨ BẤT TỬU NHỤC
四不酒肉
Đây là giới cấm thứ tư trong Ngũ Giới cấm, là cấm răn, không
cho uống rượu và ăn thịt động vật. Ngày nay vì môi trường
sống ô-nhiễm quá nhiều, dù loài vật ở dưới nước thì nước
cũng bị ô-nhiễm. Trâu, heo, bò, gà, vịt bị nhiều bịnh và có vi
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trùng độc hại, người ăn phải là cũng dễ chết hoặc sinh biến
chứng mà bị bệnh. Thứ hai là Tôn giáo lưu ý về việc quả báo,
theo như Luật buộc và lời dạy của Đức Chí-Tôn như sau:
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 Tư trong Ngũ giới cấm là "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".
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.
Thầy nói sự hại của phần hồn: Thầy nói Chơn Thần là khí chất
(Le sperme évaporé) bao bọc thân thể của các con. Trung tim
nó là óc, cửa xuất nhập nó là mỏ ác, chữ gọi Vi Hộ, Hộ Pháp
hằng đứng giữ gìn các con khi luyện đạo, đặng giúp cho TINH
hiệp với KHÍ rồi đưa khí đến Chơn Thần. TINH- KHÍ- THẦN
hiệp nhứt mới siêu phàm nhập Thánh. Đó là nguồn cội của
sanh khí mà óc cũng vì huyết mạch vận chuyển vô chừng, đến
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đỗi tán loạn. Thế rồi Chơn Thần an tịnh thế nào đặng, thân thể
phải chịu ngây dại trở nên thú tánh, thú chất. Như vậy thì mất
hết Nhơn phẩm rồi, còn mong chi đến địa vị Thần Tiên; lại
nữa, trong buổi loạn thần, cửa để trống, tà mị thừa cơ xâm
nhập, giục các con làm quấy gây nên tội tình mà phải chịu luân
hồi muôn kiếp.
Vậy Thầy cấm các con uống rượu".

TỨ DÂN - TỨ THÚ
四 民-四 趣
Tứ dân là bốn hạng người trong xã hội: Sĩ (học ra làm quan),
Nông (làm ruộng), Công (làm thợ) Thương (buôn bán)
Sĩ là hạng người chuyên lo việc học hành, thi đỗ ra làm quan,
hoặc ra dạy học, làm thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói, thầy
tướng, thầy số, là những nghề phong lưu nhàn hạ.
Nông là hạng người chuyên nghề làm ruộng. Dân Việt Nam ta
thường sống về ruộng là gốc. Tuy nhiên còn tùy thuộc đất đai,
mưa gió thời tiết nữa.
Công: Công là hạng người làm thợ hoặc làm một công nghệ
gì để lấy lợi. Tiểu công nghê như quây tơ, dệt vải, dệt lụa, làm
chài lưới, làm mắm muối …chứ không có đại công nghệ làm
giàu như các nước khác.
Thương: Thương là hạng người làm nghề buôn bán. Song
việc buôn bán của ta ngày xưa kém cỏi lắm. Rốt lại, chỉ có
nghề nông và nghề sĩ là trọng yếu hơn cả.
Có câu: "Nhứt Sĩ, Nhì Nông, Tam Công, Tứ Thương"
Tứ thú là bốn thú riêng của những bậc cao Hiền, ẩn dật,
không muốn lặn lội trong trần để tranh danh đạt lợi. Tứ thú là:
Ngư (câu cá), Tiều (đốn củi), canh (cày ruộng ) Mục (chăn
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nuôi súc vật). Trong bài "Thuật hoài âm khúc" của Chiêu Lỳ có
câu:
Khi vui nay dạo miền Tứ thú,
Bẻ cành mai nọ rủ tiều phu.
Lênh đênh câu nguyệt ngư chu
Nông phu cuốc gió, mục đồ thổi sương.

TỨ DIỆU ĐẾ
四妙諦
E: The four excellent truths.
F: Les quatre vérités excellentes.
(Tứ: Bốn, thứ tư. Diệu: huyền diệu. Đế hay Đề là chơn lý). Tứ
Diệu Đế, cũng gọi là Tứ Thánh Đế, hay vắn tắt là Tứ Đế, là
bốn chơn lý mầu nhiệm để giải thoát con người khỏi vòng luân
hồi nơi cõi trần.
Tứ Diệu Đế gồm:
- Khổ đế (La douleur).
- Tập đế (L'origine de douleur).
- Diệt đế (La destrucion de la douleur).
- Đạo đế (La voie conduisant à la suppression des douleurs)
Đức Hộ Pháp nói: Ngài hiểu rằng: Tứ Diệu Đề làm cho các
nguyên nhân phải đọa lạc không giải thoát đặng, Ngài để cơ
quan giải khổ tức nhiên thoát "Tứ Diệu Đề" (1) vì cớ cho nên
triết lý cao siêu của Ngài tính sau này tìm cái phương pháp bá
ức nguyên nhân đạt pháp đặng qui hồi cựu vị mà thôi, theo
Bần Đạo đã biết, đã hiểu Ngài định hạ trần đầu kiếp cho vật
loại tạo cái Tam thập lục phẩm Liên Hoa của Ngài.
Loài người đến thế này đều phải qua bốn thứ khổ, Phật giáo
gọi là TỨ DIỆU ĐỀ KHỔ.
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Giáo lý nhà Phật được Thuyết pháp lần đầu tiên, Phật nói Tứ
Diệu Đề là: Khổ đề, Tập đề, Diệt đề và Đạo đề.
1- Khổ đề: Chúng sanh trong vòng sanh tử thì khổ triền miên,
nhưng nói cho đầy đủ thì có đến Bát khổ:
1-Sanh khổ 2-Lão khổ 3-Bịnh khổ 4-Tử khổ. 5- Cái gì không
ưa mà phải hợp là khổ. 6- Cái gì ưa mà phải lìa xa là khổ. 7Cái gì muốn mà không được là khổ. 8- Cái gì không muốn mà
phải gần gũi là khổ.
Vậy, chúng sanh sống triền miên trong ngũ trược là khổ.
2- Tập đề: Nguyên nhơn của sự khổ là tham sống, tham
sướng, tham giàu, vì tham mà phải Luân hồi. Tại sao? Bởi vì
trong lúc tham sống cho nhục thân, ngược lại, nhục thân bị
chết thì cái lòng tham sống (1) ấy giục thúc người ta phải lo
tạo một nhục thân khác, để sống cho vừa lòng tham. Thế nên
nói rằng: Tham sống là một hột giống sanh kiếp Luân hồi.
Hoặc nói rằng có tham thì có sân, có sân thì có si. Tham, sân,
si, cũng là nguyên sanh kiếp Luân hồi.
(1) Tham sống nhưng không phải tự diệt. Trái lại phải di
dưỡng nhục thân với những phép vệ sanh, cần có sức khỏe
để học tập cho đến viên mãn công đức.
3- Diệt đề: Muốn hết khổ phải tuyệt diệt hết lòng tham dục,
khiến cho Tâm thanh tịnh vô vi, tự nhiên thấy Phật Tánh.
4- Đạo đề:
Đạo diệt khổ tức Bát Chánh Đạo:
- Chánh kiến: Trông thấy ngay thẳng.
- Chánh tư duy: Suy nghĩ ngay thẳng.
- Chánh ngữ: Nói năng ngay thẳng.
- Chánh nghiệp: Làm việc ngay thẳng.
- Chánh mạng: Mưu sanh ngay thẳng.
- Chánh tinh tấn: Mong tiến ngay thẳng.
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- Chánh niệm: Tưởng nhớ ngay thẳng.
- Chánh định: Ngẫm nghĩ ngay thẳng.
Trong Bát chánh đạo có hai Pháp môn quan trọng hơn hết là:
Chánh kiến và chánh định. Chánh kiến nghĩa là trông thấy
ngay thẳng tức Tri Kiến Phật. Mà muốn được Tri Kiến
Phật phải thực hành chánh định cho đến viên mãn. Vả lại, sự
vật ở đời không có thực thể. Chúng nó do nhơn duyên hiệp
mà sanh, mãi đến khi nhơn duyên tan thì tử. Sách Phật gọi đó
là ảo hóa và đó cũng là cái yếu lý: Vô thường, vô ngã của nhà
Phật. Ấy vậy nên kẻ hành giả phải dám nhìn thẳng vào sự thật
của sự vật, tìm kiếm cái chơn tướng của nó; chớ chẳng khá
nhận lầm cái ảo hóa. Sách Phật cho rằng nhận cái ảo hóa là
chơn tướng của sự vật là cái nhận thức của chúng sanh, và
nếu theo cái ảo hóa mà hành động thì gây ra nhơn quả: mà
nhơn quả là nguyên nhơn sanh kiếp Luân hồi. Thế nên kẻ
không học phải vượt qua những ảo hóa của sự vật, tìm đến
chơn tướng của nó, biết được như thế gọi là Giác. Trái lại thì
là Mê, mà Giác là Phật, Mê là chúng sanh.
Tôi tưởng các vị Phật nơi Niết Bàn đã tạo nơi Kim Tự Tháp,
dầu có bực cao siêu hơn Ngài là Đấng Di-Đà đi nữa cũng
chưa bằng bằng từng Liên Hoa chót của Ngài, nó vinh diệu
làm sao đâu!. Tôi dám chắc chưa có vị Phật nào có can đảm
tạo được nhứt phẩm Liên Hoa tốt đẹp như từng chót hết của
Ngài. Bần Đạo dám chắc còn lâu lắm Ngài mới đến viếng mặt
thế gian này vì Ngài đã sợ sệt, đã gớm ghiết hơn ai hết. Ngài
tạo phẩm Liên Hoa chót của Ngài rồi thôi. Vinh diệu là biết bao
nhiêu, vì khổ ấy mới đoạt được vinh diệu! Hại thay! Những
người không có đoạt được cái huyền vi bí mật tạo đoan, đạt
Đạo họ tưởng dễ lắm, dễ dàng lắm, họ tưởng một cái ăn, cái ở
mà họ đạt được. Cái oái-oăm đó bởi tinh thần người se sua
mơ mộng lầm tưởng nội cái ăn cái ở, lại làm màu mè bao
nhiêu đó đủ đạt Đạo. Coi lụng lại kiếp sống của Phật Thích Ca,
năm đạt Đạo có 32 tuổi mà thôi, Ngài đạt coi dễ dàng chớ
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không phải như thuyết mơ mộng của nhơn loại, ta thường thấy
Ngài không cần gì, Ngài đã dày sành đạp sỏi trong kiếp sanh
đã chịu khổ hạnh cho tới 82 tuổi. Cái năm chót của Ngài 82
tuổi mà Ngài còn truyền giáo, buổi qui vị của Ngài mà còn
truyền giáo Ngài không có ở cảnh Chùa nào hay mảnh đất nào
mà thiên hạ đã hiến cho Ngài. Ngài chết giữa hai cội Bồ Đề
buổi Ngài 82 tuổi mà Ngài không có nghỉ, mỗi ngày ôm bình
Bát Vu đi xin cơm nuôi trẻ khó tật nguyền khổ não. Đức Phật
Thích Ca đã chịu bao nhiêu khổ hạnh, phản phúc đủ điều, các
môn đệ của Ngài khổ hạnh là đi xin ăn mà sống. Bần Đạo
không tả nhiều, ai cũng biết cái cảnh ôm bình Bát Vu đi xin ăn
có đủ no không? Các môn đệ của Ngài đã chịu khổ hạnh quá,
khi tới bên xứ Bénarès dân đó ăn cá, chỉ có cá với cơm, có vị
môn đệ yêu ái nhứt của Ngài là Vadatha ăn trường chay, cái
thuyết của Ngài là cái thuyết ăn chay cao siêu Vadatha ăn
trường chay, nghĩ một điều là trên sáu ngàn môn đệ đi đến
đâu đều ăn xin của thiên hạ, ai cho ăn cái gì thì ăn cái nấy.
Đến xứ Bénarès thiên hạ cho ăn cá, người môn đệ Vadatha
nói nếu ăn cá thì không phải là Phật, nếu phải dùng theo luật
buộc cả thảy đều ăn là được, Đức Phật Thích Ca cho ăn thì
người môn đệ Vadatha xúi giục môn đồ của Ngài chia ra dắt đi
một mớ, lập phe phân phái làm phản lại với Phật Thích Ca,
như nạn Cao Đài đã bị tấn tuồng không có gì hết mà sanh ra
phản Đạo, lập ra chi phái giết Đạo. Một buổi trưa Ngài đang
tham thiền nhập định tại chơn núi, chính Vadatha lăn đá xuống
để cho Ngài chết, một vị Phật chẳng lẽ chết "bất đắc kỳ tử"
như thế được, nên khiến một cây cản lại có miểng văng rớt
xuống trúng chơn trái của Ngài đổ máu, Ngài giựt mình ngước
mặt lên thấy Vadatha ở trên núi. Đức Phật Thích ca nói: Sao
dám làm đổ máu nhà Phật? Có lời nói làm cho nhà Phật đổ
máu mà Vadatha phải chết, nòi giống của Vadatha phải tiêu
tàn, vì Vadatha giết Phật chẳng kể gì sự sống của Phật.
"Chúng ta thấy các nền Tôn Giáo đương nhiên bây giờ có nền
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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?"
Bần Đạo đã thuyết kỳ rồi cái pháp luật của thiên hạ là họ đã xu
hướng theo "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật Thích Ca, họ giong
ruổi theo Tứ Diệu Đề để giải khổ cho chúng sanh là: Sanh,
Lão, Bịnh, Tử. Họ thi hành trong khuôn khổ quyền pháp của
họ mà thôi:
1- Sanh, họ lập nhà Bảo Sanh đặng giải khổ cho sự sống.
2- Lão, họ lập ra cơ quan Dưỡng Lão để nuôi kẻ già, kẻ yếu.
3- Bịnh, họ lập ra nhà thương khắp nơi cả thảy trên mặt địa
cầu này biết bao nhiêu nhà thương để chữa bịnh cho đời.
4- Tử, họ cũng làm âm công, cũng bố thí, cũng làm phước
vậy, nhưng có một điều là họ bố thí chớ không phải phụng sự.
Họ lấy của người này đem cho người kia chớ không phải
phụng sự cho nhơn loại.
Còn Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta làm gì? Biểu
chúng ta dùng cả xác thịt, trí não, tâm hồn, làm Thánh Thể cho
Ổng, làm đầy tớ cho cả con cái của Ổng, đó mới là thuyết giải
khổ vậy. Chính mình Bần Đạo cầm quyền Hội Thánh đem vào
khuôn khổ luật pháp ấy thế nào? -Buổi ban sơ Bần Đạo lấy cả
pháp luật làm chuẩn thằng, chỉnh đốn cả cơ quan chánh trị của
đời là: Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Bần Đạo lập nhà thương, nhà
Dưỡng lão, nhà Bảo sanh là cốt yếu chỉnh đốn thân sống trong
khuôn khổ mực thước, tức nhiên họ giúp cho nhau trong
khuôn khổ đạo đức. Tức nhiên họ có cả cơ quan làm cho buổi
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thống khổ loạn lạc phải tiêu hủy. Cơ quan Đạo Cao Đài cốt
yếu chỉnh đốn nhơn quần xã hội tăng tiến trong khuôn khổ
Nhơn-luân, Nhơn đạo để trong tâm-não họ đặng họ tương trợ
nhau, họ xúm nhau trong một nhà để giúp nhau về mặt tinh
thần. Bây giờ Bịnh, Tử cũng thế, về mặt xác thịt chuyển cả cơ
quan Thế Đạo, cốt yếu để giải khổ chúng sanh về sự sống đối
với Sanh, Lão thì chúng ta đã lập thành đại gia đình; như thân
này khi già rồi còn em, còn bạn, còn con, còn cháu, một đại
gia đình càng ngày càng lớn hơn nữa.
Giờ phút này có hai triệu người chứ không phải như trong buổi
tạo Đạo chúng ta dầu sống đi nữa cũng không phải cô độc mà
khi chúng ta phụng sự trong Thánh Thể Đức Chí Tôn tức
nhiên phụng sự cho Ngài, tuổi già chớ tinh thần không già,
không buổi nào chúng ta già hơn Đức Chí Tôn, nhỏ làm tôi mọi
cho nhỏ, lớn làm tôi mọi cho lớn, già làm tôi mọi cho già.
Không buổi nào thấy cái già cái khổ cho chúng ta tức nhiên
giải khổ rồi đó vậy. Sanh, Lão không phải khổ chúng ta, mà nó
là một cơ quan giúp cho đời được lịch duyệt. Bịnh, Tử không
phải khổ của chúng ta, mà nó là cơ quan giúp ta đoạt Thiêng
liêng vị. Bịnh, Tử: bịnh chúng ta là vì chúng ta bịnh, tại số chết
của chúng ta, tại khối sanh quang của ta hết lực mà thôi. Kiếp
sanh này làm tôi mọi cho người, dầu cho có bỏ xác hay chết là
cùng. Mạng sống kiếp sanh của mình do quyền Đức Chí Tôn
định liệu, thì sợ gì cái chết, trái ngược lại thiên hạ sợ chết là
khổ mới chết, còn chúng ta không sợ chết vì chết là cơ quan
giải thoát đó vậy. Giờ phút này người tu là đem thân làm nô lệ
cho nhơn loại, rồi có vui sướng gì với kiếp sanh mà cần sống,
giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên hạ tưởng tượng, mà
tưởng tượng cái chết của ta là buổi nghỉ ngơi, buổi hết cực,
cái chết ấy chẳng phải do mình mà do nơi Đức Chí Tôn định là
tới buổi Đức Chí Tôn nói các con đã làm xong phận sự Thầy
cho con về. Giờ phút này chúng ta đương ở Đền Thánh của
Ngài đây, đương phụng sự cho Ngài đây, thì cái sống chết của
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chúng ta không còn giá trị gì đối với chúng ta nữa. Và trong Tứ
Khổ không còn giá trị gì đối với chúng ta nữa: Ấy vậy "Tứ Diệu
Đề" tức nhiên bài học, bài thi, của đề mục khổ, duy có Đạo
Cao Đài giải quyết nó, đánh mất nó, làm cho nó không còn giá
trị chi nữa, tức nhiên chính mình và toàn cả con cái của Đức
Chí Tôn hay tương lai Tôi nữa cũng vậy. Chúng ta trọn hiến
thân làm Thánh Thể cho Ngài mà ta sống cho mình chớ không
phải sống cho Ngài là không đúng, sống không phải sống cho
mình mà chính là sống cho Ngài vì chính mình đem trọn cái
sống ấy dưng nạp cho Ngài, mà tưởng tượng ta khổ thì tức
nhiên Đức Chí Tôn khổ còn gì. Ổng không có khổ, mà lại sống
vinh diệu quá, ta lại gặp thời kỳ này may duyên gặp được một
cảnh sống lạ thường, sống về Thánh chất, sống về Thiêng
Liêng, sống về Càn Khôn Vũ Trụ, sống về Trời Đất, sống
dường ấy mà gọi là khổ sao đặng.!?
Ấy vậy Chơn Pháp thuộc về Thể Pháp của Thiên Đạo Cao Đài
ngày nay có lẽ phù hạp với tinh thần nhơn loại hơn các nền
Tôn Giáo khác, có lẽ, nhưng chúng ta đừng ỷ mình. Mỗi ngày
thường tự hỏi mình coi làm vừa sức của ta chưa? Làm vừa
sức của Đức Chí Tôn biểu mình làm hay chưa? Sống của
mình có vừa với cái sống của Đức Chí Tôn hay chưa? Nếu
chúng ta đủ tinh thần, đủ trí não và đủ năng lực để thay thế cái
sống của Đức Chí Tôn thì "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật Thích
Ca để tại mặt thế gian này không có nghĩa lý gì và giá trị gì đối
với chúng ta hết. Thể Pháp của Đạo Cao Đài chủ về sống mà
đánh tiêu cả sự khổ tức nhiên đánh tiêu cả Thể Pháp. Thể
Pháp đánh tiêu được thì sẽ đánh tiêu Bí Pháp được."
Duy có Đại-Đạo ngày nay đánh đổ cái "TỨ KHỔ" này:
Đức Hộ Pháp nói: "Giờ phút này người tu là đem thân làm nô
lệ cho nhơn loại, rồi có vui sướng gì với kiếp sanh mà cần
sống, giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên hạ tưởng
tượng, mà tưởng tượng cái chết của ta là buổi nghỉ ngơi, buổi
hết cực, cái chết ấy chẳng phải do mình, mà do nơi Đức Chí
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Tôn định là tới buổi Đức Chí Tôn nói các con đã làm xong
phận sự Thầy cho con về. Giờ phút này chúng ta đương ở
Đền Thánh của Ngài đây, đương phụng sự cho Ngài đây, thì
cái sống chết của chúng ta không còn giá trị gì đối với chúng
ta nữa. Và trong Tứ Khổ không còn giá trị gì đối với chúng ta
nữa: Ấy vậy "Tứ Diệu Đề" tức nhiên bài học, bài thi, của đề
mục khổ, duy có Đạo Cao Đài giải quyết nó, đánh mất nó, làm
cho nó không còn giá trị chi nữa, tức nhiên chính mình và toàn
cả con cái của Đức Chí Tôn hay tương lai Tôi nữa cũng vậy.
Chúng ta trọn hiến thân làm Thánh Thể cho Ngài mà ta sống
cho mình chớ không phải sống cho Ngài là không đúng; sống
không phải sống cho mình mà chính là sống cho Ngài vì chính
mình đem trọn cái sống ấy dưng nạp cho Ngài, mà tưởng
tượng ta khổ thì tức nhiên Đức Chí Tôn khổ còn gì. Ổng không
có khổ, mà lại sống vinh diệu quá, ta lại gặp thời kỳ này may
duyên gặp được một cảnh sống lạ thường, sống về Thánh
chất, sống về Thiêng Liêng, sống về Càn Khôn Vũ Trụ, sống
về Trời Đất, sống dường ấy mà gọi là khổ sao đặng.!?
Ấy vậy Chơn Pháp thuộc về Thể Pháp của Thiên Đạo Cao Đài
ngày nay có lẽ phù hạp với tinh thần nhơn loại hơn các nền
Tôn Giáo khác.."

TỨ ĐẠI BỘ CHÂU
四大部
E: The four great ethereal continents.
F: Les quatre grands continents éthérés.
Tứ Ðại Bộ Châu là 4 Bộ Châu lớn được phân chia theo 4
hướng: Ðông, Tây, Nam, Bắc (trên thiêng liêng chứ không
phải phương hướng trong cõi trần này), có tên là:
- Ðông Thắng Thần Châu,
- Tây Ngưu Hóa Châu,
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- Nam Thiệm Bộ Châu,
- Bắc Câu Lư Châu. (Bắc cù lưu châu)
Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu) được chia ra ở trong Tứ Ðại Bộ
Châu nầy. Ðịa cầu 68 của nhơn loại chúng ta thuộc Nam
Thiệm Bộ Châu. Ở phần dưới của vũ trụ, Ðức Chí Tôn
chưởng quản 72 Ðịa cầu và 4 Bộ Châu lớn. Tứ Đại Bộ Châu
hay Thái Dương hệ khác ở.
"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".

TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI
四 大條 規
E: The four great commandments.
F: Les quatre grands règlements.
Tứ Đại điều qui là bốn qui điều trọng đại, cốt để duy trì trật tự
trong cửa Đạo cho có thứ bậc, tôn ti thượng hạ. Một điều nên
ghi nhớ trong Tứ Ðại Ðiều Qui là "Dưới gián trên đừng thất
khiêm cung" mà lỗi đạo làm em và bị phạm Luật Ðạo".
TÂN LUẬT Chương V- Về Tứ đại điều Qui:
Ðiều 22: "Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo Tứ đại điều
qui
1-Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp
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hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu
thiệt.
2- Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho
người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp
người hiền.
3- Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả.
4- Ðối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới
gián trên đừng thất khiêm cung.
Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi
khi sau. Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để
lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ
việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên
dễ dưới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài người."
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 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!"

TỨ ĐỨC
四德
E: The four virtues of woman (công dung ngôn hạnh).
F: Les quatre vertus de la femme.
Tứ Đức là bốn đức tánh cao quí của người Nữ phái Việt Nam
từ xưa đến giờ hằng giữ gìn một cách nhặc nhiệm, ngày nay
dưới thời Cao Đài của Đức Thượng Đế thống hợp, nó trở
thành Thiên-luật, ấy là: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Thơ rằng:
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TỨ Đức vẹn toàn mới xứng danh,
Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành.
Kính mừng quí vị ân cần tịnh,
Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh.
(Tứ Nương Diêu Trì Cung)
Ngày 14-12-1929 (âl 14-11-Kỷ Tỵ).
Thảo Xá Hiền Cung
Diêu Trì Cung BÁT NƯƠNG Hớn Liên Bạch
Em xin để một bài, mấy chị hằng ngày ráng đọc:
Yểu điệu thuyền quyên đã tiếng rằng,
Những điều tình tệ lánh nên chăng.
CÔNG làm vật dụng đừng thô kệt,
NGÔN thốt lời ra chớ cộc cằn.
DUNG chớ lấn chồng làm mụ chị,
HẠNH đừng hiếp trẻ giống bà chằng.
Nghe qua đừng đến trên đem dưới,
Tọc mạch thày lay kiếm nói xằng.
Chuyên gìn Tứ Đức với Tam tùng
Làm hiệu dạy lần đám Nữ-Trung.
Đạo-đức là nền làm phẩm cách.
Mượn nhành dương tịnh lửa sôi lòng

TỨ GIÁO THÁNH NHÂN
四 教 聖人
(Tứ là bốn; giáo là tôn giáo, Thánh nhân: bậc Thánh là Giáo
Chủ của các Tôn giáo) Vào thời Trung nguơn nhơn-sanh mỗi
ngày càng thêm nhiều xu-hướng về vật chất nên Ơn Trên mới
phái bốn vị Đại Thánh nhân đến khai sáng nhơn tâm, hiện làm
chủ tinh thần của nhân loại trên toàn Thế giới:
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- Đức Thích Ca Mâu Ni làm Giáo chủ Phật giáo.
- Đức Thái Thượng làm Giáo chủ Tiên giáo.
- Đức Khổng Thánh, Giáo chủ Thánh giáo ở phương Đông.
- Đức Chúa Jésus-Christ Giáo chủ Thánh giáo ở phương Tây.
Thánh nơi phương Tây gọi là Thánh Tây. Thế nên cả hai vị
Giáo-Chủ này là Thánh-Đạo. Ngoài ra, còn có các bậc Hiềnnhơn dụng đạo đức để cảm-hóa nhơn-sanh bằng các lý lẽ:
không tham danh, trục lợi; đem Đạo-đức của Thánh Hiền mà
Phổ-độ nhơn sanh; thế nên, bên phương Đông, Xuân Thu
chiến-quốc trở lại êm dịu. Bên phương Tây, thì Chúa JésusChrist dạy đời, khuyên chúng-sanh thức tỉnh trở về với Trời
đặng sống, sống cái lẽ thanh-cao, liêm-khiết.
Do vậy mà bốn vị Thánh nhân trên đây là Giáo Chủ của ba
nền Tôn giáo lớn mà thôi. Vì hai vị Thánh Tây và Thánh Ta
cũng đều là Đạo Thánh. Bằng chứng hiển nhiên là ngày nay
Đức Chí-Tôn đến mở Đại-Đạo chỉ "Qui Nguyên Tam Giáo".
Tuy nhiên, nhà cách mạng Trần Cao-Vân nói về Tứ giáo:
"Hiện nay trong Đạo ta gồm Tứ giáo, bậc thông thái ở trên thì
là quân tử, chắc bất quá tuỳ thời mà thôi, còn ở dưới thì số
tiểu nhơn lại hay chê bai lẽ đạo, hoặc lấy thế Môn đồ mà khinh
thầy, chê đạo, hoặc chấp một nguỵ thuyết mà bỏ vạn điều
chơn, chẳng nói đến cội nguồn, chẳng xem đến nguyên lý. Lý
ấy thảy đều lấy một nhà làm tôn chủ, lại chia làm TỨ GIÁO
cho khác nguồn. 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 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"…Ngoài ra, còn có các bậc
Hiền-nhơn dụng đạo đức để cảm-hóa nhơn-sanh bằng các lý
lẽ: không tham danh, trục lợi; đem Đạo-đức của Thánh Hiền
mà Phổ-độ nhơn sanh; thế nên, bên phương Đông, Xuân Thu
chiến-quốc trở lại êm dịu. Bên phương Tây, thì Chúa JésusCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Christ dạy đời, khuyên chúng sanh thức tỉnh trở về với Trời
đặng sống, sống cái lẽ thanh-cao, liêm-khiết.

TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ
四海偕兄弟
E: All the men in the four seas are brother.
F: Les hommes entre les quatre mers son tous frères.
Người trong bốn biển đều xem là anh em.
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".

TỨ HỒN
四魂
Tứ hồn là bốn loại hồn:
Đức Hộ Pháp thuyết đêm 1 tháng 4 năm Quí Tỵ: "Nếu luận
đến trong Tứ Hồn kia thì một vị Thần chưa có thể gì so với
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."

TỨ KHỔ
四苦
E: The four sufferings.
F: Le quatre souffrances.
Đức Hộ Pháp nói: "Cột đài ấy có tám cửa là Thất-Đầu-Xà, có
bảy đầu trong tám cửa ngăn cản các chơn hồn không cho vào
Bát-Quái-Đài, duy chỉ chừa có cửa Phật mà thôi. Cả bảy cửa
kia Quỉ giữ không cho ai qua lại, không có lực quyền nào đi
ngang qua đặng, 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."

TỨ LINH
四靈
E: The four mysterious animals.
F: Les quatre animaux mystérieux.
Tứ linh là bốn vật linh là: Long, Lân, Qui, Phụng.
Chấn tượng Rồng (chấn vi long). Rồng là con vật linh, đứng
đầu trong Tứ linh: Long, Lân, Qui, phụng. Con vật linh ấy khi
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774

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

dấy lên để rồi sẽ được yên-tĩnh, nghỉ ngơi, từ dưới chỗ âm u
thì rồng dậy.
- Đạo-pháp: nhắc
về khi làm 7 cái
ngai
cho
các
Chức-sắc
Cửu
Trùng Đài Thầy
cũng bảo chạm Tứ
linh, nhưng ngai
của Giáo Tông
"chỗ hai tay dựa
phải chạm hai con
Rồng" ấy là lý Âm Dương biến hóa vô cùng. Rồng là con vật
đứng đầu hết, nên các giống thú cũng phải nương theo Tứ linh
này chuyển-hóa để thăng tiến. Nay Cao-Đài Đại-Đạo mở ra là
để cho các chơn-hồn tiến-hóa, tức là kể cả vật-chất, thảo mộc,
thú cầm, nhơn loại gọi chung là chúng-sanh và bốn phẩm cấp
cao hơn là Thần, Thánh, Tiên, Phật, gồm chung là Bát phẩm
chơn hồn vậy. Theo lý vạn-vật xúât ra ở cung Chấn là nơi huy
động đầu tiên sinh ra muôn vật. Từ đó người Á-Đông ta cảm
nhận lý biến-hóa của vũ-trụ nên lấy vật Tổ là Rồng để biểudương một tinh-thần bất-khuất của dân-tộc-tính. Từ xưa đến
giờ đều tự-hào là "con Rồng cháu Tiên". Ngay trong Đền
Thánh cũng đều trang-trí hình ảnh Tứ linh, nhiều nhất là Rồng
đủ màu sắc và là rồng hả miệng để nói lên thời kỳ Phổ-độ
chúng-sanh trong kỳ ba đại-ân-xá, tận độ chúng-sanh qui
nguyên-vị.
Tứ linh là bốn loài thú linh: Long (Rồng), Lân (lân), Qui (rùa),
Phụng (chim phụng). Tương truyền, khi có một trong Tứ Linh
xuất hiện là báo trước điềm lành. Các hình ảnh của bốn loài
thú này là đại điện cho muôn thú vì có sự tấn hóa cao. Thế
nên nơi Đình chùa của người Á-Đông thường có tạc tượng nơi
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tôn nghiêm. Riêng tôn chỉ Cao Đài thì xem Tứ linh cũng có dự
phần trong Vạn linh sanh chúng.
"Theo giáo-lý Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ thì lần Ân xá này Đức
Chí-Tôn không những Ân xá cho tất cả nhân sanh dưới mặt
đất này mà còn Ân-xá cho tất cả các thú cầm nữa. Vì vậy
trong ngôi Đền Thánh có tạc hình bốn lọai thú linh là Long,
Lân, Qui, Phụng Các lọai cầm thú này được tạc dưới hình
thức trang trí, mỹ thuật, nhưng cũng là được phép chầu ChíTôn trước, rồi những lọai thú nào biết hồi đầu hướng thiện sẽ
đựơc một trong bốn lọai thú đại-diện đó dẫn vào Bạch-Ngọc
Kinh. Chính nó cũng được dự trong bản Đệ Tam Thiên-Nhơn
Hòa-ước mà Tam Thánh đã đưa tay ký cùng Đức Chí-Tôn là
quyền sống của Vạn linh được bảo vệ trong tình Bác-ái và
Công-bình".
Qua Bản Đệ tam Thiên Nhơn hòa ước thì hình ảnh của bút
lông chim (tượng trưng cho thượng cầm) trên tay của Đức
Victor-Hugo. Và bút lông thỏ (hay lông mèo) trên tay của Đức
Trạng-Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm, tượng cho lòai hạ thú.
Kinh Sám Hối rằng:
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.
Rồng là con vật đứng đầu hết trong Tứ Linh, nên các giống thú
cũng phải nương theo Tứ linh này chuyển-hóa để thăng tiến.
Nay Đạo Cao-Đài mở ra là để cho các chơn-hồn tiến hóa, tức
là kể cả vật-chất, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại gọi chung là
chúng-sanh và bốn phẩm-cấp cao hơn là Thần, Thánh, Tiên,
Phật, gồm chung gọi là Bát-phẩm chơn hồn vậy.
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Dịch học nói: Chấn tượng Rồng "Chấn vi long". Rồng là con
vật linh, đứng đầu trong Tứ linh: Long, Lân, Qui, phụng. Con
vật linh ấy khi dấy lên để rồi sẽ được yên-tĩnh, nghỉ-ngơi, từ
dưới chỗ âm-u thì rồng dậy. Theo lý vạn-vật xúât ra ở cung
Chấn là nơi huy động đầu tiên sinh ra muôn vật. Từ đó người
Á-Đông ta cảm nhận lý biến-hóa của vũ-trụ nên lấy vật Tổ là
Rồng để biểu-dương một tinh-thần bất-khuất của dân-tộc-tính.
Từ xưa đến giờ đều tự-hào là "con Rồng cháu Tiên". Ngay
trong Đền-Thánh cũng đều trang-trí hình ảnh Tứ linh, nhiều
nhất là Rồng đủ màu sắc và là rồng hả miệng để nói lên thời
kỳ Phổ-độ chúng-sanh trong kỳ ba đại-ân-xá, tận độ chúngsanh qui nguyên-vị.Khi làm 7 cái ngai cho các Chức-sắc CửuTrùng-Đài Thầy cũng bảo chạm Tứ linh, nhưng ngai của GIÁO
TÔNG "chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng" ấy là lý âm
dương biến hóa.

TỨ NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: Fourth Muse.
F: Quatrième Muse.
Bài Thài Hiến lễ Tứ Nương Diêu-Trì-Cung:

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.

TỨ NƯƠNG có nhiều kiếp giáng trần, kiếp trước tiên tên GẤM
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mất năm lên tám. Huyền sử cho biết kiếp sau Nàng vào nhà
Họ Lê là Lê Doãn Nghi. Ông Nghi có hai đời vợ. Ông và Bà kế
thất sinh hai người con: một là Lê Doãn Luân, hai là Lê Thị
Điểm, cả hai đều có tài văn chương quán chúng. Nhưng một
đêm Thần báo mộng ban cho họ Đoàn, từ đấy về sau thân
sinh đổi ra họ Đoàn. Chính là Bà Đoàn Thị Điểm dịch giả
quyển "Chinh Phụ ngâm khúc" nổi tiếng trên Văn đàn Việt
Nam, bản này dịch ra 16 thứ tiếng. Nay Bà vào hàng Nữ Tiên
Tứ Nương có giáng Cơ ban cho thi phẩm"Nữ Trung Tùng
Phận" là một áng văn tuyệt tác trong cửa Đạo Cao-Đài.Tâm
hồn của Đấng Tiên Nương rất chuộng văn chương, tài trí.
Người trí thức phải là văn tài lỗi lạc và khuyến khích Nữ phái.
Câu 1: GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc.
GẤM là tên của Tứ Nương Diêu Trì Cung, mà gấm là hàng dệt
bằng tơ nhiều màu rất đẹp, mắc tiền. Cả câu này ý nói nếu là
nhân tài không phân nam nữ, thì dầu cho đón rước bằng cách
đem gấm lót ngõ cho người đi cũng chưa xứng. Ý là chuộng
người tài đức vậy.
Câu 2 : Vàng treo nhà, ít học không ưa.
Sự dốt nát xưa nay vẫn là nỗi khó cho bản thân con người,
cũng là làm cho gia đình suy kém, đất nước chậm tiến, xã hội
kém mở mang là mối nguy cơ cho việc tu hành khó tiến bộ.
Điển hình là Việt Nam xưa nay vì ảnh hưởng ngàn năm nô lệ
Tàu, mà người phái nữ phải chịu dốt nát, bị xem thường, ngăn
cấm tất cả việc tiếp xúc với bên ngoài, không được dự vào
việc công. Cái hại này quá ư to lớn. Nay Đạo Cao Đài khai
mở, công đầu tiên là của Đức Quyền Giáo Tông là khi Ông
còn làm ở Nghị viện thời Pháp ông đã lập ra trường Nữ học
"Áo Tím" sau đổi là "Gia Long" là để giải phóng sự dốt nát của
Nữ Phái. Tuy nhiên học đây phải hướng về: CÔNG, DUNG,
NGÔN, HẠNH đạo đức vẹn toàn, chứ không phải du nhập
những thứ rác bẩn của ngoại bang mà làm cho bại hoại luân
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thường đạo lý thì quả thật là đáng tiếc! Tất cả phải học Đạo
đức: Trai Tam Cang Ngũ thường, Gái Tam Tùng Tứ đức. Ấy là
tôn chỉ của Đạo Cao Đài vẫn lưu dấu nét anh phong của giòng
giống Việt Nam ta đã có bốn ngàn năm Văn hiến.
Câu 3 : Đợi trang Nho sĩ tài vừa.
Có như vậy mới xứng là trai tài gái sắc, tức nhiên cái phong
hóa tốt đẹp phải vun trồng và bón phân đạo đức, nhân nghĩa
để hột giống Cao Đài phát triển mà không hổ mặt là giống Tiên
Rồng (Nho sĩ: Người học chữ Nho, chỉ người trí thức thời xưa.
Vừa: Xứng hạp. Tài vừa:Có tài tương xứng. Ấy là tinh thần
phát huy đạo đức mà Cao Đài là Nho Tông chuyển thế, Nam
Nữ bình quyền, bình đẳng )
Câu 4: Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.
Phải có trí thức tài giỏi, đức độ cao siêu, phát triển tâm linh để
lần đến việc siêu phàm vào hàng Tiên vị. (Đằng: Vọt lên cao.
Giao: Con rồng không có sừng. Khởi: Dấy lên. Phụng: Con
chim phụng, một trong Tứ Linh: Con chim trống gọi là Phụng,
con chim mái gọi là Loan, nên thường nói Phụng Loan. Đằng
giao khởi phụng: Con rồng bay cao, con chim phụng bay
múa tức là Rồng bay phụng múa. Thành ngữ nầy có ý nói tài
giỏi vượt lên trên mọi người, xuất chúng. Ngừa là chờ đợi, chờ
đón. Tiên thi: Thơ văn của bực Tiên, chỉ người tài giỏi siêu
phàm như bực Tiên Thánh.
Tứ Nương có bửu pháp là Kim Bản (Bản vàng để ghi tên
những người thi đậu Trạng Nguyên, Tiến Sĩ) nên Tứ Nương
có nhiệm vụ tuyển chọn người đủ tài đủ đức cho thi đậu để ra
giúp nước.
Tứ Nương tiếp dẫn các Chơn hồn lên từng Trời Huỳnh Thiên,
là từng thứ tư trong Cửu Trùng Thiên. Nơi đây, Chơn hồn
được vào Cung Tuyệt Khổ bái kiến Đức Huyền Thiên Quân,
được roi thần của Lôi Công trừ hết các trược khí còn bám vào
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Chơn thần, đi vào Lầu Bát Quái, lãnh Kim Câu đi lên chờ ở
cửa Thiên môn (Cửa Trời).

TỨ PHỐI
四配
Tứ: Bốn, thứ tư. Phối: so sánh ngang bằng, đem người khác
mà cúng phụ với người vẫn được thờ thì gọi là phối hưởng.
Tứ phối là bốn vị Thánh được thờ chung với Đức Khổng Tử
và được phối hưởng với Đức Khổng Tử mỗi khi có cúng tế.
Tứ phối gồm:
Nhan Hồi (Nhan Tử), học trò của Đức Khổng Tử.
Tăng Sâm (Tăng Tử), học trò của Đức Khổng Tử.
Khổng Cấp (Tử Tư), học trò của Tăng Sâm và là cháu nội của
Đức Khổng Tử.
Mạnh Kha (Mạnh Tử), học trò của Tử Tư.
Từ những con số vi diệu của đất trời, mà ngày xưa:
- 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 hai vị Thánh là: Phục Thánh Nhan Hồi, Tông Thánh
Tăng Sâm.
Ðời sau có thêm hai vị Thánh nữa là Thuật Thánh Tử-Tư và ÁThánh Mạnh Tử, hịêp với hai vị Thánh trước nữa gọi chung là
Tứ Phối.

TỨ QUÍ
四 季
E: Four season.
F: Quatre saisons.
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Tứ: Bốn, thứ tư. i: mùa, 3 tháng là một Quí. Tứ quí là 4 mùa
trong một năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển: Nhựt nguyệt âm dương tứ quí hòa.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hữu văn, hữu võ, hữu phong ba,
Nhựt Nguyệt Âm Dương tứ quí hòa.

TỨ SINH
四生
Có Bốn cách sinh của những loài Hữu hình:
1-Thai sinh 胎生 sinh con như loài người, loài có vú.
2-Noãn sinh 卵生 là sinh trứng như loài chim, loài bò sát.
3-Thấp sinh 濕生 là loài sinh ra ở nơi ẩm ướt như côn trùng.
4-Hóa sinh 化生 là không do vật mẹ sinh ra mà do sự biến hóa
mà sinh ra như lá cây chanh hóa ra con giọt sành. Con lươn
thành chồn.

TỨ TÁNG
四喪
Trên đời, có bốn cách táng người chết, gọi là Tứ táng:
1. Thủy táng: Ném người chết xuống sông. Cách táng này do
ở phía Bắc nước Phi Châu, người mọi da đen hay dùng. Hoặc
bên xứ Ấn Độ có con sông Hằng (Gange), khi chết họ cũng
đem thây thả xuống dòng sông nầy đặng cho Linh hồn siêu
thăng về miền Cực Lạc.
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2- Hỏa táng: Đốt thây thành tro. Cách táng này theo tục Ấn Độ
và Cao Miên, Xiêm, Lào…Gần đây, nước ta cũng bắt đầu Hỏa
táng.
3- Thổ táng: Chôn thây dưới đất. Cách táng này ở Đông
phương và các nước Âu Châu đều có dùng.
4- Điểu táng: Phơi thây cho chim ăn. Cách táng lạ này ở về
miền ngoại bộ nước Mông Cổ.

TỨ THÁNH
四聖
Tứ Thánh viết Kinh Dịch là:
- Phục Hi hoạch quái và trùng quái;
- Văn Vương làm quái từ. Thoán Từ;
- Chu Công làm Hào từ (Tượng Từ);
- Khổng Tử làm Thập dực.
Thời Phục Hi chưa có văn tự nên Kinh Dịch chưa in mà chỉ có
hoạch quái. Về sau, Khổng Tử san định Lục Kinh thì Dịch đã
thành sách có 12 thiên gồm 2 Kinh và 10 Truyện.
Hai Kinh là Thượng Kinh và Hạ Kinh, trình bày 64 quẻ.
Mười truyện tức Thập Dực (10 cánh) do chính Đức Khổng Tử
sáng tác, xếp thứ tự:
1. Thoán truyện thượng
2. Thoán truyện hạ
3. Tượng truyện thượng
4. Tượng truyện hạ
5. Hệ từ truyện thượng

6. Hệ từ truyện hạ
7. Văn ngôn truyện
8. Thuyết quái truyện
9. Tự quái truyện
10. Tạp quái truyện

Kinh Dịch bàn về vũ trụ quan, nhân sinh quan, dạy con người
cái lý trị loạn, thịnh suy, đắc thất…
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TỨ THỜI
四時
E: Four times.
F: Quatre temps.
Tứ Thời là 4 điểm thời gian trong một ngày vào các giờ:
- 0 giờ (tức 12 giờ khuya) thuộc giờ Tý,
- 6 giờ sáng thuộc giờ Mẹo,
- 12 giờ trưa thuộc giờ Ngọ,
- 18 giờ (tức 6 giờ chiều) thuộc giờ Dậu.
Nghi thức dâng Lễ của Ðạo Cao Ðài dạy các tín đồ cúng Ðức
Chí Tôn và các Ðấng Thiêng liêng vào Tứ thời kể trên, bởi vì
vào 4 thời điểm nầy, khí Dương và khí Âm trong Càn Khôn Vũ
Trụ có sự biến đổi tương đối đặc biệt:
- Lúc 0 giờ, thời Tý: Khí Âm cực thạnh, khí Dương khởi sanh.
- Lúc 6 giờ và 18 giờ, thời Mẹo và thời Dậu: Hai khí Dương và
Âm giao hòa cân bằng nhau.
- Lúc 12 giờ trưa, thời Ngọ: Khí Dương cực thạnh, khí Âm khởi
sanh.
Thời Tý và thời Ngọ: Cúng Rượu (Rượu trắng).
Thời Mẹo và thời Dậu: Cúng nước Âm Dương, tức là cúng
nước trà và nước trắng thiên nhiên. (xem Cúng Tứ thời. Vần
C)

TỨ THỜI NHỰT TỤNG
四聖日誦
Đôi Liễn trong quyển Kinh Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh của hai
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và ngọc Lịch Nguyệt biên
soạn năm 1928. Ngoài bìa có hai câu đối:
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- Huỳnh Kim Khuyết nội huyền hư huyền diệu Tam qui toàn
chuyển Phật-Pháp-Tăng.
- Bạch Ngọc Kinh trung vô cực vô vi Nhứt khí hóa thành Nho
Thích Ðạo.
黃金闕內玄虛玄妙三皈旋轉佛法僧
白玉京中無極無為一氣化成儒釋道
Đôi liễn nầy có in trong quyển Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh của
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, Hội Thánh
xuất bản năm 1928.
Chú thích:
C.1: Trong Huỳnh Kim Khuyết hư vô huyền diệu, Tam qui
xoay chuyển Phật Pháp Tăng. (Nội: trong. Huyền diệu: mầu
nhiệm mà con người với trí não phàm phu không thể hiểu rõ
được. Huyền hư: huyền diệu và mênh-mông. Tam qui: ba điều
phải noi theo. Tam qui của Phật giáo còn được gọi là Qui y
Tam bảo: qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. Phật là Đức Phật,
Pháp là giáo lý của Phật, Tăng là những người tu theo Phật.
Toàn hay Tuyền là đầy đủ, quay trở lại. Chuyển: vận chuyển).
C.2: Trong Bạch Ngọc Kinh, Vô Cực Vô Vi, một khí Hư Vô
hóa thành Tam giáo. (Trung: giữa. Vô cực: cái khởi đầu của
Trời Đất, Nho giáo gọi là Vô cực, Lão giáo gọi là Đạo, Cao Đài
gọi là Khí Hư Vô. Vô Vi: ý nói rất mầu nhiệm, không hình
không ảnh. Nhứt khí: một chất khí, đó là Khí Hư Vô. Hóa
thành: sanh biến mà thành ra. Nho Thích Đạo tức Tam giáo:
Nho giáo, Thích giáo, Đạo giáo (Lão giáo).

TỨ THƯ (TỨ THƠ) (Sách)
四書
E: The four classical books.
F: Les quatre livres classiques.
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Tứ thư(Tứ thơ) 四書 Bốn bộ sách: Đại học, Trung Dung, Luận
Ngữ, Mạnh Tử.
Là Bốn bộ sách NHO nầy do người sau của thời Khổng Tử
soạn. Nhắc lại, khi Đức Khổng-Phu-Tử mất rồi Thất Thập Nhị
Hiền tứ tán ra mỗi người một nơi dạy học. Mỗi người đều theo
Tôn chỉ của Đức Thánh Sư, nhưng cách giảng giải khác nhau
đôi chút. Duy có Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử thì có công hơn
hết. Chính phái nầy chép ra bộ Luận Ngữ, làm sách Đại Học
và Trung Dung hiệp với bộ sách Mạnh Tử gọi là TỨ THƠ.
1-SÁCH ĐẠI HỌC: Sách Đại học theo danh từ mà cắt nghĩa
thì nó là sách để cho người lớn học tập. Trong đó có Tam
cang lãnh và Bát điều mục.
Tam cang lãnh là Minh Minh Đức, Thân Dân và Chỉ ư Chí
Thiện.
- Minh Minh Đức là sáng cái đức sáng của mình. Vả chăng
người ta ai ai cũng có bẩm thọ của Trời một điểm tánh linh.
Tánh ấy sáng suốt và chơn thành tức là nguồn Thiên lý ở
trong người, nhưng khi nhập thế cuộc rồi, thân phàm cảm xúc
vật chất và kích thích tánh Thiên nhiên làm cho tánh nầy phải
biến sanh một Tánh khí chất nữa, tức là Nhơn tâm. Nguồn
Thiên lý ở trong người vì đó mà phải mờ tối, Minh Minh Đức
tức là đả phá cái màn đen tối ấy, để cho tánh Thiên nhiên
được tỏ rạng và linh động theo sở năng của nó.
-Thân dân là gần gũi với người và yêu thương giúp đỡ người
cũng như yêu thương, lo lắng cho chính mình vậy.
- Chỉ ư Chí Thiện là việc làm ấy nhắm đến mục đích Chí Thiện.
Học tập theo Tam cang lãnh là thực hành phép chánh kỷ hóa
nhơn, Thế nên gồm có:
Bát điều mục là cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

785

Đời xưa người ta muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong
thiên hạ, trước phải xử xong việc nước, muốn xử xong việc
nước, trước phải sửa được việc nhà; muốn sửa được việc
nhà, trước phải tu thân, muốn tu thân trước phải chánh tâm,
muốn chánh tâm trước phải thành ý, muốn thành ý trước phải
biết cùng lý, muốn biết cùng lý thì phải suốt đến chỗ uyên
thâm của sự vật.
Nói tóm lại muốn học Đạo Đại Học trước phải tu thân mình, rồi
sau mới biết đường mà tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phương
pháp tu thân là chánh tâm, thành ý, trí tri và cách vật. Cổ nhơn
rất trọng Đạo tu thân, họ thường bảo nhau rằng: Từ vị Thiên
Tử đến kẻ thứ dân, ai cũng phải tu thân trước, rồi sau mới làm
xong các việc khác. Trái lại, thân chẳng tu mà muốn tề gia, trị
quốc và bình thiên hạ thì thất bại. Giả tỷ cây kia, gốc đã thúi
mà bảo ngọn đơm bông trổ trái thì không bao giờ được.
2- SÁCH TRUNG DUNG: Tăng Tử mất, thì cái học của ông
truyền lại cho Khổng Cấp tự là Tử Tư. Chính Tử Tư soạn bộ
Trung Dung.
Thế nào là Trung Dung? Trình Tử nói: "Bất thiên chi vị trung;
bất dịch chi vị dung. Trung giả dã thiên hạ chi chánh Đạo;
Dung giả thiên hạ chỉ định lý". Chẳng nghiêng lệch là Trung,
chẳng dời đổi là Dung. Trung là chánh Đạo trong Thiên hạ.
Dung là phương pháp để cho Thiên hạ định lẽ phải trái.
Sách Trung Dung trước nói Đạo gốc ở nơi Trời, không thể sửa
đổi được, mà chính thể nó ở nơi người, không thể lìa xa được.
Rồi lại nói đến cái lẽ chấp "Trung" của Thánh Hiền đời xưa là
tồn dưỡng, tỉnh sát, để đạt được cái lẽ Chí Thiện.
Sự học hành chia ra hai phần là: Thiên Đạo và Nhơn Đạo. Cả
hai phần ấy đều khởi đoan bởi một chữ thành, cho nên nói:
"Thành giả Thiên chi Đạo; Thành chi giả Nhơn chi Đạo" nghĩa
là hoàn toàn là Đạo Trời, gắng sức làm ra hoàn toàn là Đạo
người.
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Vậy chữ Thành 誠 ở Thiên Đạo ra sao?
Có hai mặt: Du cửu và Du viễn: Du cửu ở trong thì còn mãi
mãi, du viễn ở ngoài thì rộng xa vô cùng. Đạo Trời như thế,
cho nên cái phát lực rất cao đại quang minh. Đạo Trời chỉ có
Thành mà được như thế.
Đạo người thì gắng sức làm cho mình trở nên Thành như Đạo
Trời. Vậy phải làm sao cho mình trở nên Thành.
"Thành giả tự thành dã, nhi đạo tự đạo dã". Thành ấy là mình
phải tự làm lấy; nghĩa là tự mình hoán cải tật hư, nết xấu, trở
nên tánh tốt, phải tự mình ngăn ngừa lòng dục cho tâm thân
thanh khiết yên lặng. Thế nên có câu nói: "Vô dục tức là thành"
Mà hễ Thành được rồi thi tự nhiên Minh, có nghĩa tự tin, tức
nhiên là TÍN. Tại sao? Bởi vì người ta vốn có một điểm tánh
của Trời phú cho; nó hằng ở trong tâm nếu người ta đừng cho
tâm bị bế tắc thì tự nhiên tánh ấy xuất hiện cảm thông với Trời
Đất mà quán triệt vạn vật.
Rồi lại phải tiến nữa cho đến chí Thành, tức là cái Thành rất
mực. "Duy thiên hạ chí Thành vi năng tận kỳ tánh, năng tận kỳ
tánh tắc năng tận nhơn chi tánh; năng tận nhơn chi tánh tắc
năng tận vật chi Tánh; năng tận vật chi tánh tắc khả dĩ tán
Thiên Địa chi hóa dục; khả dĩ tán Thiên Địa chi hóa dục tắc
khả dĩ dữ Thiên Địa đồng tham hỷ" (Chương 22).
Trong thiên hạ, duy có bậc Chí thành mới biết được Tánh
Thiên nhiên của mình. Đã biết được tánh mình thì có thể biết
đưọc tánh người. Đã biết được tánh người thì biết được tánh
vật, đã biết được tánh vật thì có thể giúp Trời Đất trong sự hóa
dục, đã giúp được Trời đất trong sự hóa dục thì có thể liệt vào
hàng Tam Tài Thiên - Địa - Nhơn.
Lại nói rằng: "Chí thành chi Đạo khả dĩ tiền tri, quốc gia tương
hưng tất hữu trinh tường; quốc gia tương vong tất hữu yêu
nghiệt. Hiện hồ thi qui, động hồ tứ thể, họa phước tương chí,
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thiện tất tri chi, bất thiện tất tri chi. Cố chí thành như Thần":
Đạo chí thành có thể biết trước những việc chưa xảy đến.
Nước nhà sắp hưng thạnh ắt có điềm lành; nước nhà sắp mất
ắt có điềm quái gở. Người ta dùng phép bói với cỏ Thi, mai
Rùa, hoặc là xem qua cái động của tay chơn mà có thể đoán
biết những điều họa phước sắp đến: Lành cũng biết trước;
chẳng lành cũng biết trước; cho nên nói bậc Chí thành như
Thần (chương 24).
3- SÁCH LUẬN NGỮ: Luận Ngữ là bộ sách do học trò Tăng
Tử ghi chép những lời của Đức KHỔNG PHU TỬ. Xem sách
Luận Ngữ có thể hiểu được tánh tình, dáng điệu của Đức
KHỔNG PHU TỬ. Đại để như ôn cung, hòa nhã; ưu thế mẫn
thời. Trong thiên Hương đảng có chép dáng điệu của Ngài lúc
bình thường, khi tế tự, khi giao thiệp với Hương đảng, khi hầu
Vua, cùng những cử chỉ tấn thối ăn mặc ra một vị Thánh sư.
4- SÁCH MẠNH TỬ: Mạnh Tử là người đắc Đạo. Ngài viết ra
một bộ sách tựa là Mạnh Tử. Sách nầy gồm có bảy thiên về
Chánh trị học.
Tâm Học - Mạnh Tử cũng theo sách Trung Dung, quan niệm
rằng: "Thiên mạng chi vị Tánh". Chữ Tánh đây tức là phần
Thiên lý ở trong người, nó gồm có: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, tức là
cái Minh Đức đã nói trong sách Đại Học ứng hóa để làm hạnh
kiểm của người. Người ta ai cũng có lòng trắc ẩn, tu ố, cung
kính, thị phi. Lòng trắc ẩn tức là Nhân, tu ố tức là Nghĩa, cung
kính tức là Lễ, thị phi tức là Trí. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí là bốn cái
Đức ở trong Bổn tánh, cho nên người ta muốn làm lành thì dễ
như nước ở trên cao chảy xuống thấp, nhưng cũng có người
không làm lành được là tại vật dục sở tế, khí bẩm sở cầu, làm
cho Bổn tánh Thiên nhiên biến ra Tánh khí chất, hằng khuynh
hướng về phàm trần, cầu vui vật chất cho mình mà thôi. Mạnh
Tử khuyên người ta nên giữ cái Thiên căn ấy, để làm chủ
động cho đời sống, giữ Bổn tánh tức là đừng cho nó mờ tối và
gắng sức trau giồi cho nó phát triển rất mực, rồi người ta theo
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đó mà hành động thì mình sẽ trở nên người lành, người tốt.
Tánh là Bổn thể của Tâm, cho nên Tâm Tánh tuy hai danh từ,
song sự thiệt thì có một, cho nên Mạnh Tử nói: "Tận kỳ Tâm
giả, tri kỳ Tánh giả, Tri kỳ Tánh giả tắc tri Thiên lý, tồn kỳ Tâm,
dưỡng kỳ Tánh, sở dĩ sự Thiên dã". Biết hết Tâm là biết được
Tánh, biết được Tánh là biết Đạo Trời; giữ còn cái Tâm, hàm
dưỡng cái Tánh, ấy là thờ Trời vậy.
Tồn Tâm - Nghĩa là giữ Tâm cho còn. Vả chăng, người ta sở
dĩ đứng đầu trong vạn vật là nhờ có Tâm và trong thiên hạ sở
dĩ có người hiền kẻ ngu, cũng chỉ vì Tâm mà thôi. Thế đủ hiểu
Tâm quý báu đến ngần nào. Mạnh Tử nói: "Quân tử sở dĩ dị ư
nhơn giả dĩ kỳ tồn tâm dã": người quân tử sở dĩ khác với
người thường là nhờ giữ còn cái Tâm của họ. Giữ Tâm cho
còn rồi lại nuôi nó cho mỗi ngày càng thanh khiết thêm hơn.
Về phương pháp nuôi Tâm không chi hay bằng ít ham muốn
vật chất như sự giàu sang, danh lợi, sắc đẹp hay vui sướng
nhĩ mục.
Tồn Tánh Dưỡng Khí - Tánh là lý toàn nhiên ở trong Tâm tức
là phần tinh anh của Trời phú cho người. Mạnh Tử nói: "Nhơn
chi sở dĩ dị ư cầm thú giả cơ hy. Thứ dân khử chi, Quân tử tồn
chi". Người ta sở dĩ khác cầm thú chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Kẻ
thứ dân thì bỏ mất, người quân tử thì giữ còn; nhưng Tánh
phải có Khí thì mới đứng vững và sanh-trưởng thêm lên; cho
nên kẻ học Tồn Tánh phải dưỡng Khí nữa.
Dưỡng Khí thì phải: "Trì kỳ chí nhi vô bạo kỳ khí". Giữ bền
cái Chí mà không làm hại Khí. Giữ Chí nói đây, tức là giữ
Tánh về mặt tích cực; chớ chẳng phải Tánh với Chí là hai vật.
Nên hiểu rằng: Lúc tồn Tánh thì Tánh yên lặng tức là Tánh
đứng về mặt Tiêu cực; nay dưỡng khí thì phải dùng Tánh về
mặt tích cực để vận khí, tức là chí. Bởi vì Tánh là tướng soái
của Khí; cho nên dưỡng Khí phải dùng Tánh (Chí) mà cầm giữ
và vận hành. Mạnh Tử nói: "Kỳ vi khí giả chí đại, chí cường dĩ
trực dưỡng, dưỡng nhi vô hại tắc, tắc hồ Thiên Địa chi gian"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khí ấy rất lớn, rất mạnh, nếu khéo nuôi nó thì nó có thể đầy
khoảng Trời Đất. Phàm người nào tồn Tánh dưỡng Khí đến
công viên quả mãn thì người ấy có thể cảm thông với Trời Đất
mà cùng vạn vật đồng nhứt thể. Thật là Mạnh Tử làm sáng
Nho giáo đến chỗ Vũ Trụ hóa Tâm linh để cùng Trời Đất vạn
vật đồng thể vậy."

TỨ TƯỢNG
Tứ Tượng là bốn hình tượng trong Kinh Dịch
Đến nay hội NHẤT 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 THÁNH.
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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.
Tạo Hóa lại dùng phép Âm Dương giao cảm, biến thành hai
Khí Thiếu Dương (Fohat) và Thiếu Âm (Koilon) mà lập Ngôi Ba
là Tứ Tượng (1) (Troisième Logos).
Đó là một Thể ba Ngôi (Trinité).
Cái Hư không đây không phải là trống không, hoang vu, ảo
tưởng. Đó là cõi Siêu Hình mà phàm trí, phàm giác chưa thấu
đáo. Cái Không Không đó là Không mà Có. Cái Có, Có là Có
lại Không. (Cao Đài Tiên Bút)
Trong Bát Quái, thì Thiếu Dương thuộc quẻ Khảm ☵, Thiếu
Âm thuộc quẻ Ly ☲. Biểu hiệu Thiếu Dương là một gạch liền
giữa hai gạch đứt. Tuy thấy phần Âm lấn phần Dương nhưng
nó là biểu hiệu cho Dương, vì trong luật điều hòa cai quản Võ
trụ Kiền Khôn, bao giờ cái phần thiểu số cũng cầm quyền
thống trị tất cả các hiện tượng. Ai rõ thông y học, xét về thai
dựng của đàn bà do chỗ Âm Dương yếu mạnh mà sanh hoặc
trai hoặc gái, thì thấy rõ cái phần thiểu số bao giờ cũng mạnh
hơn phần đại số và luật điều hòa của Tạo Hóa trái hẳn với
công lệ "mạnh được yếu thua" của cuộc cạnh tranh phàm tục.
Cái lẽ huyền vi rất khó hiểu. Xin nhắc lại trong bài Thánh giáo
ngày 29-9-26, có câu nầy:
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"Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi
mà quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt. Cử
chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình, thì là
gần ngôi Tiên Phật đó".
Tôn giáo nào cũng có cái biểu hiệu một Thể Ba Ngôi:
-Đại Đạo có: Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng.
-Đạo Phật có Tam Bửu: Từ Tôn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí.
-Thiên Chúa giáo có ba Ngôi: Đức Chúa Cha (Père), Đức
Chúa Con (Fils), Đức Chúa Thánh Thần (Saint-Esprit).
-Đạo Bà la môn thì có: Thần Sáng Tạo (Brahma), Thần phá
hoại (Shiva), Thần Bảo Tồn (Vishnou).
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Khí phân Tứ Tượng. Hóat triền vô biên."

TỨ VỊ TIÊN VƯƠNG
四位先王
Là bốn vị thuộc hoàng triều đã có công trong việc bảo tồn quốc
thổ, nhưng vào thời Pháp thuộc nên đã chịu đồ lưu Hải ngoại,
tuy không thành công, nhưng cũng đủ tiêu biểu một ý chí bất
khuất của nòi giống Việt Nam anh hùng.
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: Ngộ nghĩnh một điều và
cũng là may mắn, một dịp bất trùng lai là Tôi cùng ông bạn
Thời Quân Tiếp Pháp, trong thời kỳ học hỏi riêng với các Ðấng
thiêng liêng hồi năm Ất Mùi (1955), Ðức Cao Thượng Phẩm
giáng cơ dạy chúng tôi thủ lễ, có ba vị Cựu Hoàng đến, thì Vua
Hàm Nghi giáng trước tiên:
1-Việt Nam Đại 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
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trước đã chẳng nên trò, nay vẫn vậy. Thật là tang thương quá
đỗi! 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."
2- Kế tiếp là THÀNH THÁI chi quân:
Xin chào chư Ðại Thiên Phong và Tiểu Thiên mạng.
Tách bước đồ lưu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế đã về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trau sửa,
Ðắp điếm non sông gấm vóc ta.
3- Ðoạn tới Vua DUY TÂN:
Tiểu vị kính chào quí Ðại Ðức, quí Thiên ân.
Mở lối nghĩa nhân quét hận thù,
Qua dòng tân khổ quốc gia thu.
Cái gia khô cổ, nay nhờ Ðạo,
Về cõi Hư linh cũng vận trù.
(Cái gia là con đa đa)
4- Sau hết là NGUYỄN CƯỜNG ÐỂ:
Kính mừng chư Chơn Quân và Thiên phong. Cười..
Xin để lời cám ơn và mừng Bảo Thế Chơn Quân chi đức.
Vị quốc bôn ba ở nước ngoài,
Chí mong chưa đoạt đoạn trần ai.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tủi mừng đâu biết giờ tiền định,
May đặng duyên xưa ngự quốc đài.
Xin được kiếu.
Bốn bài thi của Tứ vị Tiên Vương giáng cơ nói trên được dùng
làm bài thài hiến lễ cho bốn vị, khi cúng tế nơi Báo Quốc-Từ
Mỗi năm tại Báo Quốc Từ, Hội Thánh có thiết lễ cúng tế
thường lệ vào năm ngày:
- Ngày 16 tháng Giêng âl: Thượng Nguơn.
- Ngày 10 tháng 3 âl: Giỗ Tổ Hùng Vương.
- Ngày 16 tháng 7 âl: Trung Nguơn.
- Ngày 16 tháng 8 âl: Trung Thu.
- Ngày 16 tháng 10 âl: Hạ Nguơn.

TỨ VỤ
四務
E: The four affaires.
F: Les quatre affaires.
(Tứ: Bốn, thứ tư. Vụ: việc). Ban Tứ vụ này gồm bốn công việc
chuyên môn nơi Thánh Thất là: Lễ vụ, Hộ vụ, Lương vụ, Công
vụ.
Tại Văn phòng của mỗi Tộc Ðạo, vị Lễ Sanh Ðầu Tộc Ðạo
phải tổ chức Ban Tứ Vụ của Thánh Thất cho đầy đủ, hướng
dẫn các Chức việc Bàn Trị Sự và Ðạo hữu trong Tộc Ðạo hiểu
rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi Vụ để phối hợp hoạt
động Ðạo sự nơi Thánh Thất và trong Tộc Ðạo được hiệu quả
và tiến triển tốt đẹp. Nhiệm vụ của mỗi Vụ:
1- Lễ Vụ: Xem sóc về nghi lễ, cúng Tứ thời, Ðàn lệ, Sớ điệp,
quả phẩm, nhang đèn nơi Thánh Thất.
2- Hộ Vụ: Lo về tài chánh, giữ Sổ thâu xuất hằng ngày, minh
chứng cho hợp lệ.
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3- Công Vụ: Tu tạo, gìn giữ tài sản của Ðạo nơi Thánh Thất.
4- Lương Vụ: (Lương: Lúa gạo. Vụ: việc) Lương Vụ có nhiệm
vụ lo về lương thực tự túc để nuôi Chức sắc và các nhơn viên
công quả phục vụ nơi Thánh Thất sở tại và bá tánh đến có đủ
chi dùng..Khuyến khích, cổ động công quả tự túc.

TỪ
TỪ 慈 - Thương yêu kẻ dưới, - chỉ người mẹ. Td: Từ bi, Từ
huệ, Từ huyên.

TỪ ÂN
慈恩
E: The grace.
F: La grâce.
Từ: Thương yêu kẻ dưới. Ân: ơn. Từ ân là ơn huệ của bề trên
ban xuống cho kẻ dưới vì lòng thương yêu.
Kinh Tiên Giáo:
"Đại thiên thế giới, dương tụng từ ân,..."

TỪ BI
慈悲
(Từ 慈 là hiền lành; Bi 悲 là buồn. Với nhơn sanh Bi (buồn) là
đau khổ, thống thiết tâm hồn không chịu đựng nỗi; nhưng với
Tiên Phật là Đấng đã thăng hoa để kết nhiều Tòa sen đều trên
cái khổ đó nên gọi là Đấng "Đại Bi" nghĩa là thấu hiểu nỗi khổ
cùng tận của chúng sanh mà lo chia sớt với chúng sanh). Từ
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bi là lòng lành, thương xót, yêu thương mọi người. Ở đây, Từ
Bi dùng để chỉ Đức Chí Tôn, nhứt là đức Phật Quan Âm được
tôn xưng là Đấng "Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế
Âm Bồ-Tát " (Kinh Cứu Khổ).
Đức Lý nói trong ngày "Tái thủ quyền hành":
"Ngán thay cho cái trách nhậm nặng nề, vì trót đã hứa lời cùng
Từ Bi ra tế độ, hễ trách phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai quyền
khuyến nhủ trừng trị lấy em mặc dầu, chớ cũng nên hiểu tâm
của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không phương gần
kẻ tà tâm toan dạy dỗ; còn như gần kẻ đạo đức chơn thành thì
rất dễ, song chẳng cần ích. Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng
thiêng liêng, không lo trau giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp,
còn vẻ đẹp thiên nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy
mà không mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ?"
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Từ Bi ngũ cốc đã ban,
"Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân."
Kinh Khi Thức Dậy có câu:.
"Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
"Con mang ơn cúi lạy Từ Bi." (lạy).

TỪ BI - BÁC ÁI
Báo Ân Từ, ngày rằm tháng 10 năm Bính Tuất (1946)
Đức Hộ Pháp nói: "Từ xưa đến nay các nhà Tôn Giáo đem
chữ Từ bi -Bác ái phổ hóa nhơn sanh, cốt yếu là để bảo tồn
sanh mạng của quần chúng, gầy lại sự hạnh phúc cho đời
chung hưởng. Chữ từ bi bác ái chẳng lạ gì. Bần Ðạo nói ra thì
chư Chức Sắc nam, nữ Chức Việc Ðạo Hữu cũng đều hiểu rõ.
Cái nghĩa lý của bốn chữ từ bi bác ái cũng không phải là sâu
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xa mắc mỏ gì, từ lớn chí nhỏ làm được tất cả mà tiếc thay cho
nhơn sanh không chịu thực hành.
Từ bi là gì? Bác ái là gì? Bần Ðạo xin được giải chữ Từ bi ai
ai cũng đều có sẵn trong tâm, trẻ con nên năm bảy tuổi thì nó
đã biết sự thương yêu cha mẹ, thương yêu anh em là người
thân tộc gần gũi của nó, khi nó đã trưởng thành có vợ con,
bậu bạn thì nó lại thương yêu rộng ra hơn nữa, một khi đã
thấy sự đau khổ hoạn nạn, tai ương của quần chúng thì nó
cảm hóa xúc động đến tâm thương yêu lan tràn ra, không biết
đâu là giới hạn, ấy là tánh từ bi đó.
Còn Bác ái là thể theo lòng Trời Phật thương yêu toàn cả
chúng sanh không biết đâu là bờ bến, thấy chúng sanh làm
được việc gì có đạo đức nhơn nghĩa, thì Trời Phật vui mừng
thương yêu chẳng xiết, ấy là Bác ái.
Hiện nay nhơn loại thiếu sự từ bi bác ái cho nên tạo ra trường
tranh đấu, quyết chiến với nhau, sát hại đồng bào tương tàn
cốt nhục, Ðức Chí Tôn giáng trần hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ là cốt yếu đem chủ nghĩa Từ bi - Bác ái làm tôn chỉ, để
cho nhơn sanh theo đó mà làm một cơ quan bảo tồn tánh
mạng và bảo an quốc thể được hòa bình. 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."

TỪ CUNG THÁI HẬU NGỘ ĐẠO
Bà Từ Cung Thái-Hậu là Mẹ của Vua Bảo-Đại. Một vì Vua cuối
triều nhà Nguyễn.
Sự ngộ Đạo của Mẹ vua Bảo Đại là Đức Từ Cung Thái Hậu có
một trường hợp rất đặc biệt: Trong một giấc chiêm bao Bà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nằm mơ thấy có 12 Tiên Ông mặc áo rộng trắng đội mũ cao
đến độ Bà, khuyên Bà lập công bồi đức, làm con Đức Thượng
Đế mà Phổ-Độ nhơn sanh cho kịp kỳ Hội Long Hoa mở. Bà
cho mời nhiều Bốc Sư, Tướng Số ở Cố-Đô Huế để đoán điềm
chiêm bao, nhưng không ông nào bàn vừa ý Bà. Có người
mách, xin Bà dời ông Khâm Châu Thừa-Thiên hỏi thử ý kiến.
Ông Giáo Hữu Thượng Đoài Thanh được mời vào điện Thái
Hòa đoán mộng. Sau khi nghe Bà trình bày tự sự, ông Đoài
quả quyết 12 vị Tiên ông đó là 12 vị Thời Quân trong Đạo Cao
Đài, nhờ đem Pháp Chánh Truyền ra giải nơi khoản Đạo Phục
Thập Nhị Thời Quân nói rõ lối ăn mặc, dây Sắc Lịnh…. Bà liền
tin là đúng với điềm chiêm bao như Bà đã thấy. Bà viết thơ
ngõ ý với Bảo Đại để Bà nhập môn vào Đạo Cao Đài. Bảo Đại
trả lời: Mẹ đi trước con đường ấy, con sẽ nối theo sau. Hẹn
một ngày lành, Bà xin nhập môn tại Hoàng Cung, có một số
Hoàng Tộc cùng theo Đạo hôm ấy. Mãi đến ngày rằm tháng
11-Tân Hợi (01-01-1972) Đức Lý Giáo Tông ân phong cho Bà
Phẩm Phối Sư.
Xin ghi lại Bài Thánh Giáo ấy: Ngài Hiến Đạo bạch: Hội Thánh
xin Ngài từ bi ban phẩm vị cho Bà Từ Cung Đoàn Huy HoàngThái-Hậu. Đức Lý Giáo Tông dạy: "Vì có lời yêu cầu của Khâm
Châu Đạo Thừa Thiên, Lão đặc cách phong chức Phối Sư cho
vị Từ Cung."
Vì thời cuộc mãi bất ổn nên Bà chưa vào Tòa Thánh thăm
viếng Hội Thánh được và cũng vì tuổi quá cao Bà đã qui vị tại
Cố Đô Huế.
Việc Đức Từ Cung theo Đạo Cao Đài đánh dấu một chuyển
biến quan trọng về tín ngưỡng của toàn dân Việt Nam. Số
đông Tăng Ni, Đại Đức từ Bắc chí Nam cũng sẽ hưởng ứng
theo người chủ tinh thần của mình từ ngót thế kỷ nay." [Quang
Minh -Tòa Thánh, ngày mùng 7-8 Ất Sữu (1985)]
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TỪ CHỨC
E: To resign.
F: Démissionner.
Một người đang có phẩm tước mà bây giờ xin từ chức (tức là
không nhận chức phẩm đó nữa) thì có hai trường hợp xảy ra:
1- là không còn muốn tiếp tục con đường Đạo nữa vì lý do này
hay lý do khác. 2-Là trong lòng thấy chức phẩm này không
xứng ý. Dù ở trường hợp nào người ấy cũng ít nhiều bị lỗi thệ,
vì trước khi nhậm chức, bất cử ở cơ quan nào cũng đã có Lập
Thệ rồi.
Ý nghĩa nầy liên hệ với Lời Phê ngày 8-9-Kỷ Sửu cho ông
Trần Văn Mến ở Châu Đốc xin từ chức Giáo Thiện.
Lời Phê của Đức Hộ Pháp: "Phước Thiện cũng có phẩm tước
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 an trú
nơi Đại Hải Chúng."

TỪ DŨ (Tên)
Ấy là Đức TỪ-DŨ, một bậc hiền phụ ở nước ta vào cuối thế kỷ
XIX, tên là Phạm thị Hàng cũng gọi là Hào. Bà là trưởng nữ
của Công thần Phạm Đăng Hưng và Bà Phạm Thị. Bà Từ-Dũ
là vợ của vua Thiệu Trị, Hiến Tổ Chương Hoàng Đế.
Bà sinh vào ngày 19-05-Canh Ngọ (1810) quê quán tại làng
Gò công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia định (Nam phần Việt Nam)
nay là tỉnh Gò-công. Ngay từ thuở nhỏ Bà đã nổi tiếng thông
minh và hiền đức, tính tình hiếu thuận. Năm 14 tuổi, bà được
Thuận Thiên Cao Thái Hoàng Thái-Hậu, vợ kế vua Gia Long
tuyển triệu vào chầu hầu cháu trai là Hoàng-Tử Miên Tông tại
Tiềm Để. Năm 1841, khi Miên Tông lên ngôi tức là Vua Thiệu
Trị, Bà được phong làm Cung Tân. Hai năm sau được sắc
phong làm Thành Phi. Qua đầu năm Thiệu Trị thứ sáu, phong
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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làm Giai phi rồi Nhất Giai Phi. Trong nội cung Bà hết sức chăm
lo nuôi dạy các Hoàng Tử và các Công chúa, bà được Vua
cùng Thái Hậu ban khen. Năm 1847, vua Thiệu Trị bịnh nặng,
chưa kịp lập sách cho Bà làm Hoàng-Hậu thì băng hà. Vua Tự
Đức lên nối ngôi, nhiều lần ngõ ý định tấn tôn cho Mẹ, nhưng
Bà nhất định chối từ. Mãi đến ngày 15 tháng 4 năm Tự Đức
thứ hai (1849), nhân dịp khánh thành cung Gia Thọ, Bà thuận
nhận tôn hiệu Hoàng Thái Hậu. Tính nhân từ và khiêm cung,
vào lễ Ngũ tuần, khi vua Tự Đức cùng đình thần dâng sớ khẩn
thỉnh tấn tôn huy hiệu mỹ tự, Bà dụ rằng: ta đã được thiên hạ
phụng sự, thì nên lo những việc thiên hạ đương lo. Năm nay
chưa đặng mùa, nhân dân chưa đều được vui sướng, chính
lúc Hoàng Đế phải chăm lo, lòng Ta nào nỡ thản nhiên. Vả lại
tánh Ta vốn kiệm ước, chẳng chuộng phù hoa, không ngờ
ngày nay hưởng được tôn vinh, Ta thường e sợ, tu tỉnh chẳng
rồi, huống chi còn gia thêm cho hư danh để Ta còn nặng cái
lỗi thất đức hay sao? Vậy thì sớ thỉnh ấy nên bãi đi, chỉ nguyện
chư công và quần thần lo giúp chánh trị, giáo dục thế nào cho
Ta được thấy thạnh trị, thái bình thì không chi vui bằng.
Lo lắng đến cuộc sống của nhân dân, Bà thường hỏi Vua Tự
Đức về việc đắc thất và dạy bảo những điều thiết thực về
chánh trị. Năm 1874, khi hay tin Pháp xâm chiếm toàn cõi Nam
Kỳ và buộc triều đình Huế ký Hòa-ước nhượng địa, Bà bỏ cả
ăn uống, mặt ủ mày chau theo vận nước khuynh nguy. Tháng
6 năm Quí Mùi (1883) vua Tự Đức mất, để di chiếu tôn làm Từ
Dũ Thái Hoàng Thái Hậu.
Kinh thành Huế thất thủ (1885) Bà cùng với hai bà Hoàng Thái
Hậu và Hoàng Thái phi, vợ vua Tự Đức theo vua Hàm Nghi
xuất bôn. Ra đến Quảng Trị, theo lời cầu xin của vua Hàm
Nghi, Bà và Lưỡng cung trở lại Huế.
Vua Đồng Khánh lên ngôi, phong bà mỹ hiệu là Từ Dũ Bác
Huệ Thái Hoàng Thái-Hậu. Ngày mùng 5 tháng 4 năm Đinh
Sửu, bà mệnh chung, thọ 93 tuổi, được tôn thụy là Nghi Thiên
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Tán Thánh, Từ Dũ Bác Huệ Trai Túc Tuệ Đạt Thọ Đức Nhân
Công Chương Hoàng Hậu.

TỪ ĐIỂN
詞 典 (辭 典)
E: Dictionary.
F: Dictionnaire.
Từ: Lời văn, lời nói, hoặc Lời, tiếng, bài từ. Tự: chữ. Điển:
phép tắc, kinh sách.
Chữ Từ điển, Hán văn có 2 cách viết: 詞典 hay 辭典 Hai cách
viết nầy đều đồng nghĩa
Từ điển là bộ sách để tra nghĩa của từng nhóm chữ.
Tự điển là bộ sách để tra nghĩa của từng chữ một.
Từ điển bao gồm việc giải nghĩa các thành ngữ, điển tích và
các từ ghép. Việc giải nghĩa nầy phải đi từ việc giải nghĩa từng
chữ một, rồi sau đó mới giải nghĩa cả thành ngữ. Cho nên: Từ
điển cũng là Tự điển.
CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN là một bộ Từ điển đặc biệt giải thích các từ
ngữ về Giáo lý và Triết lý của Đạo Cao Đài, ngoài ra cũng bao
gồm việc giải nghĩa các từ ngữ hay điển tích thường dùng
trong các kinh sách của Đạo Cao Đài.

TỪ ĐƯỜNG
祠 堂
E: The ancestral temple.
F: Le temple des ancêtres.
Từ: Miếu thờ, nhà thờ họ. Đường: cái nhà. Từ đường là nhà
thờ tổ tiên của một dòng họ.
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TỪ HÀN
詞 翰
E: The secretary.
F: Secrétaire.
Từ: Lời, tiếng, bài từ. Hàn: cây bút (thời xưa làm bằng lông
chim). Từ hàn là người lập văn thư, sổ sách và gìn giữ các
giấy tờ trong một cơ quan của Đạo.
Trong Đạo gọi là Từ hàn; ngoài đời, trong các cơ quan nhà
nước thì gọi là Thơ ký văn phòng.
Tùy theo tổ chức của mỗi cơ quan trong Đạo, vị Từ hàn còn
được gọi là: Đầu Phòng văn, Quản Văn phòng. Tại Văn phòng
Khâm Châu Đạo hay Văn phòng Đầu Tộc Đạo, vị quản lý văn
phòng được gọi là Đầu Phòng văn. Trong Ban Cai Quản Nhà
Sở Phước Thiện Chánh tại mỗi Tộc Đạo thì gọi là Từ hàn.
Theo Đạo Luật năm Mậu Dần (1938), Từ hàn trong Ban Cai
quản Nhà Sở Phước Thiện Chánh có phận sự:
Từ hàn lãnh phần lập Vi Bằng trong mỗi kỳ hội nhóm.
Từ hàn giữ một cuốn sổ biên tên họ những Đạo hữu hiến thân
trọn đời vào Sở Phước Thiện, có đủ ngày tháng hiến thân và
những điều cần yếu thuộc về gia tộc của Đạo hữu ấy.
Từ hàn giữ một cuốn sổ biên nhận các thơ tín tiếp đặng, một
cuốn sổ biên nhận các thơ tín gởi đi, một cuốn sổ biên tên
Chức việc trong Ban Cai Quản và tên các Đạo hữu có công
tạo lập cơ sở Phước Thiện.

TỪ HÀNG
(Từ 慈: Từ bi. Hàng 航: Chiếc thuyền; Từ Hàng: Là chiếc
thuyền từ bi) Đây muốn chỉ lòng Từ bi của Phật muốn chở cả
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chúng sanh nên đặt danh Phật là Từ Hàng 慈航 tức Từ Hàng
Bồ Tát.
Từ Hàng Bồ Tát là một vị Phật, nhưng vì lòng thương xót
chúng sanh, nên Ngài vẫn giữ nhiệm vụ cứu khổ, tế độ sanh
linh đang bị đọa trần. Vì thế, danh hiệu Ngài được ví như chiếc
thuyền từ bi cứu vớt người đưa qua biển khổ. Mặc dầu là Phật
vị, nhưng Ngài vẫn xưng danh hiệu Bồ Tát, hay Đạo Nhơn và
nhiều lần chiết Chơn linh giáng phàm để cứu độ quần linh.
Trong thời Nhị kỳ Phổ Độ, Từ Hàng Bồ Tát có giáng linh xuống
làm hai vị nữ nhân là Thị Kính và Diệu Thiện, sau đó tu hành
đắc quả thành Quan Âm Bồ Tát, hay Phật Bà Quan Âm. Trong
Thánh giáo ngày 22-7-1926, Chí Tôn có cho biết: "Người gọi
Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo
Nhơn biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà
Thương".
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"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."

TỪ HÀNG ĐẠO NHƠN (1)
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".

TỪ HÀNG ĐẠO NHÂN (2)
Tiền kiếp của Ngài Hiến Pháp Chơn Quân: Trương Hữu Đức
là Từ Hàng Đạo Nhơn
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Cũng vào ngày này: 03-7-Đinh Mão (dl: 31-7-1927) Ngài HiếnPháp được Quỉ Cốc Đại Tiên giáng Cơ cho biết tiền kiếp của
Ngài là Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngài mới xin một bài thi kỹ niệm.
Bài thi của Ngài Hiến Pháp như sau:
Bài thi cho Đức (Hiến Pháp Trương Hữu Đức):
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.

TỪ HUỆ
慈 惠
E: The charity.
F: La charité.
Từ: Thương yêu kẻ dưới. Huệ: lòng nhân ái. Từ huệ là lòng từ
bi và nhân ái.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
"Chí từ huệ giúp an lê thứ."

TỪ HUYÊN
慈萱
(Từ là lòng thương yêu, hiền lành; Huyên là loài cỏ ăn được,
khi ăn vào sẽ quên được phiền muộn, gọi là vong ưu thảo). Từ
huyên là chỉ người mẹ nhơn từ, thương yêu con cái.
Với Đạo Cao Đài thì chỉ Đức Phật Mẫu là người Mẹ của toàn
nhơn loại. Xưa người ta ví người mẹ là cỏ huyên.
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Kinh Thi: "Yên đắc huyên thảo ngôn thụ chi bối"
焉得萱草言樹之背 có nghĩa là ước gì được cỏ huyên mà trồng
thềm Bắc. Do đó mà gọi Mẹ là huyên đường, huyên đình, nhà
huyên. Trong Mẫn Tử Khiên có câu "Xót nhà huyên quạnh quẽ
đã lâu". Kinh Phật Mẫu có câu: "Chiếu nhũ lịnh Từ hyên thọ
sắc" 照乳令慈萱受敕 là căn cứ theo lịnh Phật Mẫu, thì Đức Mẹ
đã thọ sắc lịnh của Chí-Tôn.
Đức Quyền Giáo Tông điếu Đức Thượng Phẩm có câu: "Tuy
Thượng Phẩm về cùng Thầy là nơi phước hạnh không chi
sánh kịp. Non chiều phụng gáy, động Thánh qui chầu, là nơi u
nhàn Cực Lạc, song nhìn còn tại thế: Một Từ Huyên bóng xế
trăng lờ, lại gặp cuộc Mẹ già ngồi khóc trẻ, nhớ con trẻ biết
bao tình thấm thiết, vợ hiền lương rẽ bạn giữa đường, cuộc
gia thế trăm bề quạnh quẽ. Không xiết nỗi thương."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"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."

TỪ KHÍ
瓷 器
E: The porcelain and pottery.
F: La porcelain et poterie.
Từ: Đồ sành sứ. Khí: đồ dùng. Từ khí là những đồ dùng bằng
sành hay bằng sứ.
Mỗi Thánh Thất hay Điện Thờ Phật Mẫu đều có lập một cuốn
sổ gọi là Bộ Từ khí, để ghi chép tất cả các loại chén, dĩa, ly,
tách, v.v.... và những thứ đồ dùng khác của Đạo như: bàn,
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ghế, tủ, v.v.... để gìn giữ và kiểm tra, tránh sự mất mát tài sản
của Đạo.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Mỗi Thánh Thất phải lập một cuốn Bộ Từ khí, biên các
vật dụng của Đạo.

TỪ KHƯỚC
Từ: 辭 - Lời văn, lời nói, - Từ chối, từ giã. Td: Từ chương, Từ
điển, Từ chức. Từ khước: không nhận lời.
Đức Hộ Pháp nói, Ngài có viết: "Khi mới mở Ðạo thì mấy Anh
lớn đều do nơi trường Quan lại của Pháp, trong hàng Phủ và
Ðốc phủ mà họ đương cầm quyền Chủ Quận hay Phó Chủ
Tỉnh. Vì cớ mà Pháp đã ra lịnh cho mấy Anh ấy phải từ
khước, không đặng hiệp tác cùng Anh Lê Văn Trung, là tay
nghịch hẳn cùng Pháp đã rõ ràng bằng cớ. Pháp lại hứa cùng
mấy Anh lớn ấy rằng: Họ muốn tu theo Ðạo Cao Ðài thì họ tự
lập Chi phái, rồi họ sẽ được sự bảo vệ đặc biệt của Pháp, còn
theo Anh Lê Văn Trung thì họ sẽ bị khủng bố, không cho làm
quan lại của Pháp nữa".

TỪ LÂM TỰ - THIỀN LÂM TỰ (Chùa)
Sự tích cảnh Chùa Từ Lâm Gò Kén
Chùa nầy vốn của Hòa Thượng Như Nhãn, Người ở chùa
Giác Hải (Chợ Gạo) quyên tiền trong bổn đạo của ông mà lập
ra.
Tháng 7 năm Bính Dần (Aout 1926), ông tình nguyện dâng
chùa ấy cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ để làm Thánh Thất. Khi
ấy chùa cất mới vừa xong, nhưng chưa sơn phết, chưa tráng
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xi măng và chung quanh chùa vẫn còn bụi cây sầm uất. Ông
Nguyễn Ngọc Thơ phải ra tiền lo việc ấy cho hoàn tất, lại còn
dựng cốt Phật Thích Ca và khai thác các việc khác như là: đốn
cây, trồng kiển, đắp đường cho xe hơi vô tận chùa và cất Tịnh
Thất...
1- Xuất xứ ngôi chùa:
Hòa Thượng Giác Hải có quyên góp tiền bạc trong bổn đạo để
mua đất và lập một cảnh chùa tại vùng Gò Kén, Tây Ninh, lấy
tên là Từ Lâm Tự (sau đổi lại là Thiền Lâm Tự). Chùa được
xây dựng trên một khu đất gò rộng 4 mẫu, dựa quốc lộ 22 Sài
Gòn Tây Ninh, cách quốc lộ khoảng 200 mét và cách thị xã
Tây Ninh chừng 5 cây số, phía trước cất chùa, phía sau làm
nghĩa địa. Trong số bổn đạo đóng góp tiền mua đất và xây
chùa Từ Lâm ở Gò Kén, ông Huyện Nguyễn Ngọc Thơ và Bà
Lâm Ngọc Thanh đóng góp tiền bạc nhiều hơn cả. Chùa mới
vừa xây dựng xong phần chánh, chưa trang trí, chưa làm
đường lớn từ quốc lộ vào chùa. Đó là vào năm 1925.
2-Hòa Thượng Như Nhãn hiến ngôi Từ Lâm Tự:
Đạo Cao Đài làm Lễ Khai Đạo ngày 15-10-Bính Dần (dl: 1911-1926) tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ Lâm Tự (tục gọi
là Chùa Gò Kén, Tây Ninh). Nguyên ngôi chùa nầy do Hòa
Thượng Như Nhãn (cũng gọi là Hòa Thượng Giác Hải) góp
tiền bổn đạo mua đất và xây dựng nên. Kịp khi Đức Chí Tôn
giáng cơ mở đạo, Đức Chí Tôn dùng Huyền diệu Cơ Bút độ
được Hòa Thượng Như Nhãn theo Đạo Cao Đài và trở thành
một vị Chức sắc Đại Thiên phong của Đạo Cao Đài, nên Hòa
Thượng Như Nhãn hiến chùa Từ Lâm Tự cho Hội Thánh Cao
Đài làm Thánh Thất tổ chức Lễ Khai Đạo. Nhưng sau ngày Lễ
Khai Đạo, Hòa Thượng Như Nhãn (tức là Hoà-Thượng Giác
Hải) một phần bị mất Đức tin, một phần bị nhà cầm quyền
Pháp lúc bấy giờ xúi giục và hăm dọa, nên Hòa Thượng Như
Nhãn không theo Đạo Cao Đài nữa và đòi chùa lại, không hiến
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cho Hội Thánh. Hội Thánh Cao Đài phải trả chùa lại cho Như
Nhãn và hứa trong ba tháng sẽ tìm đất để dọn đi. Kể từ Rằm
tháng 10 năm Bính Dần (dl: 19-11-1926) tới Rằm tháng Giêng
Đinh Mão (1927) là đúng kỳ hứa trả chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén)
là ba tháng, nhưng tới tháng hai năm Đinh Mão, đã quá kỳ hạn
một tháng mà Hội Thánh chưa trả chùa lại được, vì chưa kiếm
được đất để mua, còn Ông Hòa Thượng Giác Hải thì cứ đòi
chùa lại hoài". (Đạo-Sử.I/51)
3- Nguyên nhân nào phải mượn Từ Lâm Tự?
Vốn có nhiều mặt về Thể pháp lẫn Bí pháp:
- Về Thể pháp, Đức Chí Tôn mượn cửa Thiền: Từ Lâm Tự để
thâu phục các Hòa Thượng như: Hòa Thượng Như Nhãn
Thiên Phong Thái Chưởng Pháp, Ngọc và Thượng Chưởng
Pháp, nhị vị Đầu Sư Thái Minh Tinh, sau thay Thái Nương
Tinh. (Ông Minh bị Đức Lý trục xuất)…
- Buổi phôi thai, chưa có chùa, có đất, nên phải mượn cửa
Thiền để khai Đạo, cũng nhằm lúc Chùa này đang kiến tạo
mới có ngôi Chánh Điện, chưa có Đông Lang, Tây Lang…
Nhơn đó họ cũng muốn cho mượn để nhờ bàn tay Hội Thánh
điểm tô cho sớm hoàn thành khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ. Và cũng cho thấy rằng: "Xuất phát từ nơi cửa Thiền
đến khi qui nhứt cũng chính Phật Giáo cầm đầu", điển hình
qua hình ảnh Phật Tổ cưỡi ngựa và Cội Bồ Đề trước cửa Tòa
Thánh trong sân Đại Đồng Xã" ngày nay.
- Trước hết Thánh ý Đức Đại Từ Phụ muốn cho toàn con cái
của Ngài hiểu rằng: "Tam Giáo vốn đồng nguyên", Phật,
Thánh, Tiên tá trần lập giáo đều do Đức Thượng Đế chủ tể,
chiết Chơn linh phân tánh nên gọi "Thị ngã", ấy là Đạo; bởi
nguyên lý "Một thành ba, mà ba hiệp lại thành một"; ấy "Đạo
sanh Nhứt, Nhứt sanh Nhị, Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn vật".
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- Còn một ý nhiệm mầu là khi khai Thiên lập Địa, Đức Chí Tôn
khai Phật Giáo trước, rồi sau tới Tiên Giáo và Nho Giáo, vì tôn
chỉ Đạo Cao Đài là Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi, nên tượng
hình Phật Thích Ca để trước Hiệp Thiên Đài Chùa Gò Kén
biểu tượng Phật Giáo có trước. Bằng chứng cụ thể ngày Khai
Đạo tại chùa Gò Kén, người Miên (Campuchia) họ đồn với
nhau rằng: Trong cửa Đạo Cao Đài có hình Phật Tổ của họ
cưỡi ngựa trắng, nên rủ nhau đến nhập môn theo Đạo Cao
Đài rất đông, đúng với Thánh danh: "Thích Ca Mâu Ni Phật tá
danh Cao Đài chuyển Phật Giáo Nam Phương, hay Chí Tôn
Phật Tổ cũng là Thầy".
Đức Hộ Pháp nói: "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, e lệ gì
không làm".

TỪ MẪU
慈 母
E: The virtuous mother.
F: La mère vertueuse.
Từ: - Thương yêu kẻ dưới, - chỉ người mẹ. Mẫu: mẹ. Từ mẫu
là mẹ hiền, hết lòng thương yêu và lo lắng cho con cái. Từ
mẫu đồng nghĩa Từ huyên.
Đại Từ Mẫu là Đức Phật Mẫu, bà mẹ chung thiêng liêng của
toàn cả nhơn loại. Trong thi văn, Đại Từ Mẫu được nói tắt là
Từ Mẫu.
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TỪ PHỤ
慈父
E: Good father.
F: Tendre père.
Từ Phụ là Đấng cha lành, chỉ Đức Chí Tôn.
Từ Phụ Chí Tôn: Đức Chí Tôn là đấng cha lành của chúng
sanh nên được gọi là Từ Phụ Chí Tôn.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu mang xác tục hay hồn,
"Nhớ cầu Từ Phụ CHÍ TÔN cứu nàn."

TỪ TẠO THIÊN LẬP ĐỊA
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 2 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".

TỪ TÂM
慈心
E: The goodness.
F: La bonté.
(Từ: hiền; Tâm: lòng). Từ tâm là lòng thương yêu tất cả chúng
sanh không vụ lợi, không điều kiện, không phân biệt lạ quen
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hay sang hèn. Lòng thương yêu này, phát xuất từ lòng thương
yêu chân thật, lòng bình đẳng, không đòi hỏi bất cứ một sự
đền đáp nào.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Chí-Tôn: "Ôi! Cái từ tâm ấy kể sao
cho xiết. Càng suy gẫm càng đem lòng thương yêu quá đỗi.
Tài bao nhiêu cũng muốn sang cho nhơn loại, phép bao nhiêu
cũng muốn sớt cho chúng sanh, lòng dạ Chí Linh nghĩ thôi quá
đỗi, dầu gặp phải tay kẻ nghịch cùng mình cũng cam chịu lấy".
Kinh Xuất Hội có câu:
"Các con cúi đầu trình Sư phụ,
"Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ."

TỪ THIỆN
慈 善
E: The beneficence.
F: La bénéfaisance.
Từ: Thương yêu kẻ dưới. Thiện: lành. Từ thiện là có lòng lành
thương người, muốn giúp đỡ người cho qua những lúc khó
khăn hoạn nạn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy được hiểu lòng nhân đức, tánh từ thiện của con.

TỪ THỨ (Tên)
Từ Thứ là họ tên của một nhân vật đời Tam quốc bên Tàu,
làm Quân sư cho Lưu Bị trước khi Lưu Bị gặp Khổng Minh. Từ
Thứ bị mắc kế của Trình Dục, đành vì chữ hiếu trở về đầu Tào
Tháo, rồi giới thiệu Khổng Minh với Lưu Bị.
Tiểu sử của Từ Thứ: "Tào Tháo hỏi các quan: "Đan Thúc là
ai?" Trình Dục trả lời: "Người ấy không phải là Đan Thúc đâu.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hắn từ nhỏ đã học nghề đánh gươm, cuối năm Trung Bình
từng giết người để báo thù cho người rồi xỏa tóc vẽ mặt khác
đi để mà lẫn trốn. Kế bị quan bắt được hỏi họ tên nhứt định
không khai, quan lại đành trói bỏ lên xe, sai lính đánh trống
đẩy đi bên ngoài chợ cho thiên hạ nhìn mặt kẻ sát nhơn. Cũng
có người biết tên họ y nhưng không dám nói. Nhờ có đồng
bọn lén cứu thoát, y bèn đổi tên họ trốn tránh tìm danh sư lo
chuyện học hành, thường đi lại đàm luận với Tư Mã Huy.
Người ấy vốn quê Vinh Châu họ Từ tên Thứ tự là Nguyên
Trực; còn Đan Thúc chỉ là cái tên giả đó thôi". Từ một người
chém mướn mà giác ngộ lập thân làm đến Quân Sư cho Lưu
Huyền Đức thật là người có chí lớn đáng mặt anh hùng. Bỏ
nghĩa vụ nhỏ ra nghiệp lớn tức bỏ Hiếu theo Trung mới đúng
với lẽ Trời định đoạt. Ngài khuyên Chức Sắc nên phế đời hành
Đạo, đừng để ân hận như Ngài mà uổng kiếp tu. Ngài đã tự
giác mà còn giác tha ấy là bậc đại đức đáng nêu gương kim
cổ.
Vì Trình Dục mạo tuồng chữ của Từ Mẫu nên Từ Thứ lầm mà
từ giã Lưu Bị để trở về Hứa Xương thăm mẹ đau nặng nên
mang tiếng bất trung. Từ Mẫu quyên sinh để tỏ khí tiết làm cho
Từ Thứ mang thêm câu bất hiếu, nên Ngài ăn năn sám hối
trong tâm hồn.
Ngày 18-10 năm Qúi Dậu (1933) Ngài có gíang cơ tỏ hết uẩn
khúc của đời mình và khuyên Chức Sắc Đại Đạo đừng đặt chữ
Trung sau chữ Hiếu mà phải ân hận như Ngài. Nguyên bổn
Thánh giáo như sau:
TỪ THỨ HUYỀN HẠO CHƠN NHƠN
"Chào chư Đại Thiên Phong. Bần Tăng rất cảm tình trọng tiếp.
Cười…Hay dở của đời thường rằng do tài mạng. Bần Tăng
nhớ đến cảnh tình lúc hạ sanh gặp đời Tam Quốc, cả tài tình,
cả trí thức, cả quảng kiến, cả đài văn, đáng lẽ Bần Tăng đủ
phương tế thế, chẳng phải không hiểu mà quên câu "Trung
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Hiếu so đồng". Nhưng cuộc trở cách oan gia vì một ơn báo bổ
sanh thành đoạt đến phẩm Chơn Quân mà dở ấy ngày nay
còn để thẹn. Cũng chẳng vì Hớn mà phụ Tào, song tại thất
thời không trở vận.
Thưa Hộ Pháp, cả Hội Thánh Đại Đạo của Chí Tôn ngày nay
cũng vậy. Bần Tăng tưởng gương trước để giáng sau. Thoản
như chư Đại nhân biết đặng toàn nhơn sanh là trọng mà khinh
thế cuộc vô thường, nói cho cùng dầu cho phủi sạch Đạo
nhơn luân nạp thân vào cửa Thánh cũng đành có đâu bước
sùi bước sụt, lở-dở Đạo Đời thì mong sao xây thế cuộc?.
Cười…. Chỉnh e ngày kia họ sẽ lưu hận y như Bần Tăng mà
chớ. Nếu Ngài để hết dạ thương, cầm ngọn đuốc Thiêng Liêng
dìu dẫn, thì xin quyết định buộc "Tùng Đạo thế Đời" thì là Ngài
tạo Thiên Đường cho họ đó. Xin nghe Thi:
Căn quả nhơn luân trả khó cùng,
Đừng vì Hiếu, Nghĩa phế tâm Trung.
Vén mây đã thấy đường ngân hải,
Dựa truyện chớ nên núp bóng mùng.
Ngựa Tứ rảnh chơn chơi cảnh trí,
Hạc đồng khỏe cánh hứng Thanh Phong.
Trường công quả ấy không thường gặp,
Cửa võ Thiêng Liêng gắng vẫy vùng.
Cười…xin Hộ Pháp và Tiếp Thế truyền lời ước vọng của Bần
Tăng đây cho toàn Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh thì có lẽ
cũng bổ ích tâm tình đôi chút. Đa tạ! đa tạ!

TỪ THỨC
Từ Thức là tên người ở Hóa Châu nước ta, làm Tri huyện
Tiên Du, đời nhà Trần. Gần huyện có một ngôi chùa nổi tiếng
đẹp, trồng nhiều hoa mẫu đơn. Hằng năm du khách đến xem
đông như ngày hội. Năm Quang Thái thứ 9 (1396) trong số du
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khách có một thiếu nữ vô ý làm gãy một cành mẫu đơn. Nhà
chùa bắt đền. Nàng không có sẵn tiền, lại không có người
quen nên không biết tính sao. May lúc ấy có quan huyện Từ
Thức đi đến, thấy vậy động lòng, liền cỡi áo thế cho nhà chùa,
cô gái mới được buông tha ra về.
Từ Thức có tâm hồn phóng dật, không thích gò bó trong chốn
quan trường, nên xin treo ấn từ quan, đi ngao du sơn thủy, với
bầu rượu túi thơ. Một hôm Từ Thức bơi thuyền dạo chơi cửa
biển, chợt thấy một hòn núi nổi lên giữa biển có phong cảnh
rất kỳ vĩ, liền bơi đến nơi, trèo lên xem, gặp một hang núi nhỏ
liền đi vào, đường dốc lần lần lên tới đỉnh núi, gặp một khung
cảnh hoàn toàn khác lạ, đẹp đẽ vô cùng. Từ Thức gặp một
người con gái, nhìn kỹ thì đúng là nàng đã làm gãy cành mẫu
đơn ngày nọ. Cô gái liền chào hỏi và xưng tên là Giáng
Hương. Nàng cho biết nàng là Tiên Nữ và đây là cảnh Tiên.
Nàng lại nói việc Từ Thức giúp nàng hôm nọ, khiến cho Từ
Thức có duyên phận với nàng, nên xui khiến chàng lên đây
gặp nàng. Từ Thức ở lại đó và kết hôn với Giáng Hương.
Thời gian thấm thoát được một năm, Từ Thức quá nhớ nhà,
nên đòi về thăm. Giáng Hương hết sức ngăn cản, nhưng
không được, đành viết một phong thư niêm kín, dặn chàng
chừng nào về tới quê nhà mới mở ra xem, rồi đưa chàng
xuống núi từ biệt. Đây là bức thư vĩnh biệt, vì Giáng Hương
biết rằng Từ Thức không có căn Tiên, nên mới xảy ra việc nhớ
nhà đòi về, khiến chàng trở lại trần gian, không thể lên cõi Tiên
được nữa. Từ Thức về tới làng cũ thấy cảnh vật đổi khác rất
nhiều, vì đã qua 60 năm nơi cõi trần. Các người cùng thời với
chàng đã chết hết, nhà Trần đã mất, đổi sang nhà Lê. Từ
Thức bùi ngùi thương cảm. Con cháu đều không nhìn ra nữa.
Từ Thức trở lại đường cũ, đi tìm Giáng Hương, nhưng không
thấy hòn núi. Chàng quá thất vọng, đi vào núi Hoành Sơn và
mất tích luôn trong đó.
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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.

TỪ THỬ NƯỚC NAM CHẲNG ĐẠO NHÀ
Đức Chí-Tôn đã xác nhận qua bài thơ:
Từ thử nước Nam chẳng Đạo Nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nã?
Rằng trẻ noi sau biến hoá già!
Đức Quyền Gíáo-Tông cũng nói rõ lý-do là Việt Nam từ trước
đến giờ không có Đạo nhà: "Quả thật vậy! Người nước Nam
từ cổ chí kim thật KHÔNG CÓ ĐẠO trong nước nhà, mà người
Nam ta có tâm đạo, người Nam trổi danh khắp địa cầu về bề
tín-ngưỡng: Đạo PHẬT, Đạo TIÊN, Đạo NHO tuy khai bên ẤNĐỘ và TRUNG HOA, sau người Nam biết đặng cũng hết lòng
sùng bái. Đạo DA-TÔ của mấy vị Linh-mục bên Thái-Tây đem
truyền bá bên nước ta thì người Nam cũng kính trọng. Phần
nhiều trong người Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà Thờ
cầu khẩn, vọng tưởng hết lòng, ngưỡng-mộ Trời Phật. Người
không đi chùa, đi miễu, không đi nhà Thờ thì trong nhà cũng
thờ cha mẹ quá vãng ấy là Đạo NHO. Mấy bằng cớ trên đây
chỉ rõ-ràng người Nam-Việt tin tưởng Trời, Phật, Thánh, Thần;
tin-tưởng chắc rằng người chết thì cái xác phàm này chết, tiêu
diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất diệt. Vì Đạo-Tâm ấy mà trong
thời-kỳ chuyển Đạo này ĐẤNG CHÍ-TÔN thương lòng thànhthật của nhơn sanh nơi đây mà khai TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ" (Ân-xá
lần thứ ba).
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TỪ TỪ NHI TẤN
Đức Hộ Pháp nói: "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 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".

TỪ TỪ NHI TIẾN
Chậm chậm mà tiến lên hoài, không thái quá mà cũng không
bất cập được.
Đức Hộ Pháp nói: "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.
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TỰ
• TỰ 自 - Mình, chính mình. - Từ đó, kể từ. Td: Tự ái, Tự cải,
Tự cổ dĩ lai.
• TỰ 字 Chữ viết. Td: Tự lôi trữ bính.
• TỰ 敘 Bày tỏ, thuật lại. Td: Tự sự.
• TỰ 緒 Cái đầu mối. Td: Tự luận.

TỰ CAO
自 高
F: Orgueil.
Tự: Mình, chính mình. Cao: ở trên cao. Tự cao là tự cho mình
là cao hơn kẻ khác.
Thầy dạy: "Thầy đã tiên tri và cho mỗi đứa biết rằng, tà quái
xông nhập mà dẫn các con cho lạc đường sái bước, mà nhiều
đứa không để lòng, bị dụng tánh tự cao mà ngày nay nền Đạo
ra như thế".

TỰ CHỦ
自主
F: Se maitriser.
Tự chủ 自主 là Tự mình làm chủ lấy mình. Quyền tự chủ là cái
quyền thiêng liêng để tự định đoạt lấy số phận mình.
Pháp Chánh Truyền: "Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trước làm
cho cả nhơn sanh vui theo cơ Tấn Hóa, thì dầu cho Thầy cũng
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không cải qua đặng; vì hễ sửa cải thì là mất lẽ công bình
Thiêng Liêng đã định, làm chinh nghiêng cơ thưởng phạt. Hễ
có công thưởng tội trừng thì phải để rộng quyền cho người tự
chủ".
Kinh Giải Oan có câu:
"Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
"Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương."

TỰ DIỆT
自滅
E: To destroy oneself.
F: Détruire soi-même.
Tự diệt là tự mình làm cho mất đi những gì có hình thể trước
mắt đó là về vật chất, còn về vô hình là những phần thưởng
quí báu đó là linh hồn, nếu không biết tu tỉnh khi còn mang xác
thân, đến lúc hồn qui thiên ngoại bị tội tình thì đó là chính mình
đã tự diệt sự qúi báu của mình đi là vậy.
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu giờ phút này thiên-hạ đừng cho ta dị
đoan, chúng ta có thể nói Đức Chí-Tôn biết tình trạng nhơnloại đã đến mức tự diệt nhau nên Ngài đến tạo nền Chơn giáo
của Ngài, tức nhiên ĐẠO CAO-ĐÀI, cho nhơn-loại gìn giữ
phần hồn đặng định chuẩn-thằng cái sống của họ, đừng cho
nó đến cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến cảnh
tự diệt. 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".
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TỰ DO TƯ TƯỞNG
自由思想
Đức Hộ Pháp nói: "Pháp-luật định quyền-luật của thiên lương
thì để cho mỗi cá-nhân đặng tự-do tư-tưởng."

TỰ ĐẮC - TỰ TÔN
自 得
F: se respecter.
Tự: Mình, chính mình. Đắc: được.Tôn: đưa lên cao. Tự đắc là
tỏ ra thích thú về sự thành công của mình, tự cho mình là giỏi
là hay, nên có vẻ kênh kiệu, khinh người.
Đức Hộ Pháp đã nói rằng: "Chí Tôn biết rõ loài người tiến hóa
tột bực mà tự đắc tự tôn, chỉ biết lo cho xác thịt mà thôi,
không chuyên lo cho Đệ Nhị xác thân và tinh thần, nên Chí
Tôn đến khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho loài người biết rõ câu
tội phước, giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng
Ngài."

TỰ ĐỨC (1847-1883) (Vua Triều Nguyễn)
Vua Tự Đức đối với Đạo Cao-Đài:
Vua Thiệu Trị mất, truyền ngôi lại cho
Hoàng Tử thứ hai, húy là Hồng Nhậm.
Bấy giờ Hoàng Tử mới 19 tuổi, nhưng
rất thông thái, đến tháng 10 năm ĐinhMùi -1847 thì Ngài lên ngôi Hoàng Đế
ở Điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Tự
Đức.
Ông lấy năm sau là năm Mậu Thân
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(1848) làm Tự Đức nguyên niên. Vua Dực Tông đối với vận
hội nước Nam ta thật là quan hệ vì là đến đời Ngài thì nước
Pháp sang bảo hộ, đổi xã hội mình ra một cảnh tượng khác.
Ngài rất có hiếu, khi ngài chầu Cung thì tâu chuyện nầy,
chuyện kia, việc nhà, việc nước, việc xưa, việc nay. Đức TừDụ thuộc sách sử đã nhiều mà biết việc đời cũng rộng. Khi
Đức Từ-Dụ ban câu chi hay thì Ngài biên ngay vào một quyển
giấy gọi là Từ-Huấn-Lục.
Thường, Ngài ngự triều tại Điện Văn-Minh ở bên tả Điện CầnChánh. Ngài rất hiếu học, đêm nào Ngài cũng xem sách đến
khuya. Ngài sáng tác ba tập Ngự-Chế Thi Văn bằng chữ Nho.
Còn chữ Nôm Ngài viết: Thập điều, Tu học diễn ca, Luận ngữ
diễn ca. Vì cận thần Ngài đều thủ cựu, không tiến bộ nên Ngài
không duy tân kịp, để nước phải đến đỗi lâm vào vòng đô hộ
của Pháp. Ngài trị vì 36 năm.
Sau khi băng hà, chơn linh của Vua Tự Đức được Ngọc Hư
Cung định vị vào hàng Thiên Thánh tức ngang hàng với Phối
Sư. Ngài đã hữu hạnh được giáng cơ ngày 30-8-1934 do Đức
Hộ Pháp và Ngài Tiếp Thế phò loan cho biết mọi điều bí ẩn
trong kiếp sanh mình:
Tự Đức- Chào chư vị Thiên Phong:
"Ngày nọ có Hoàng Bảo (tức Hoàng Tử Hồng Bảo, anh của Tự
Đức) đến tự thuật mấy Ngài về lọan triều buổi nọ. Trẫm tưởng
chư Thiên Phong đều hiểu rằng cáo trạng của Hoàng Bảo
dâng lên mấy Ngài cũng đồng giá Ngọc Hư định án, vì cớ
Trẫm mới định đến minh tỏ đôi điều.
- Có mà không ấy là triều đình mạng lịnh; còn Trẫm là Chúa
của triều đình dầu không cũng đành có.
- Luật Hòang Gia dầu Trẫm phạm tội Triều đình xử án thì tử
hình Trẫm đây cũng không tránh khỏi!
- Xin nghe Thi:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Cầm ấn Việt Nam nối Nguyễn Triều,
Văn Minh Tự Đức hiệu Vua nêu.
Phục quyền Nhị Quản Thanh Hà Bắc,
Chống vững Tam Quan Hải Kiến Tiều.
Hồng cẩm Tam Kỳ văn hiến chỉnh,
Bạch ma ngưu chữ (Bến Nghé) tướng quân tiêu.
Trách cơn náo loạn nhà thêm loạn,
Đến nỗi trị gia dụng búa rìu.
Vì tình cảm ấy thương nhau nên Trẫm đến để thố lộ.
- Thiên Thánh. Còn Nội Tổ đã là Thanh Loan Cẩm Tú nơi cung
Diêu Trì nên nay còn ở Cung Diêu Trì.
Giải nghĩa:
Thanh Loan Cẩm Tú là đòi hầu. Hồng cẩm là chiếu vua. Bạch
ma là ma trắng, tức nhiên chỉ người Pháp. Tam Quan là ải đầu
trấn Trung Huê.
Xin nói rõ Hoàng Bảo hay là Hồng Bảo là anh ruột của Tự
Đức, vì chống lại triều đình nên Triều Đình xử tử ông, chớ Tự
Đức không có âm mưu gì sát hại anh mình. Cái nghi án ấy đã
làm cho danh dự Tự Đức sứt mẻ rất nhiều. Tự Đức một hôm
đang ăn cơm bỗng cắn nhằm môi, bèn ra đề thi cho các thi gia
tự do sáng tác. Trung thần Nguyễn Hàm Ninh làm 4 câu Nho:
Ngã sinh chi sơ nhữ vị sinh,
Nhữ sinh chi hậu ngã vi huynh.
Bất tư cộng hưởng trân cam vị,
Hà nhẫn tương vong cắt nhục tình.
Thích Nôm:
Từ thuở Bác sinh chú chữa sinh,
Khi sinh ra chú Bác là anh.
Ngọt bùi không để cùng san sẻ,
Máu thịt đành cam nghiến đứt tình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nghĩa đen: là từ mới sanh môi đã có trước, sau mới sanh
răng, mà răng ỷ cứng cắn môi mềm cho đến chảy máu. Nghĩa
bóng: là Tự Đức ỷ quyền giết anh để lên ngai hưởng phú quí,
không nghĩ tình thâm cốt nhục. Tự Đức khen hay thưởng mỗi
chữ một nén bạc, còn ý thơ nói móc phạt mỗi chữ một roi.
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
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.
Đức Hộ Pháp có giảng:
- Làm tròn bổn phận người Cha trong gia đình là một vị Hiền.
- Làm tròn vị chủ trong Hương đảng là một vị Thần.
- Làm tròn phận sự trong một nước là một vị Thánh.
- Làm tròn phận sự trong một Hợp Chủng một vị Phật.
Ấy vậy vua Tự Đức được quyền Ngọc Hư phong phẩm Thiên
Thánh là một việc do nhiên chớ không phải đặc ân riêng cá
nhân của ông. Chúng ta không lấy làm lạ, mục đích vua Tự
Đức xin giáng cơ ngày 30-8-1934 là ông muốn đính chánh với
dân tộc Việt Nam cái nghi án giết anh là Hoàng Bảo. Nếu Ngài
có giả tâm ham danh lợi thì Ngọc Hư đã định tội rồi. Đằng nầy
Ngài không có bị tội mà còn được phong Thiên Thánh, tức
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quyền Thiêng liêng chấm công giữ nước chăn dân được no
ấm, giữ phép công bình, làm tròn nhiệm vụ một minh quân tức
tròn thế Đạo, lại nêu gương tốt về sự hiếu để, công bình cho
dân.

TỰ ĐỘ - ĐỘ THA
自 度-度 他
E: To save oneself – To save the others.
F: Sauver soi-même – Sauver les autres.
Tự: Mình, chính mình. Độ: cứu giúp. Tha: người khác.
Tự độ là tự mình cứu lấy mình, tức là tự mình lo tu hành, lập
công bồi đức để tự giải thoát lấy mình khỏi luân hồi.Độ tha là
cứu giúp người khác.
Tự độ độ tha là mình tự cứu mình được rồi thì dùng cái kinh
nghiệm ấy để cứu giúp người khác, để cho họ tự giải thoát
được giống như mình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỰ GIÁC
自 覺
F: se ressaisir.
Tự giác: tỉnh ngộ.
Đức Hộ Pháp nói về Tứ-Diệu-Đề khổ: "Bây giờ quá sức chịu
của trí não con người phải làm sao? Hễ khi nào bị khổ não quá
chừng thì tìm phương pháp an ủi, bởi cớ cho nên nhà Phật là
nhà hay an ủi tâm hồn của những kẻ đau khổ hơn hết đặng tự
giác lấy mình, hiểu cái quả kiếp mà mình đã đào tạo, vì tại
mình vi chủ tạo thành nó ra, bây giờ tìm phương giải nó đi, tức
nhiên tránh kiếp tới, nếu ta đã biết kiếp nầy không may, ta để
trả nó mà thôi, ta đừng gây thêm quả kiếp nữa".

TỰ GIÁO
自敎
Tự giáo nghĩa là mình đủ trí lự đặng đặt ra phương pháp mà
tu-luyện lấy mình.

TỰ HỐI
自悔
E: To repent oneself.
F: Se repentir..
Thầy dạy tại Ðàn Chợ Lớn (Nhà của Ngài Lê Văn Trung) ngày
13-12-1926 (âl 9-11-Bính Dần)
"Vậy Thầy khuyên các con rán thành tâm hành đạo, mà Ðạo
không phải giữ bằng lỗ miệng không đâu. Thầy thấy nhiều đứa
trong các con có ý theo Ðạo đặng toan kế làm nhiều việc
chẳng lành. Thầy vì thương nhơn loại, muốn cứu hết nên
thường thâu thập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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ăn năn chừa lỗi, ngõ hầu hưởng phước, mà chúng nó không
biết tự hối thì làm sao mong rỗi đặng. Ðến buổi chung qui mới
thấy Thiên đàng, Ðịa ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét
mình cho lắm nghe!"
Thánh giáo Bát Nương Diêu Trì Cung có dạy như sau: "Nói
cho cùng, nếu trọn kiếp, dầu gây lắm tội tình, mà phút chót biết
ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi thì cũng lánh xa cửa
Âm quang, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là
các chơn hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn
chơn truyền lập phương tự độ, hay là con cái của Chơn hồn
cầu rỗi".

TỰ LẬP
自立
(Tự: chính mình; Lập: đứng) tự mình tìm một vị thế đứng trong
xã hội nhân quần, không lệ thuộc bất cứ hình thức nào.
Thầy dạy: "Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: nếu các
con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì
Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy
vậy cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó."

TỰ NHIÊN
自然
Tự: Mình, chính mình. Nhiên: như thế. Tự nhiên là tự nó như
thế, không phải do sức người làm ra.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hôn mê chẳng quản một thân hiền,
Tâm niệm tự nhiên đặng thấy Tiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thử để hỏi tâm, tâm sẽ dạy,
Rằng trong thế giới Lão cao quyền.

TỰ PHỤ
自 負
F: Se confier en soi, prétentieux.
Tự phụ 自負: Cậy mình làm lấy được mà có ý khinh người.
Thầy nói chuyện với một người pháp hầu đàn: "D... hãy đứng
dậy và đọc. Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của
Thầy thì trên quả địa cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thương hại 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 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, vị Ðại Từ Phụ của Chúa Jésus Cứu
Thế, con chỉ cần cầu nguyện Thầy với danh hiệu CAO ÐÀI thì
sẽ có sự cảm ứng chấp thuận. 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 bỉ."
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."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TỰ TẠI
自 在
E: Leisurely.
F: À loisir.
Tự: Mình, chính mình. Tại: ở tại. Toại: thỏa lòng. Tự tại là tùy
ý mình muốn ăn ở làm sao cũng được, hoàn toàn tự do sắp
đặt, không ai ngăn cản. Đó là về phần vật chất; còn về mặt
tinh thần thì Tự tại là làm chủ được thân tâm, không bị ngoại
cảnh chi phối. Như thế:
• Tự tại là trạng thái ung dung thơ thới, hoàn toàn thoải mái,
không chi ràng buộc hay phiền 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....
• Tự toại là tự mình cảm thấy thỏa thích vui vẻ.
Kinh Hạ Huyệt:
"Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn."

TỰ TÁNH
自 性
E: The nature.
F: La nature.
Tự: Mình, chính mình. Tánh: cái tính nết của con người. Tự
tánh là cái bổn tánh vốn có của mình.
Tự tánh của con người do Trời ban cho nên nó vốn lành, và
sáng suốt, nên còn được gọi là: Chơn tánh, Phật tánh.
Giác ngộ là trở về cái tự tánh của mình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỰ TÍN - THA TÍN
自 信-他 信
E: Self-confidence - Confidence in another.
F: Confiance en soi – Confiance en autrui.
Tự: Mình, chính mình. Tín: tin tưởng. Tha: kẻ khác.
Tự tín là tin tưởng nơi mình, tin tưởng nơi sức lực và tài năng
của mình.
Tha tín là tin tưởng nơi người khác.

TỰ TỈNH
自 省
E: To examine oneself.
F: S’examiner.
Tự: Mình, chính mình. Tỉnh: coi xét, xét mình. Tự tỉnh là tự xét
mình, tức là tự mình xem xét tư tưởng và hành vi của mình,
cái nào đúng thì phát huy, cái nào sai thì sửa đổi.
Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối:
"Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn."
Thi văn dạy Đạo:
Đường tâm tự tỉnh chơn ra giả.
Nẻo đức gồm theo thiệt hóa chơi.

TỰ TOẠI
Tự toại 自遂 là tự mình thỏa thích, không bị ràng buộc nên
lòng ung dung thơ thới. Nhờ hưởng những phép huyền diệu
của Chí Tôn ban cho nên Chơn linh tạo được ngôi vị của mình
nơi Ngọc Hư Cung mà xa lánh cõi Âm phủ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Ơn nhờ hồng phước Chí Linh,
"Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn."

TỰ THIÊN TỬ DĨ CHÍ Ư THỨ DÂN,
NHỨT THỊ GIAI DĨ TU THÂN VI BỔN
Có câu: "Tự Thiên-Tử dĩ chí ư thứ dân, nhứt thị giai dĩ tu thân
vi bổn". Nghĩa là từ ngôi Thiên-Tử xuống tới hàng thứ dân, chỉ
dùng sự tu thân mà làm căn bản.
Xem trong thơ truyện các bậc Ðế-Vương cũng xuất thân lo
việc tu-hành. Vua Hiên-Viên Huỳnh-Ðế, còn phế giang-san quì
gối ba phen yết bái Ðức Quảng-Thành-Tử mà học Ðạo TiênThiên. Lại nữa: Ðức Thích Ca là con một của vua Tịnh-PhạnVương, Ngài là Ðông-Cung Thái-Tử, sao chẳng ở nối ngôi Vua
mà hưởng nhờ vinh-huê phú-quí, lại xuất thân hành đạo chịu
thiên tân vạn khổ, ly gia cắt ái, giáo hóa chúng sanh thuyết
pháp độ đời, thức tỉnh nhơn tâm cho đặng thoát khỏi sông mê
biển khổ. Do nơi công-nghiệp ấy Ngài mới đắc Đạo là Phật-Tổ,
thiên hạ phụng thờ, muôn người sùng bái, có phải là phương
tu rất nên quí hóa chăng? Ðến như các bậc Ðế-Vương mà còn
mộ Ðạo tu-hành thay huống chi chúng ta nỡ nào mê theo mồi
phú-quí bả vinh-hoa, vẻ cân-đai mùi chung-đỉnh là điều giả
cuộc, mà đành quên hết đạo-đức tinh-thần hay sao?

TỰ THỬ
Tự thử 自此 là Từ đó. Tự thử qui căn là trở về nguồn gốc của
nó kể từ lúc đó.
Kinh Tẫn Liệm:
"Khối vật chất vô hồn viết tử
"Đất biến hình tự thử qui căn."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỰ TRỌNG
自 重
F: Se respecter.
Tự trọng 自重: Tự tôn trọng nhân cách của mình.
Đức Hộ Pháp nói: "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 Đức 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".

TỰ VẬN (TỰ VẪN)
自 刎
F:Se couper la gorge, se suicider.
Tự vẫn: tự cắt cổ mà chết,cùng nghĩa với tự tử hay tự sát.
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

TỬ
• TỬ 子 Con. Td: Tử ấm thê phong, Tử tôn.
• TỬ 死 Chết. Td: Tử biệt, Tử thần, Tử tiết.
• TỬ 紫 Màu tím đỏ. Td: Tử khí đông lai.
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TỬ BẤT GIÁO PHỤ CHI QUÁ
子 不 教 父 之 過, 教 不 嚴 師 之 墮
Con trong nhà mà làm lỗi là tại người cha không dạy dỗ. Học
trò mà giáo dục không nghiêm là lỗi ở Thầy. Đây Thánh nhân
muốn nói về "Tội qui ư trưởng". Tức nhiên con cái trong nhà
hay là đứa học trò làm việc sai trái lỗi là ở người lớn, hoặc
cha, hoặc thầy là vậy. Tuy nhiên từ trước đến giờ thường nói
"Con trong nhà mà làm lỗi là tội ở người cha" nhưng ít ai nghĩ
rằng "Tội ấy là tội gì?". Đây là một giải đáp của Thiêng liêng
khi một người con làm việc sai trái mà cha bị tội:
Trường hợp của Tư Mắt: Trước khi vào Đạo, Tư Mắt là một
tay trùm du đãng, được người Pháp phái cho theo dõi Đạo
Cao Đài, báo cáo, hành tội người Đạo một cách khổ sở. (Ông
Tư Mắt, chữ Hán là Mục, tên giấy tờ là Nguyễn Phát Trước,
sau được Đức Chí Tôn phong là: Phụ Đạo Chưởng Nghiêm
Pháp Quân vào ngày 26-10-Bính Dần).
"Thầy dạy ngày 25-01-Bính Dần (dl: 9-3-1926)
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.
(Thăng).
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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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)

TỬ BIỆT SANH LY
死別生離
E: Separation by death and separation in life.
F: Séparation par la mort et séparation de son vivant.
Tử biệt 死別 Ly biệt nhau tức là lúc chết.
(Tử là chết; biệt là xa cách vĩnh viễn) Chết là phải cách biệt với
nhau, nên gọi là tử biệt. Trong đời người điều mà làm cho mọi
người phải đau đớn nhất là "Sinh ly tử biệt" vì người mà họ
yêu mến mà khi sống không đặng gần nhau, khi chết thì xa
nhau mãi mãi.
Thấy tuổi thọ của cha mẹ ngày càng cao, người con e rằng sẽ
có ngày ly biệt, song việc chết sống là do nơi Thiên tào định
phân. Làm người con hiếu, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ
một cách chu toàn, còn phải nắm vững tuổi tác và biết rõ sức
khỏe, đó là có sự quan tâm đến cha mẹ, ấy cũng là sự hiếu
thảo với cha mẹ vậy.
Đức Khổng Tử có nói: "Phụ mẫu chi niên bất khả bất tri giả:
Nhất tắc dĩ hỉ, nhất tắc dĩ cụ. (父母之年, 不可不知者, 一則
以喜, 一則以懼). Cha mẹ có tuổi rồi, đạo làm con chẳng nên
chẳng biết: một là để mừng khi cha mẹ còn mạnh, hai là sợ khi
sức lực cha mẹ đã suy. Chuyện hiếu sau đây nói lên điều đó:
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Bá Du người đời Hớn rất hiếu thảo. Ngày kia có lỗi, mẹ đánh.
Bá Du vùng khóc lớn. Người mẹ hỏi: "Thường mẹ đánh con,
con không khóc, sao bây giờ con lại khóc?" Bá Du khóc mà
thưa rằng: "Trước mẹ đánh con đau mà con không khóc là con
mừng mẹ còn mạnh. Nay mẹ đánh con không đau mà con
khóc, là vì con thấy sức mẹ đã suy yếu rồi". Quả là người con
chí hiếu vậy.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu. có câu:
"Xem thân tuổi hạc càng cao,
"E ra tử biệt Thiên Tào định phân."

TỬ HẬU
Tử hậu 死後: Khi chết rồi.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sanh tồn cụ pháp vô công trác,
Tử hậu cùng đồ uổng lộ diên.

TỬ HÌNH
死刑
(Tử là chết. Hình là tội phạt). Tử hình là tội chết. Đây là một
lời cam kết lấy sinh mạng ra làm lời hứa một cách chắc chắn,
sự cam đoan.
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:
"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,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

833

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 hoàn-cầu".
Đức Hộ Pháp nhận lãnh nơi Đức Chí-Tôn "tiêu hủy Án tử hình
vì là một bất công của xã hội".

TỬ KHÍ ĐÔNG LAI
E: The purple gas coming from the east.
F: Le gaz violet venant de l’orient
Tử khí đông lai, Quảng truyền đạo đức. 紫氣東來 廣傳道德
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo).
(Tử là màu tím, màu tía, khí là chất khí. Tử khí là chất khí màu
tím, trông như một vừng mây tím hiện ra trên bầu trời. Ðông:
hướng Ðông. Lai: đến, tới) Tử khí đông lai là một đám mây
màu tím từ hướng Ðông bay tới. Quảng: Rộng lớn. Truyền:
Trao lại cho người khác. Ðạo Ðức: Sách Ðạo Ðức Kinh của
Ðức Lão Tử là quyển sách căn bản về giáo lý của Tiên giáo.
Quảng truyền Ðạo Ðức là Truyền bá rộng rãi sách Ðạo Ðức
Kinh cho nhiều người học hỏi để hiểu biết. Ngày nay cả toàn
cầu đều tìm hiểu nghiên cứu về Triết học Đông phương, thì
Triết lý của Lão Tử càng được ngấm sâu trong lòng người.
Trong quyển "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".
Nhắc lại sự tích Ðức Lão Tử đi từ phía Ðông qua phía Tây,
đến ải Hàm Cốc, dạy Ðạo cho quan giữ ải Doãn Hỷ, rồi truyền
sách Ðạo Ðức Kinh cho Doãn Hỷ tu thành Tiên. Sau đó Ngài
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đi về hướng Tây, qua vùng sa mạc để tiếp tục cứu độ người
đời.
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 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 Từ Giáp đánh xe, Doãn Hỷ biết đây là Thánh nhơn,
liền đi ra nghinh tiếp, gọi Ðức Lão Tử là Thánh nhơn và 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, Ðức Lão Tử cho phục chức cũ là Nguơn Thỉ Chưởng
Giáo, cai trị 8 vạn Thần Tiên nơi cõi thiêng liêng. Như vậy, Ðạo
Ðức Kinh là quyển sách căn bản của đạo Tiên và nhờ nó mà
đạo Tiên được truyền bá rộng rãi đến ngày nay.

TỬ SANH
死 生.
Tử sanh là chỉ sự Chết và sự sống. của người. Sống chết đối
với Tôn giáo là vấn đề chính yếu: "Sinh tử sự đại, vô thường
tấn tốc" (生死事大, 無常進速) nghĩa là sự sinh tử là việc lớn, vô
thường đến rất mau chóng.
Đức Hộ Pháp cũng có nói: "Ôi! Kiếp sanh tại thế mang xác thịt,
hỏi sống được mấy lát? Nội một giấc thức, giấc ngủ là thấy sự
chết sống của kiếp con người, mang thi hài bóng dáng nầy là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giả. Cảnh thiệt không phải ở đây, mà cảnh thiệt ở nơi chỗ khác
kia, sao không tìm cảnh thiệt là cảnh tồn tại, lại chạy theo
bóng?"
Vì thế, tất cả các Đạo giáo đều dạy thoát ly sanh tử. Sanh tức
là sống, là con đường mà các Chơn linh đến đây để: trả quả,
học hỏi, làm Thiên mạng. Tử là chết. Thế thường, người đời
quan niệm chết là hết. Nhưng đối với nhân sinh quan Đạo Cao
Đài hay Phật giáo, chết chỉ là một giai đoạn hoại diệt của thân
xác hữu hình hay sự đoạn lìa nghiệp trái ở cõi thế, để có một
sự sống miên viễn, bất tận nơi thế giới vô vi, thanh tịnh.
Kinh Khi Thức Dậy có câu:
"Tử sanh, sanh tử là chi?
"Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau."

TỬ TÔN
子 孫
E: The posterity.
F: La postérité.
Tử: Con. Tôn: cháu. Tử tôn là con cháu.
Thái Công viết: Nhơn giai ái châu ngọc, Ngã ái tử tôn hiền.
Nghĩa là: Thái Công nói rằng: người ta yêu ngọc ngà châu
báu, Ta thì yêu con cháu hiền đức tài năng.

TỬ TỨC
子息
Tử 子: con. Tức 息: hơi thở.
"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".
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TỬ VÌ ĐẠO
Tử 死 là chết. Tử vì Đạo tức nhiên là chết vì Đạo. Một người
suốt đời chỉ cặm cụi lo ích lợi cho Đạo, không kể đến thân
mình, lắm khi vì quá lao tâm tiêu tứ mà quên mình,hy sinh cho
đại nghiệp, thì cái chết ấy đã không uổng một kiếp sanh.
Đức Hộ Pháp nói về Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
"Đương khi bịnh chúng dắt đi hầu Tòa, dẫn ra dẫn vô đến nỗi
khi trong Tòa ra rồi Chị nói rằng: "Không có chết giấc tại đó mà
thôi". Về tới nhà bịnh làm cho tới chết, mà chết phải chăng cái
việc nghi ngờ của Em không phải là mờ-hồ, thì Em dám lộng
ngôn nói rằng Chị đã tử vì Đạo là không quá lời. Em đã làm
Hộ Pháp chỉ ân hận một điều: Chị giàu sang tưởng nơi mặt thế
này, người nào có thể nói với thiên hạ rằng: Trong kiếp sanh
tôi giàu sang, nào ruộng đất, lầu đài ngọc ngà châu báu,
không có món gì mà Chị không có, chỉ tiếc một điều là của cải
ấy không để nơi nào nó phải để. Nếu giờ phút này Bần Đạo
nói: Người Chị của ta có ân hận chăng là chỉ có bao nhiêu đó
mà thôi!".

TỬ VONG
死 亡
E: To die.
F: Mourir.
Tử: Chết. Vong: mất. Tử vong là chết mất.
Đức Khổng Tử nói rằng: Sự tử như sự sanh, sự vong như sự
tồn, hiếu chi chí dã.
Nghĩa là: Thờ phụng lúc chết như thờ phụng lúc sống, thờ
phụng khi mất như thờ phụng khi còn, mới là chí hiếu vậy. (Sự
là thờ phụng, phục vụ)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƯỚC HÀM TRẦN THẾ
Tước hàm trần thế là phẩm tước được người đời phong cho
có danh dự chớ không có quyền hành chánh chi cả.
Thứ sáu, 27-8-1926 (âl 20-7-Bính Dần)
Thầy dạy: "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."

TƯỚC QUYỀN THIÊN QUÂN
(Tước là chiếm đoạt. Tước quyền là chiếm quyền. Thiên
Quân là nói ngắn lại của từ "Ngự Mã Thiên Quân" là nói về
quyền năng của Đức Hộ Pháp, là Ngự Mã của Chí-Tôn.
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 ThiênĐiều! 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."
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TƯỚC TRỌNG
"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 tàokhương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."

TƯỚC VỊ
爵 位
E: Dignity and rank.
F: Dignité et rang.
Tước: chức tước. Vị: địa vị. Tước vị là chức tước và địa vị.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trung, Lịch đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc mạng
Ta.

TƯƠNG
• TƯƠNG 將 (Tướng) Chưa làm mà muốn làm., Vả lại, Nuôi,
đem đến
• TƯƠNG 相 (tướng) đối lẫn nhau. Cùng nhau
• TƯƠNG 湘 Tương là tên sông ở Tỉnh Hồ-Nam
• TƯƠNG 驤 Ngựa chạy mau mà cất cổ lên.
• TƯƠNG 醬 Nước tương, Thứ nước làm bằng đậu và gạo,
dùng trong bữa ăn. Trong tôn giáo chỉ dùng nước tương này.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

839

TƯƠNG (Chưởng Pháp Thượng Tương Thanh)
(Xem thêm Thượng Chưởng Pháp TƯƠNG. Vần TH.)
Trong nền Đạo hiện giờ có hai vị tên Tương. Nhưng đây là
trường hợp của Ngài Chưởng Pháp Thượng Tương Thanh,
thế danh Nguyễn Văn Tương (1879-1926). Trước khi Nhập
môn vào Ðạo Cao Ðài, Ngài Nguyễn Văn Tương tu theo Minh
Sư, đạt đến phẩm Ðại Lão Sư. Ngài được Ðức Chí Tôn phong
là Thuyết Pháp Ðạo Sư Chưởng Quản Oai Linh Ðạo Sĩ,
Chưởng Pháp Phái Thượng. Ngài hành đạo được khoảng ba
tháng rưỡi thì đăng Tiên ngày 05-11-Bính Dần, lúc đó Ngài
mới được 48 tuổi. Ngài là vị Chức sắc cao cấp qui liễu đầu
tiên. Nền Đạo còn trong thời kỳ phôi thai, chưa có Nghĩa Ðịa
riêng của Đạo, nên phải an táng Ngài nơi quê nhà của Ngài là
làng Hữu Ðạo (gần Chợ Thuộc Nhiêu) quận Cai Lậy, tỉnh Mỹ
Tho.
THẦY dạy: ngày 5-11-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
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.
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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."
Nghi lễ đám tang trong Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn chưa thiết
lập, nên Ðức Chí Tôn dặn noi theo đám tang của bà mẹ của
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu mà trước đây Ðức Chí Tôn
đã sắp đặt.
Ngày 07-11-Bính Dần (Thứ Bảy: 11-12-1926) Ðức Chí Tôn
giáng cơ dạy hai Ngài Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc
Lịch Nguyệt [Trích trong ÐS.II.85] như sau:
"Trung, Lịch, hai con phải dụng Ðại lễ mà an táng cho Tương,
nghe! Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem Tương vào Tam
Thập Lục Thiên, phải để nó đợi nơi Ðông Ðại Bộ Châu mà chờ
Tòa Tam Giáo phát lạc. 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 về sự Ðại lễ....
- Không con... Ðại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc
Thái Lão nghe!"
Gần hai tháng sau, vào đúng ngày mùng 01 Tết Ðinh Mão,
Ngài Chưởng Pháp Tương có giáng cơ tỏ nỗi vui mừng được
Ðức Chí Tôn cứu độ.
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TƯƠNG (Chánh Phối Sư)
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.
Thầy dạy: Năm Bính Dần (1926).Tương, Thầy thấy con nhứt
tâm với Thầy, chẳng một buổi nào mà vội quên nền Chánh
đạo của Thầy, vậy từ đây, con khá gìn lòng chặt dạ, chớ nghe
lũ quỉ dỗ dành mà trái với Thầy nghe. Con cũng nên giữ mình
với kẻ nghịch, chúng nó trông nom xem xét con coi ra thế nào,
khó nghe con! Thầy thương con bao nhiêu thì kẻ nghịch ghét
con cũng bấy nhiêu. Thôi Thầy mầng các con, cẩn thận cho
lắm nghe. Muôn việc chi, chớ tin kẻ ngoại thuyết mà phải lầm,
những kẻ khốn cùng nó rấp những chông gai miểng nhọn nơi
đường của các con. (TNCT. HH. 85-86)
Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI ĐẠO và cũng
có ký tên cùng với 28 vị tiền khia Đại Đạo nữa.

TƯƠNG ÁI
相愛
F: Amour mutuel.
Tương Ái là sự thương yêu quí mến, cảm tình nhau.
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."
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TƯƠNG DƯA
(Tương là thức ăn được chế biến từ đậu nành, một trong các
loài ngũ cốc; dưa: Loại rau quả) chỉ chung các thức ăn thực
vật dùng để ăn chay (nói đúng chữ nghĩa là thực trai). Hai loại
này còn chỉ thức ăn thanh đạm, dùng cho người ăn chay.
Thi văn dạy Đạo:
Khuya sớm tương dưa hết dục lòng,
Lòng dầu toan kế, kế sao xong.
Xong bề nhơn đạo tua gìn trước,
Trước cửa không rồi mối đạo thông.

TƯƠNG ĐẮC
相得
F: Être d’accord.
Tương đắc: Hợp ý nhau.
Thầy nói: "Thầy muốn đem các con ra khỏi luật Thiên điều của
Tòa Tam Giáo thiêng liêng, đặng các con có thể cứu chữa
nhơn sanh mau chóng, nhưng vô hiệu quả. Các con phải tự
lập nền móng cho nòi giống mà thôi. Nên nhớ lấy. Về việc trị
Đạo, hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải tương đắc nhau
mà đi cho trúng lối."

TƯƠNG ĐIỀU HÒA
相條和
Tương: cùng nhau, lẫn nhau. Điều hòa: điều động thế nào cho
hòa hợp nhau.
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TƯƠNG ĐỐI
相對
F: Relatif.
Là đối lập nhau mà có quan hệ với nhau. (Dịch-lý là học thuyết
tương đối của Cao-Đài giáo)
"Vả chăng luật tương đối của vạn vật hữu hình nó khó phân
biệt lẽ tương đối của nó. Thảng như chúng ta không ngó thấy
cái chơn, thì chúng ta không thể gì nói đến cái giả. Chúng ta
không ngó thấy cái chơn, thì chúng ta không thể gì nói đến cái
thiệt. Luật tương đối ấy vẫn một mà thôi".

TƯƠNG ĐỐI THUYẾT (Triết)
相對說
F: Relitivisme.
Một học thuyết về nhận thức luận, chủ trương rằng nhận thức
của người ta đều là tương đối chứ không phải tuyệt đối.
• Chủ nghĩa Tương đối: gồm nhiều quan điểm khác nhau,
nhưng thống nhứt nhau ở nguyên lý chung, là tất cả tri thức
của con người đều là tương đối, chúng chỉ có giá trị trên một
lập trường nào đó.

TƯƠNG GIANG
湘江
Tương giang là tên một con sông ở giữa sông Tiêu và sông
Tương hiệp lại, huyện Ninh Lăng, Tỉnh Hồ-Nam bên Trung
hoa. Sông Tiêu phát nguyên từ Cửu nghi Sơn phía Nam quận
Vĩnh Viễn (Hồ Nam) chảy đến Tây Bắc huyện Linh Lăng nhập
lại với sông Tương giang. Sông Tương phát nguyên từ Dương
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hải Sơn (Quảng Tây) chảy qua Hồ Nam, Trường Sa vào
Động-Đình-Hồ. Vua Thuấn đi tuần thú xứ Thương Ngô và mất
tại đó. Hai bà vợ là Nga-Hoàng và Nữ Anh nhớ vua Thuấn,
đến bên bờ sông, đứng bên sông Tương mà khóc, nước mắt
vấy vào những cành tre mọc ở bờ sông Tương đều có lấm
chấm trông qua như đồi mồi. Người đời dùng hai tiếng Tiêu
Tương để chỉ việc trai gái thương nhớ nhau.
Có bài thơ rằng:
Quân tại Tương giang đầu,
Thiếp tại tương giang vỹ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thủy.

君在湘江頭,
妾在湘江尾.
相思不相見,
同 飲 湘 江 thủy

Sông Tương!
Chàng ở đầu sông nhớ mong,
Thiếp luôn đau xót cuối dòng Tương giang.
Sông Tương điệp khúc đoạn tràng,
Uống chung dòng nước sông Tương lạnh lùng!
(Soạn giả dịch)
Tương giang là dòng sông tượng trưng sự đau khổ, 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.

TƯƠNG HÒA
Tương hòa 相和: phù hợp nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu như không có Đấng cầm quyền năng
trị tâm lý tinh thần nhơn loại thì chưa chắc có ai làm nỗi. Cái thi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hài của nhơn loại tức nhiên thân thể còn tồn tại được để quyết
định tương lai của nhơn loại đương nhiên, hai cái lý thuyết duy
tâm và duy vật. Ngày giờ nào hai thuyết ấy tương hòa đặng
thì chúng ta ngó thấy cơ quan giải thoát đặng. Ngày giờ nào
Người, Trời hiệp một cùng nhau đồng trị với nhau tức nhiên
Người trị thế, Trời trị hồn".

TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
將計就計
Ấm mưu của nhà binh, nhân mưu kế của giặc mà biến thành
mưu kế của mình. Giống như trinh thám giặc đến mình, nình
khiến cho họ truyền những tin tức giả của mình đi.

TƯƠNG KHẮC - TƯƠNG HÒA
相 克 - 相和
(Xem Dịch-Lý Cao-Đài quẻ "Ký-Tế" sẽ thấu triệt vấn đề này)

TƯƠNG LIÊN MẬT THIẾT
Ngài Hồ Bảo Đạo nói vai tuồng Hòa Bình của Tôn Giáo:
"Ta có thể ví Chánh Quyền là Đời tức là thể xác, còn Tôn Giáo
là Đạo tức là linh hồn. Một thân xác muốn sống cho điều hòa
thì hồn và xác lúc nào cũng phải tương liên mật thiết với
nhau. Xác muốn đặng yên vui hạnh phúc phải nghe theo lời
nhắc nhở của linh hồn, tức là tiếng nói của lương tâm. Còn
hồn muốn đặng tiến hóa cũng phải nương nơi xác để làm âm
chất. Chánh quyền muốn có một cơ cấu điều hòa tốt đẹp thì
nên nghe lời chân thành Đạo Đức của Tôn Giáo, vì đó mới có
câu: "Đạo đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế ".
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TƯƠNG SANH
相生
(Tương là cùng nhau, sanh là sản xuất ra ngày càng nhiều
hơn) ngoài nghĩa lý sanh hóa ra nhiều, còn có nghĩa là thuận
hợp, ví như khi nói Ngũ hành Tương sanh thì có một lý nghịch
lại là Ngũ-hành Tương khắc.
Bà Bát Nương Diêu-Trì-Cung giáng đàn cho thi:
Âm Dương Nam Nữ hoa trêu bướm,
Hòa ái tương sanh thủy nhập bình.

TƯƠNG SANH - TƯƠNG KHẮC
相生-相剋
Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Sanh: sanh ra. Khắc: chế
phục. Tương sanh tương khắc là nói về Ngũ Hành, các
Hành có tính tương sanh và tương khắc với nhau.
Tương sanh (Hành nầy sanh ra Hành kia): Kim sanh Thủy,
Thủy sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim.
Tương khắc (Hành nầy chế phục Hành kia): Kim khắc Mộc,
Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
(Xem: Ngũ Hành, vần H)

TƯƠNG PHẢN
相反
F: Contraire.
Tương phản: Trái nghịch nhau.
Thầy dạy: "Sau khi luân luân chuyển chuyển tiến-hóa mới tiến
từ đẳng cấp mà có phân ra Phật, Thánh, Tiên. Sự thật là cũng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
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".

TƯƠNG TÀN - TƯƠNG SÁT
相殘相察
(Tương tàn là cùng tàn hại nhau, tương sát là cùng giết chóc
lẫn nhau) chữ Tương này là nói lên tình đồng loại hay là nghĩa
đồng bào mà manh tâm giết hại lẫn nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Năm 1948 nhơn-loại không tầm Giáo-lý
của Đấng Cứu Thế nữa, chắc-chắn như vậy. Bần-Đạo nói quả
quyết rằng, nhơn-loại đã quên hẳn Ngài rồi đó. Cho đến ngày
nay, cả toàn nhơn-loại trên địa-cầu nầy, không chịu nghe lời
Ngài, không theo bước của Ngài, nên nạn tương-tàn tương
sát lẫn nhau sắp diễn ra gần đây, nhưng nếu chừng nào toàn
cả nhơn-loại biết tôn-sùng nhau, vì tình cốt-nhục, thì cái nạn
tương-tàn tương-sát trên mặt địa-cầu nầy sẽ không có nữa.
Hai tấn-tuồng, hai thảm-trạng như thế có thể đưa nhơn loại
đến chỗ tiêu-diệt mà chớ! Vì nhơn-loại không biết nghe, Đấng
ấy đã lấy máu-thịt của mình làm con tế-vật dâng hiến cho Đức
Chí-Tôn, để cầu xin tha tội cho nhơn-loại. Nhơn-loại sẽ mất
Đức vì không nghe theo Đấng Cứu-Thế, Đấng ấy đã bảo anh
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em phải yêu-ái lẫn nhau, sống cùng nhau cho trọn vẹn kiếp
sanh. Trái ngược lại, Đệ Nhị Hòa ước kia đã ký kết với Đức
Chí-Tôn bị nhơn loại bội ước nữa, vì bội ước mà bảo sao
nhơn loại không bị tội-tình mắc-mỏ sao được?"

TƯƠNG TẾ
相 濟
E: The mutuality.
F: Mutualité.
Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Tế: giúp đỡ. Tương tế là
giúp đỡ lẫn nhau.
Hội Tương tế là một hội gồm nhiều hội viên, có nhiệm vụ giúp
đỡ lẫn nhau mỗi khi một hội viên gặp nạn.

TƯƠNG TƯ
相 思
F: Penser l’un à l’autre.
Tương-tư: Nghĩ đến nhau.
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?

TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI
相 親 相 愛
E: The mutual affection.
F: L’affection mutuelle.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Thân: gần gũi thân yêu. Ái:
thương yêu. Tương thân tương ái là gần gũi thương yêu
nhau.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy mầng các con đã chịu lao tâm tiêu tứ mà vun đắp
nền Đạo, làm cho mối tương thân tương ái càng
khắng khít vững bền.

TƯỚNG DIỆN
相 面
F: La physionomie.
Tướng: Hình dáng bề ngoài. Diện: mặt, vẻ mặt. Tướng diện là
hình dáng và vẻ mặt.
"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." (ĐHP: 9-4 Kỷ Sửu 1949)

TƯỚNG LỄ
將礼
"Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân với nghệ thuật ÂM-NHẠC ĐẠIĐẠO. Bảo Văn Pháp Quân có nhiệm vụ gìn giữ, sắp đặt, phát
huy nghệ thuật, văn chương và Lễ Nhạc. Ðó là vị Tướng Lễ
mà nhiệm vụ đặc biệt được Ðức Chí Tôn giao phó là sắp đặt
việc Lễ và Nhạc trong Ðạo Cao Ðài."
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TƯỚNG SOÁI (Súy) LỚN
將帥
Tướng với Súy, súy thì thống lĩnh hết cả toàn quân trong
nước, tướng thì ở dưới một bực. Nguyên-súy và Đại-tướng.
Gọi chung các quan võ lớn là Tướng-súy.
Chính là ba ông: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài
Sang, sau được đắc phong là: Thượng Phẩm, Hộ Pháp,
Thượng Sanh. Ấy là ba vị Tướng-soái của Thầy đã chọn lựa
sẵn cho xuống trước, ngày nay Thầy đến lập nền chơn giáo
chỉ qui-tựu lại mà thôi, tất cả đều có đầy đủ để giao cho sứ
mạng xây cơ chuyển thế, khai Đạo cứu đời. Đức Hộ Pháp có
nói rằng "Dùng Lương-sanh để cứu vớt quần-sanh".
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.
Như thế buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba vị Tướng soái
của Ngài đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng đầu ba chi:
ĐẠO- PHÁP- THẾ nên gọi đây là Tam Đầu chế của Hiệp Thiên
Đài. Vì lẽ đó nên Ba người theo thứ tự tuổi tác 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).
- Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang Chưởng-quản chi Thế,
tuổi Tân-Sửu (1901). Qui thiên ngày 26 tháng 03 năm Tân-Hợi
(1971).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng-quản chi Pháp, tuổi
Canh-Dần (1890). Qui thiên ngày 10 tháng 04 năm Kỷ-Hợi
(1959). Đức Hộ Pháp còn là Giáo-chủ của nền Đại Đạo Tamkỳ Phổ-Độ về mặt hữu hình nữa.
Quyền uy của ba Tướng soái:
Thầy đã ân-cần nhắc-nhở: "CƯ, TẮC, SANG, ba con đã lãnh
mạng lịnh lớn lao vẹt đường tăm-tối trong buổi ban sơ. Thầy
lại khiến ba đứa phải liên-hiệp nhau mới có thể xây đắp nền
Đạo cho đến cùng".
Phần yếu-trọng của ba người, Thầy có nói:
"CƯ, TẮC, SANG, con ơi! Lập Đạo thành đặng chăng tại nơi
ba con. Con đã nghe quyền-hành của yêu quỉ Thầy cho lớn
đến bực nào? Chẳng phải là cơ thử Thánh, Tiên, Phật mà thôi,
lại còn là Công-bình Thiêng liêng của Tạo-hóa. Nếu hai đầu
cân chẳng song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Nội nơi Namphương này, như có mặt cho Tà thần yêu-quái sợ thì duy có
ba con. Vậy ráng giữ-gìn cho thanh-khiết. Thầy nói thật cho
các con hiểu trước rằng: Cả Môn-Đệ Thầy đã lựa chọn, lọclừa, còn lại lối nửa phần Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà
cám dỗ, đi bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì
Thiên cơ phải vậy, thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu
phương thế mà nâng đỡ đức-tin của Môn-đệ Thầy lên cao
hằng ngày, ấy là công-quả đầu hết." (ĐCT Giáp-Dần 1926)
Đức Chí Tôn giáng cơ ngày 6-5 Tân Hợi (29-5-1971):
Thầy các con: "Hôm nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến
khuyên các con nên để hết tâm lực vào việc xây dựng nền
Đạo cho kịp thời kẻo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị
Tướng Soái lớn đã về Thiêng Liêng, đó cũng vì Thiêng Liêng
định đặng thử coi các con có làm nên trò gì chăng? Thượng
Sanh có sứ mạng về để độ những bậc Thượng Sanh tại thế,
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rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì
chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?"

TƯỚNG SOÁI THỜI QUÂN
Bài Thài hiến Lễ Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài:
Tướng soái Thời quân đã đạt thành,
Công trình lập Đạo sử nêu danh.
Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,
Không hổ mặt mày với kiếp sanh.

TƯỜNG
TƯỜNG 詳 Biết rõ. Td: Tường tận, Tường trình.

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

TƯỜNG QUANG
祥 光
F: La lumière faste.
Tường: Lành, tốt lành. Quang: ánh sáng. Tường quang là ánh
sáng lành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tường quang nhứt khí chiếu minh đông.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƯỜNG VÂN
祥 雲
E: The lucky light.
F: Le nuage du bon présage.
Tường: Lành, tốt lành. Vân: mây. Tường vân là mây lành.
Ngũ sắc tường vân: năm sắc mây lành.

TƯỢNG DI LẠC
F: Statue.
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).

TƯỢNG PHẬT TỔ
Khai Đạo tại chùa Gò
Kén (Từ Lâm Tự) Đức
Chí Tôn dạy Ngài Thái
Thơ Thanh đúc Tượng
Phật Thích Ca để trước
Hiệp Thiên Đài tại Từ
Lâm Tự, có ý nghĩa gì?
Để trước Hiệp Thiên Đài
là cửa Trời - Người hiệp
nhứt trong mối Đạo Trời
khai gồm có Tam Giáo Phật-Thánh-Tiên, mà Phật là trước,
nên tượng hình Phật Thích Ca cũng vốn là Thầy. Thầy mượn
cửa Thiền để thâu phục các Hòa Thượng Thích Giáo và giống
dân Tần Quốc. Tượng ảnh nầy là Phật Thích Ca, chớ không
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phải Thái Tử Sĩ Đạt Ta cỡi ngựa, vì Ngài đã thành Phật Tổ
gần ba ngàn năm. Hay nói cách khác Thái Tử Sĩ Đạt Ta là hóa
thân của Phật.
Thánh Giáo tại chùa Gò Kén ngày 27-1-Đinh Mão (dl 28-21927). Đức Lý Giáo Tông dạy: "Hình Phật Thích Ca trước Hiệp
Thiên Đài đó phải làm thế nào đừng cho hư gãy, vì Chí Tôn đã
trấn Thần chính nơi tay Người nghe! Dặn khi đến Thánh Thất
mới, phải cầu Chí Tôn trấn Thần lại nữa".
Di dời cốt Tượng Phật Tổ
Đến ngày 20-02-Đinh Mão (dl: 23-03-1927) mới thỉnh Thánh
Tượng Chư Phật về đất mới thuộc làng Long Thành. Khó khăn
nhất là việc di cốt Phật Tổ cỡi ngựa Kiền-Trắc. Đức Cao
Thượng Phẩm phải tập trung nhiều người để đưa cốt lên chiếc
xe bò, kết lại. Viên Chánh Tham Biện cho một toán lính mặc
đồ đen núp ngoài mương ruộng chờ có gì khác thường là bắn.
Khi rõ thật sự thỉnh cốt Phật thì họ rút lui êm. Đức Ngài đứng
trên xe bò vịn cốt Phật Tổ, khởi hành lúc 18 giờ đến 2 giờ
sáng mới đến Thánh Thất tạm. Khi đến khoảng cửa Hòa viện
ngày nay, bị một cái mương lớn quá, Đức Ngài phải khó nhọc
tìm thế lót ván để xe qua, thì đã mệt lữ, Đức Ngài đặt mình
xuống đống lá khô trong rừng mà nghỉ. Tất cả Chức sắc cũng
nằm xuống đó. Bà Nguyễn Thị Hiếu (Hiền nội của Ngài Cao
Quỳnh Cư) điều động Nữ phái khiên cháo và nước đến cho
mọi người ăn để lấy lại sức. Sau đó, cốt Phật Tổ được an vị
giữa hai cụm rừng gần cây ba nhánh (tức chỗ an vị hiện nay).

TƯỢNG THẦY
Thầy dạy: "Tượng Thầy chẳng giống chi hết. Thầy vốn vô
hình ảnh. Thầy tốt đẹp chưa ngòi bút phàm nào vẽ đặng,
nhưng vẽ như tượng bên hữu Thầy đó thì tốt hơn. (là Tượng
Ngũ Chi).
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TƯỢNG TRƯNG
象 徴:
F: Symbole.
Cái vật hữu hình dùng để ví vào cái gì vô hình, cho người ta
dễ cảm xúc, dễ ghi nhớ.
Đức Hộ Pháp nói; "Đức Quan Âm Bồ Tát là một Đấng Thường
Du Nam Hải, các cửa Phong đô nơi Cửu Tuyền Đài kia, là con
đường của Ngài đi lên đi xuống không biết mấy lần, không biết
thế kỷ nào dứt, để tận độ cho thiên hạ, Ngài tượng trưng cho
một cơ thể thiêng liêng giải cả oan nghiệt tội tình, giải cả Nhơn
quả cho chúng sanh đạt vị, tức nhiên đạt cơ giải thoát. Hỏi có
người nào tượng trưng cho Đấng đó hơn Quan Thế Âm Bồ
Tát không? Ba cái gương ba kiểu vở kia đặc biệt chúng ta
không thể gì làm được".

TƯỞNG TÍN
想 信
F: Croire.
Tưởng: Nhớ nghĩ. Tín: tin. Tưởng tín là tin tưởng, tưởng nghĩ
tới và tin là thật.
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."

TƯỞNG TRỜI TIN PHẬT
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật,
"Mà trong lòng chẳng thật kính thành."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

856

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TỬU NHẬP TÂM DI
E: When the wine is in, spirit is out.
F: Quand l’alcool entre, l’esprit sort.
"Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức,
"Tánh thiên Đạo diệt, dục tranh thế sự chi oan."
Đức Lý Thái Bạch dạy cách giới tửu:
Chúa nhựt, 2-1-1927 (âl 29-11-Bính Dần).
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)

TỬU QUỲNH
酒瓊
E: The excellent liquor.
F: La liqueur excellente.
Tửu: Rượu. Quỳnh: ngọc quỳnh, loại ngọc quí màu đỏ.
Thuở xưa, các vua chúa hay các nhà đại phú lấy ngọc quỳnh
cho thợ đẽo gọt làm thành chung uống rượu, vì chất ngọc
quỳnh có đặc tính làm tăng thêm mùi vị thơm ngon của rượu.
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Tửu quỳnh là rượu đựng trong cái chung bằng ngọc quỳnh, ý
nói: rượu ngon, rượu quí.
Bài Dâng Rựơu:
"Thành kính Trường Xuân chước tửu quỳnh."

TỬU - SẮC - KHÍ - TÀI
(Xem Tứ đổ tường)
Thầy dạy:
Tửu-Sắc-Khí-Tài con phải lánh,
Gần nơi Thánh Đạo, nhớ nghe con!

TỰU VỊ
就 位
E: To come to one’s place.
F: Venir à sa place.
Tựu: Tới, gánh vác. Vị: chỗ đứng. Tựu vị là tới chỗ đứng.
Thí dụ:
Khi Lễ sĩ xướng: Tế chủ tựu vị, thì người chủ tế đến đứng tại
chỗ đứng của mình để khởi sự hành lễ.

TÝ - NGỌ - MẸO - DẬU
Những thời điểm này của năm, tháng, ngày, giờ trở thành móc
thời gian của lịch sử dường như Tạo hóa đã an bày để trở
thành dòng biến chuyển ăn khớp nhau. Trước nhứt là Đức
Giáo-Chủ Đạo Cao Đài là ông Phạm Công Tắc lưu vong sang
Campuchia vào năm 1955. Ba năm sau Đức ngài qui Tiên tại
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đây vào ngày âm-lịch 10-4-Kỷ Hợi (1959) nhằm tuần lễ Phật
đản mùng 8 đến ngày rằm tháng 4 năm Kỷ Hợi. Hầu như
những sự kiện lịch sử của Việt Nam, lịch sử thế giới và cả
những nhà lãnh đạo có tên tuổi gắn liền với lịch sử vui buồn,
thăng trầm, thạnh suy của dân tộc, qua bài thi sau:
Sự biến thiên thăng trầm của Tổ quốc,
Theo chu kỳ qui ước định phân.
Xưa Xuân Thu nay lại Thu Xuân?
Và qui luật bất tuân chữ CỬU?
Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu tháng năm trong lịch sử,
Còn ngày giờ thứ tự đúng kỳ Tam.
Lập Cửu Trùng cảnh Nghiêu Thuấn trời Nam,
Dân hạnh phúc muôn năm an hưởng.
Theo Nga Mỹ nào quan to Tá Tướng,
Nào lầu đài, nào phủ trướng vinh sang.
Kẻ vong thân, người danh phận lỡ làng
Kẻ lao ngục, người lên đàng biệt xứ,
Sống tha phương trở thành người lữ thứ.
Xa gia đình kẻ cự phú cũng trắng tay,
Bỏ tiền tài hạnh phúc rẻ chia hai.
Bao sự nghiệp lầu đài ôi tiếc mến,
Thuở sanh tiền ta thường khuyên Hội-Thánh.
Phải gìn tâm nơi tịnh cảnh tu hành,
Đừng theo Mỹ Diệm để hưởng chút lợi danh.
Sau phải chịu cam đành buồn tủi,
Khi Cộng sản đúng thời đúng buổi.
Chiếm Nam Quan cho đến Mũi Cà-Mau,
Lúc bấy giờ Hội-Thánh phải nói sao?
Khi đã lỡ lâm vào trong thế khó,
Khi Cộng Sản chiếm quyền hành trong lúc đó.
Biết bao nhà Tôn giáo phải suy vi,
Cấp lãnh đạo và các phẩm chỉ huy.
Đứng không vững cho nên vấp ngã,
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Làm tên tuổi lợi danh tiêu mất cả.
Cộng ngày sau sẽ tan rã không còn,
Khi dân tình khôi phục lại nước non.
Khuyên Tín hữu lòng son cố tránh.
Thế nào là: Xưa Xuân Thu nay lại Thu Xuân?- Tức nhiên ngày
xưa bên Trung Quốc có phong trào Phong Kiếm Xuân Thu và
Xuân Thu oanh liệt, tức mùa Xuân và mùa Thu. Còn Việt Nam
thì ngược lại sẽ có những sự kiện trọng đại liên quan đến hai
mùa Thu và Xuân, dần dần hiện rõ: qua việc ký hai Hiệp định:
- Thứ nhất ký Hiệp định Genève ngày 20-07-1954. Tháng 7 là
vào mùa Thu.
- Thứ hai ký Hiệp định Paris vào ngày 27-01-1973, tháng giêng
là vào mùa Xuân.
Còn Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu là những biến cố lớn của Thế giới,
trong đó có liên quan đến Việt Nam đều xảy ra vào các năm:
Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, chẳng hạn như:
- Đệ Nhứt Thế chiến xảy ra năm 1914-1918, mà năm 1918 là
năm Ngọ (Mậu Ngọ).
- Đệ Nhị Thế chiến xảy ra năm 1939-1945, năm 1939 là Mẹo
(Kỷ Mẹo) và năm 1945 là Ất Dậu.
- Đảng Cộng Sản Liên xô thành lập tháng 01 năm 1912 (nhâm
Tý) sụp đổ năm 1989-1990 (Canh Ngọ) sau này tái thành lập
vào ngày 14-02-1993..đảng Cộng Sản thành lập 01-07-1921
(Tân Dậu).
- Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập: 03-02-1930 (Canh Ngọ).
-Thành lập Việt nam Dân Chủ cộng Hòa:02-9-1945 (Ất Dậu).
-Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 07-05-1954 (Giáp Ngọ).
- Kể cả các nhà lãnh tụ có liên hệ trực tiếp với lịch sử cũng
chết vào những năm: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, điển hình như:
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+ Cụ Ngô Đình Diệm chết năm 1963 (Quí Mẹo).
+ Cụ Hồ Chí-Minh chết năm 1969 (Kỷ Dậu).
Đặc biệt nên chú ý những ngày Quốc Khánh, ngày 02-09-1945
thì cụ Hồ mất trùng ngày Quốc khánh: 02-09-1969 (Kỷ Dậu) và
chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
Điển hình thêm ngày 20-12-1960 (Canh Tý) thành lập Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam, thì ông Chủ tịch Mặt trận
Nguyễn Hữu Thọ chết ngày 24-12-1995 (Bính Tý) tức là chết
trùng tháng, trùng năm, cách nhau chỉ có 4 hôm.
Đức Hộ Pháp có tóm tắt các sự kiện lịch sử qua thời gian
trong bài thơ sau đây:
Tòa Thánh Tây Ninh lệnh CỬU trùng,
Hoàn cầu thắng bại luật triều trung.
Tiến chinh Đại chiến hòa mười tám, (1918)
Đệ Nhị bốn lăm Đức, Nhựt sùng. (1945)
Năm bốn Mỹ, Nga chia Việt chủng, (1954)
Sáu ba đổ Diệm tận Ngô cùng. (1963)
Bảy hai Mỹ rút vô điều kiện, (1972)
Tám mốt hoàn cầu Mỹ tái sung. (1981)

TỲ BÀ
E: A kind of guitar.
F: Une sort de guitare.
Đờn Tỳ Bà là Bửu pháp của Nhứt Nương Diêu-Trì Cung.
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.
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- 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
Thượng Sanh là Thế (tức Thượng
phẩm nhơn sanh).
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 thẹn-thùng e-ngại vì
không muốn phô hương sắc huyhoàng 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 Phật-Mẫu.
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 làm điều đạo đức
nhân nghĩa thì đoá hoa tươi thắm, làm điều quấy ác thì hoa ủ
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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 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.

TỲ KHEO
毘 丘
E: The monk.
F: Le moine.
Tỳ kheo, còn được gọi là: Tỳ khâu, Tỳ khưu, Tỳ khiêu, tiếng
Phạn là: Bhiksu, được phiên âm là: Bật sô, Bức sô, nghĩa là
Khất sĩ.
Người xuất gia theo đạo Phật, thọ giới Cụ túc, nam thì gọi là
Tỳ kheo, nữ thì gọi là Tỳ kheo ni.
Tỳ kheo, nghĩa là Khất sĩ, trên thì khất pháp (xin pháp) từ Đức
Phật để luyện thân, dưới thì tới chỗ người thế tục để khất thực
(xin ăn) để nuôi thân. Người hành khất ở thế gian chỉ xin cơm
áo chớ chẳng xin pháp, nên chẳng gọi là Tỳ kheo.
Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, tăng ni Phật giáo đều sống
bằng khất thực hằng ngày.
Chế độ Khất sĩ hiện nay được duy trì ở các nước Phật giáo
Nam Tông như: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Miên, Việt
Nam,... Mục đích của việc khất thực là tạo ra mối liên hệ thân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thiết giữa tăng sĩ và dân chúng, tạo cơ hội cho tăng sĩ hướng
dẫn dân chúng về mặt đạo đức và tâm linh, còn dân chúng thì
có cơ hội cúng dường tăng sĩ, tạo được phước đức cho bản
thân mình, hay kết duyên lành với việc tu hành.
"Y theo pháp, Tỳ kheo phải bỏ nhà cửa gia sản, đi du hóa
trong nhơn gian, xin ăn nuôi thân, tùy nơi mà giáo hóa, độ kẻ
có duyên phúc và độ người chưa tin, phải tin việc Phật Thánh
và nhân quả. Đó là xin ăn để nuôi thân xác và luôn dịp độ
người. Còn xin pháp để nuôi huệ mạng, nghĩa là cầu xin pháp
Phật, nối liền cái trí huệ công đức thành tựu của Phật với tâm
mình. Ấy là độ mình. Đủ hai điều kiện ấy gọi là Tỳ kheo.
Tỳ kheo phải trên 20 tuổi, trước phải làm Sa di. Hồi còn làm Sa
di thì giữ Thập giới với oai nghi Sa di. Chừng thọ chức Tỳ
kheo thì phải giữ đủ 250 giới.
Nhưng muốn làm Tỳ kheo phải có đủ những điều kiện nầy:
Chẳng tật bịnh như: cùi, ung thư, ghẻ độc, suyển, điên. Phải là
người thiệt, chớ chẳng phải yêu ma, thần, quỉ, hóa ra người.
Phải có đủ tướng nam nhơn. Phải là người vô sự, không mắc
nợ, không đương làm quan làm tướng, phải có cha mẹ thuận
cho xuất gia, phải có bát và áo cà sa. Lại chẳng phải giả danh
tu, chẳng còn theo ngoại đạo, chẳng có phạm những tội sát
hại cha mẹ, La Hán, Phật, chẳng phạm dâm với Tỳ kheo ni.
Làm Tỳ kheo có thể trụ trì một ngôi chùa, làm chức Thủ tọa.
Mỗi năm nên đi dự Trường hương (Nhập hạ), làm một vị trong
Ban Thất Chứng (7 vị chứng) để truyền giới cho mấy vị Tỳ
kheo mới.
Dự được 5 kỳ Trường hương thì được lên chức Giáo Thọ
(thầy dạy đạo), kế Kiết Ma hay Yết Ma (thầy dạy Luật).
Dự được 10 kỳ Trường hương sắp lên thì đến khai Trường
Kỳ, được lên chức Hòa Thượng."
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"Trong Duy Ma Kinh có chú giải: Tỳ kheo là tiếng thiên trước,
gồm đủ bốn nghĩa: 1. Tịnh khất thực. 2. Phá phiền não. 3. Tịnh
trì giới. 4. Năng bố ma (có sức làm tà ma sợ sệt)."
(Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)
Kinh Cứu Khổ:
"Ma kheo Ma kheo, Thanh Tịnh Tỳ kheo, quan sự đắc
tán, tụng sự đắc hưu, chư Đại Bồ Tát,..."

TỲ VỊ
脾 胃
F: Rate et estomac.
Tỳ: lá lách. Vị: bao tử, dạ dày. Tỳ vị là lá lách và bao tử.
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".

TỶ Quẻ 08. Quẻ Thuỷ Địa Tỷ
Quẻ 08. Quẻ Thuỷ Địa Tỷ 水 地 比
Tượng: Phẩm tước Thiên Đạo
Quẻ này là quẻ Thuỷ Địa Tỷ. Khôn hạ là nội Khôn, Khảm
thượng là ngoại Khảm. Khảm tượng Thuỷ, Khôn tượng Địa,
tên quẻ đặt bằng Thuỷ Địa Tỷ. Biệt số 68.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sau quẻ Sư tiếp lấy quẻ Tỷ là vì sao?
Sư nghĩa là chúng, nhân chúng đông mới thành được Sư. Khi
người đã đông tất phải liên-lạc thân-mật với nhau. Vậy nên
sau quẻ Sư tiếp lấy quẻ Tỷ.
Tỷ nghĩa là so-sánh. Hình chữ Tỷ 比 là hai cái muỗng (匕 chuỷ
là muỗng) cầm so-sánh nhau xem cái nào lớn cái nào nhỏ. Tỷ
có ý liên-lạc dính-dấp với nhau.
- Về thể của hai quẻ: Khảm trên, Khôn dưới tượng là nước ở
trên đất, nước thấm vào đất, đất hấp-thụ lấy nước không gì
gần-gũi hơn. Vậy nên đặt tên quẻ bằng Tỷ.
Khảm tượng mây, nước. Khôn tượng đất, ruộng.
- Theo tượng quẻ thì đã thấy sự an hưởng thái bình: Trên có
mây mưa tưới nước xuống cho đất đai mát mẻ.
Quẻ Tỷ là quẻ đảo của quẻ Sư (Địa Thủy Sư) vừa qua. Bấy
giờ tiếp theo là Thuỷ Địa Tỷ, tức là một cặp Âm Dương đó.
Nếu Sư tượng cho ngày thì Tỷ tượng đêm.
Hào Cửu Ngũ là hào Dương cứng mạnh ở ngôi tôn quí như
bậc Minh quân chiếu sáng cả thiên hạ. Một Dương thống-suất
cả 5 hào Âm, gọi là quần Âm, đó là hình ảnh thiên hạ đang
hướng về bậc Quân vương: cảnh thái bình.
Tính chất vật-lý-học thì Dương hút Âm, vì Dương gần Âm. Nếu
bậc minh-quân thân với bầy tôi là quốc dân đang ngưỡng
vọng. Vì lẽ đó Tỷ tức là sự gần-gũi thân-mật.
Thời Sư là lập thành Hội-Thánh là Thánh-Thể của Chí-Tôn và
cũng là phân quyền cho các Chức-sắc để mỗi người làm
nhiệm-vụ là Phụng sự Vạn-linh. Khi lập Hội Thánh là có phân
quyền lớn nhỏ, phẩm tước cao hạ.
Quẻ Tỷ tượng Phẩm tước Thiên Đạo:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

866

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thầy nói: "Thầy Khổng-Tử trước có Tam thiên đồ đệ truyền lại
còn Thất thập nhị Hiền.
Thầy Lão-Tử trước đặng một học trò là Ngươn Thỉ.
Thầy Giê-giu (Jésus-Christ) trước đặng mười hai người,
chừng bị bắt còn lại là Pierre mà thôi.
Thầy Thích-già đặng bốn người; ba người bỏ Thầy còn lại một.
Còn nay Thầy giáng thế thì chọn đến:
Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị
Hiền, Tam thiên Ðồ Ðệ.
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 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
Ðạo 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 phải 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!" (TNI/50-Ngày 27-8 Bính Dần 1926)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỶ (Giáo Hữu Thượng Tỷ Thanh) (Tên)
Xem Giáo-Hữu phái Thượng tức Thượng Tỷ Thanh (Cần
Giuộc).

TỶ MUỘI
姊 妹
E: Elder sister and younger sister.
F: Sœur ainée et sœur cadette.
Tỷ: chị. Muội: em gái. Tỷ muội là chị và em gái.
Huynh đệ là anh và em trai. Huynh tỷ là anh và chị.
Huynh tỷ đệ muội là: anh, chị, em trai và em gái.

TỸ TỔ
鼻 祖
E: The earliest ancestor.
F: Le premier ancêtre.
Tỵ: Tỹ: cái mũi, bắt đầu. Tổ: ông tổ, người sanh ra một dòng
họ.
Tỹ Tổ là ông thủy tổ của nhơn loại, tức là ông tổ đầu tiên của
nhơn loại.
Ở bên Tàu, theo giáo lý của đạo Tiên tức Lão giáo, thủy tổ của
nhơn loại là ông Bàn Cổ.
Bên Tây phương, theo giáo lý của đạo Do Thái, Thiên Chúa
giáo và Tin Lành, thủy tổ của nhơn loại là ông Adam và bà
Êva.
Kinh Tiên Giáo:
"Đạo pháp bao la, Cửu Hoàng Tỹ Tổ."
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TỴ TRẦN
避 塵
E: To escape the world.
F: Fuir le monde.
Tỵ: Tránh đi chỗ khác. Thế: cõi đời. Trần: cõi trần.Tỵ trần, là
lánh đời, tức là đi ở ẩn.

HẾT VẦN T

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phụ Lục: TỜ KHAI ĐẠO KHAI ĐẠO VỚI CHÁNH PHỦ
DANH SÁCH 247 NGƯỜI KÝ TÊN
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Danh mục vần TH
THA
• Tha
• Tha Lực
• Tha Phương

• Tha Thiết
• Tha Thứ

THÁC
• Thác Địa

• Thác Vì Tình

THẠCH
• Thạch Động
• Thạch Kỳ

• Thạch Thất
• Thạch Xá

THÁI
• Thái Quẻ Địa Thiên Thái
• Thái Âm - Thái Dương
• Thái Ất
• Thái Ất Thiên Tôn
• Thái Bình
• Thái Ca Thanh
• Thái Chánh Phối Sư
• Thái Công Tướng Phụ
• Thái Cực
• Thái Cực Đăng
• Thái Cực Thánh Hoàng
• Thái Chưởng Pháp - Hòa
Thượng Như Nhãn
• Thái Dương
• Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh

• Thái Hòa
• Thái Hư
• Thái Quá - Bất Cập
• Thái Sơn
• Thái Tây (Europe)
• Thái Ðầu Sư Thái Nương
Tinh
• Thái Đầu Sư Thái Thơ
Thanh
• Thái Thượng Ðạo Quân
• Thái Thượng Đạo Tổ
• Thái Thượng Nguơn Thỉ
• Thái Văn Thâu (Khai Thế
Hiệp Thiên Đài)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÀI
• Thài
THAM
• Tham
• Tham Chiếu
• Tham Danh Trục Lợi
• Tham Dự
• Tham Khảo

• Tham Quyền Cố Vị
• Tham Thiên Lưỡng Địa
• Tham Thiền - Nhập Định
• Tham Vọng

THẢM
• Thảm Thiết
THAN
• Than Van
THANG
• Thang Mây
THÁNG
• Tháng Thuấn Ngày Nghiêu
THANH
• Thanh Bạch
• Thanh Bai
• Thanh Bần
• Thanh Bình (Thanh Bường)
• Thanh Cao
• Thanh Cân
• Thanh Danh
• Thanh Đạm
• Thanh Khiết

• Thanh La
• Thanh Lâu
• Thanh Liêm Chánh Trực
• Thanh Loan
• Thanh Minh
• Thanh Nhã
• Thanh Niên Việt Nam
• Thanh Nhàn
• Thanh Quang
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• Thanh Sơn Đạo Sĩ
• Thanh Sử
• Thanh Tịnh
• Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
• Thanh Thanh
• Thanh Thiên
• Thanh Thiên Bạch Nhựt

• Thanh Thủy
• Thanh Trược
• Thanh Tâm Tài Nữ
• Thanh Vương Đại Hội
• Thanh Y Xích Diện
• Thanh Xuân

THÁNH
• Thánh
• Thánh Ân
• Thánh Bất Khả Tri Công Bất
Khả Nghị
• Thánh Bút
• Thánh Cam Địa (Gandhi)
• Thánh Chất
• Thánh Chất Thiêng Liêng
• Thánh Chỉ
• Thánh Chỉ Chí Tôn
• Thánh Chúa
• Thánh Cốc
• Thánh Cốt
• Thánh Danh
• Thánh Đản
• Thánh Đạo
• Thánh Đạo Của Chúa Cứu
Thế
• Thánh Địa
• Thánh Địa Long Thành
• Thánh Điện
• Thánh Điều
• Thánh Đức
• Thánh Giang
• Thánh Giáo

• Thánh Giáo Gia Tô
• Thánh Giáo Pháp
• Thánh Giáo Tâm Kinh
• Thánh Hiền
• Thánh Hình
• Thánh Huấn
• Thánh Hồn
• Thánh Kinh
• Thánh Lịnh Cấm Cơ Bút
• Thánh Lịnh Cho Chức Sắc
Bộ Nhạc
• Thánh Luật
• Thánh Miếu
• Thánh Ngôn
• Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
• Thánh Ngự
• Thánh Ngữ
• Thánh Nhơn (1)
• Thánh Nhơn (2)
• Thánh Phong
• Thánh Pierre
• Thánh Quyền
• Thánh Sống
• Thánh Tâm
• Thánh Tông Đồ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thánh Tổ (Niên Hiệu: Minh
Mệnh)
• Thánh Thai
• Thánh Thân
• Thánh Thần Tiên Phật
• Thánh Thất
• Thánh Thể
• Thánh Thể Thiêng Liêng
• Thánh Thơ
• Thánh Trị

Q.3 VẦN TH▐

• Thánh Truyền
• Thánh Trước Hiền Xưa
• Thánh Tử Đạo
• Thánh Tượng Thiên Nhãn
• Thánh Vệ
• Thánh Vị
• Thánh Vô Danh
• Thánh Vức
• Thánh Ý

THÀNH
• Thành Danh
• Thành Đạo
• Thành Hoàng Thần
• Thành Kỉnh
• Thành Khẩn
• Thành Phật
• Thành Phục
• Thành Tâm Cầu Nguyện

• Thành Tâm Hiến Lễ
• Thành Thái (Vua Nhà
Nguyễn)
• Thành Thật
• Thành Tích
• Thành Tín
• Thành Tựu
• Thành Uổng Tử

THẠNH
• Thạnh Nộ
• Thạnh Thế

• Thạnh Trị

THẢO
• Thảo Am
• Thảo Đài
• Thảo Ðường (1)
• Thảo Ðường (2)
• Thảo Hài
• Thảo Luận

• Thảo Lư
• Thảo Mộc
• Thảo Ngay
• Thảo Thuận
• Thảo Xá Hiền Cung

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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THÁP
• Tháp

• Tháp Kỷ Niệm

THAY
• Thay Mặt Cho Thầy Tức Là
Thầy

• Thay Thân Chí Tôn
• Thay Trời Tạo Thế

THÀY
• Thày Lay
THĂNG
• Thăng
• Thăng Cấp
• Thăng Chức

• Thăng Hà
• Thăng Thiên
• Thăng Thưởng

THẮNG
• Thắng Bại
THẰNG
• Thằng Phược
THÂM
• Thâm Giao
• Thâm Nhập
• Thâm Nhiễm

• Thâm Tâm
• Thâm Thúy

THẨM
• Thẩm Mỹ

• Thẩm Tra

THẬM
• Thậm Chí

• Thậm Thâm

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN TH▐

THÂN
• Thân Bằng
• Thân Bằng Cố Hữu
• Thân Cận
• Thân Côi
• Thân Danh
• Thân Dân
• Thân Hòa Làm Một
• Thân Hữu

• Thân - Khẩu - Ý
• Thân Mẫu
• Thân Phàm
• Thân Phụ
• Thân Sinh
• Thân Sơ
• Thân Tộc Ruột Rà

THẦN
• Thần
• Thần Biến
• Thần Chơn Lý
• Thần Chú
• Thần Chủ
• Thần Dân
• Thần Đạo (1)
• Thần Đạo (2)
• Thần Hoàng Bổn Cảnh
• Thần Hoàng Long Thành
• Thần Hoàng Mỹ Lộc
• Thần Học
• Thần Huệ
• Thần Linh
• Thần Linh Học
• Thần Minh
• Thần Minh Chánh Trực
• Thần Nhân Tâm
• Thần Nông

• Thần Phẩm
• Thần Quyền
• Thần Sầu Quỉ Khóc
• Thần Tài
• Thần Tiên Hội Hiệp
• Thần Tỉnh
• Thần Tú
• Thần Tú - Huệ Năng
• Thần Tử
• Thần Thánh
• Thần - Thánh - Tiên - Phật
• Thần Thoại
• Thần Thông
• Thần Thông Biến Hóa
• Thần Thông Nhơn
• Thần Thức
• Thần Trí
• Thần Văn Thánh Võ

THẬP
• Thập Ác Lục Hình
• Thập Cẩm

• Thập Dực
• Thập Ðiện Diêm Vương

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Thập Điện Từ Vương
• Thập Hình Của Ðức Lý
Giáo Tông
• Thập Mục Ngưu Đồ
• Thập Mục Sở Thị, Thập Thủ
Sở Chỉ
• Thập Nhị Bảo Quân
• Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng
Liêng
• Thập Nhị Địa Chi
• Thập Nhị Gia Liên Bảo
• Thập Nhị Khai Thiên
• Thập Nhị Nhơn Duyên
• Thập Nhị Thánh Tông Đồ

• Thập Nhị Thời Quân
• Thập Nhị Thời Thần
• Thập Nhị Tiên Gia
• Thập Phương
• Thập Phương Chư Phật
• Thập Tàng
• Thập Thiên Can
• Thập Thiên Can - Thập Nhị
Địa Chi
• Thập Thiện
• Thập Trai
• Thập Tự Giá
• Thập Tử Nhứt Sanh

THẤT
• Thất Bửu
• Thất Chánh
• Thất Chí
• Thất Chơn Truyền
• Thất Cơ
• Thất Danh Đạo
• Thất Đạo
• Thất Đạo Nhơn Luân
• Thất Đạo Tâm
• Thất Đầu Xà
• Thất Đức
• Thất Đức Vô Nhân
• Thất Hiền
• Thất Hiếu
• Thất Hộ
• Thất Khiêm Cung
• Thất Khiếu
• Thất Kỳ Truyền

• Thất Lẽ Công Bình Thiêng
Liêng
• Thất Lễ
• Thất Lộc
• Thất Lợi
• Thất Nhơn Tâm
• Thất Nương Diêu Trì Cung
• Thất Phách
• Thất Pháp
• Thất Sách
• Thất Thánh
• Thất Thập Nhị Địa
• Thất Thập Nhị Hiền
• Thất Thệ
• Thất Thiêng Liêng Pháp
• Thất Thời
• Thất Tịch
• Thất Tín

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Thất Tinh
• Thất Tình - Lục Dục
• Thất Tổ

Q.3 VẦN TH▐
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• Thất Ức Niên
• Thất Vị
• Thất Vọng

THẬT
• Thật Thà
THÂU
• Thâu Các Đạo Hữu Hình
Làm Một
• Thâu Phục

• Thâu Phục Thích Ðạo
• Thâu Thủ

THẤU
• Thấu Đáo

• Thấu Triệt

THÂY
• Thây Phàm
THẤY
• Thấy Của Dấy Tham
THẦY
• Thầy
• Thầy Duy Có Một
• Thầy Đến Chỉ Độ Kẻ Vô
Đạo
• Thầy Giáo Văn

• Thầy Là Các Con, Các Con
Là Thầy
• Thầy Là Cha Của Sự Sống
• Thầy Là Đấng Ngọc Hoàng
Thượng Đế

THẾ
• Thế Cuộc

• Thế Đạo
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Thế Độ
• Thế Gian
• Thế Giới
• Thế Giới Địa Hoàn
• Thế Giới Quan
• Thế Luật

• Thế Quyền Thầy
• Thế Sự
• Thế Thái Nhơn Tình
• Thế Trần
• Thế Tục

THỀ
• Thề Nguyền

• Thề Non

THỂ
• Thể Dục
• Thể Chất
• Thể Phách
• Thể Pháp Thiên Đạo

• Thể Pháp - Bí Pháp
• Thể Tánh
• Thể Thiên Hành Hóa
• Thể Thống

THỆ
• Thệ Nguyện - Thệ Ước
THI
• Thi
• Thi Ân
• Thi Ân - Thọ Ân
• Thi Hài
• Thi Hài Hữu Hình
• Thi Hành
• Thi Hành Mạng Lịnh
• Thi Hành Phận Sự
• Thi Hình
• Thi Khả Dĩ Hưng, Khả Dĩ
Quan, Khả Dĩ Quần, Khả Dĩ

Oán. Nhĩ Chi Sự Phụ, Viễn
Chi Sự Quân, Đa Thức Ư
Điểu, Thú, Thảo, Mộc Chi
Danh
• Thi Lễ
• Thi Thố
• Thi Phàm
• Thi Pháp
• Thi Phú
• Thi Văn Tuyệt Bút

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN TH▐
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THỊ
• Thị Chứng
• Thị Dục
• Thị Giả
• Thị Hiếu

• Thị Không Thị Sắc
• Thị Lập
• Thị Phi

THÍCH
• Thích Ca Mâu Ni
• Thích Ca Mâu Ni (Phật)
• Thích Ca Như Lai Thị Ngã

• Thích Già
• Thích Giáo

THIÊN
• Thiên (1)
• Thiên (2)
• Thiên Ân
• Thiên Bàn
• Thiên Bàn Tại Tư Gia
• Thiên Các
• Thiên Cảnh
• Thiên Cầu
• Thiên Chúa Giáo
• Thiên Chức
• Thiên Chuyển
• Thiên Cổ
• Thiên Cơ
• Thiên Cơ Bất Khả Lậu
• Thiên Cơ Chuyển Hóa
• Thiên Cung
• Thiên Đạo
• Thiên Đàng
• Thiên Ðịa Càn Khôn
• Thiên Ðịa Hoằng Khai
• Thiên Ðịa Hữu Âm Dương

• Thiên Ðịa Tuần Huờn Châu
Nhi Phục Thỉ
• Thiên Ðịa Vô Tư
• Thiên Điều
• Thiên Điều Khảo Tội
• Thiên Đình
• Thiên Định
• Thiên Đường
• Thiên Đường - Địa Ngục
• Thiên Đường Phật Tiên
• Thiên Giáng Tai Ương
• Thiên Hạ
• Thiên Hạ Nhứt Gia
• Thiên Hậu
• Thiên Hỉ Động
• Thiên Hóa
• Thiên Hồn
• Thiên Hữu Tứ Thời Xuân
Tại Thủ
• Thiên Khai Huỳnh Đạo

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

12

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thiên Khai Huỳnh Ðạo (Chi
Phái)
• Thiên Khải
• Thiên Khuynh Điạ Khúc
• Thiên Kiến
• Thiên Kiều
• Thiên Linh
• Thiên Luật
• Thiên Lực
• Thiên Lực - Nhơn Lực
• Thiên Lương
• Thiên Lý
• Thiên Mạng
• Thiên Mạng Chi Vị Tánh,
Suất Tánh Chi Vị Đạo, Tu
Đạo Chi Vị Giáo
• Thiên Mạng Thập Nhị Thời
Quân
• Thiên Môn
• Thiên Ngoại
• Thiên Nguơn Mạo Bát Quái
• Thiên Nhãn
• Thiên Nhiên
• Thiên Nhơn Hòa Ước
• Thiên Niên
• Thiên Oai
• Thiên Phẩm
• Thiên Phong
• Thiên Phong - Đại Thiên
Phong
• Thiên Phong Phật Sắc
• Thiên Phục
• Thiên Quân
• Thiên Sai

• Thiên Sắc
• Thiên Sầu Địa Thảm
• Thiên Soái Mạng
• Thiên Số
• Thiên Sứ
• Thiên Tai
• Thiên Tai Ách Nước
• Thiên Tài
• Thiên Tánh
• Thiên Tào
• Thiên Thai
• Thiên Thánh
• Thiên Thần
• Thiên Thi
• Thiên Thiều
• Thiên Thơ Chuyển Pháp
• Thiên Thời - Địa Lợi - Nhơn
Hòa
• Thiên Thu
• Thiên Thu Phụng Tự
• Thiên Thượng
• Thiên Thượng Thiên Hạ
Duy Ngã Độc Tôn
• Thiên Tiên
• Thiên Tinh
• Thiên Tôn
• Thiên Trị
• Thiên Tru Ðịa Lục
• Thiên Trúc
• Thiên Trung Điểu Tích, Họa
Giả Giai Nan
• Thiên Tùng Nhơn Nguyện
• Thiên Tư
• Thiên Tước

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Thiên Tượng
• Thiên Tử Quái
• Thiên Vận
• Thiên Vị

Q.3 VẦN TH▐

• Thiên Võng Khôi Khôi Sơ
Nhi Bất Lậu
• Thiên Vương
• Thiên Ý

THIỀN
• Thiền
• Thiền Bệnh
• Thiền Định
• Thiền Đường
• Thiền Lão
• Thiền Lâm - Thiền Môn

• Thiền Minh
• Thiền Sư
• Thiền Tâm Vọng Cầu
• Thiền Tông
• Thiền Viện

THIỆN
• Thiện (1)
• Thiện (2)
• Thiện Ác
• Thiện Ác Đáo Đầu Chung
Hữu Báo
• Thiện Căn
• Thiện Duyên
• Thiện Đạo
• Thiện Lương

• Thiện Minh (Thái Đầu Sư
Thái Minh Tinh)
• Thiện Nam Tín Nữ
• Thiện Nghiệp
• Thiện Nguyện
• Thiện Niệm
• Thiện Tâm
• Thiện Tín
• Thiện Thần - Ác Thần
• Thiện Tri Thức

THIÊNG
• Thiêng Liêng
• Thiêng Liêng Chi Vị

• Thiêng Liêng Hằng Sống
• Thiêng Liêng Vị

THIẾT
• Thiết Đàn
• Thiết Đinh
• Thiết Giáp Đạo Bào

• Thiết Lập
• Thiết Lễ
• Thiết Yếu

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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THIỆT
• Thiệt Tướng

• Thiệt - Dối
• Thiệt Thiệt Hư Hư
THIÊU
• Thiêu Xác Thánh Tông Đồ
THIẾU
• Thiếu Lâm Tự
• Thiếu Niên

• Thiếu Phụ Nam Xương

THIỀU
• Thiều Hoa
• Thiều Quang

• Thiều Quang Nhị Bá

THIỂU
• Thiểu Đức
THÌN
• Thìn Lòng
THINH
• Thinh Thế
THÍNH
• Thính Giả
THỈNH
• Thỉnh Giáo

• Thỉnh Nguyện

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN TH▐

THỌ
• Thọ
• Thọ Ân (Thụ Ân)
• Thọ Đắc Kỳ Truyền
• Thọ Đức (Thụ Đức)
• Thọ Đường
• Thọ Giáo
• Thọ Giới
• Thọ Hình
• Thọ Khảo
• Thọ Khổ
• Thọ Lãnh Thiên Mạng
• Thọ Lịnh
• Thọ Mạng

• Thọ Phép Giải Oan
• Thọ Pháp Quyền Năng
Thiêng Liêng
• Thọ Phong
• Thọ Sanh
• Thọ Sắc
• Thọ Tang
• Thọ Thiên Phục
• Thọ Trai
• Thọ Trì
• Thọ Truyền Bửu Pháp
• Thọ Tước

THỎ
• Thỏ Lặn Ác Tà
THỎA
• Thỏa Mãn
• Thỏa Nguyện

• Thỏa Ước Bính Thân

THOẠI
• Thoại Khí
THOÀN
• Thoàn Mây (Thuyền Mây)
THOÁT
• Thoát Đọa Luân Hồi
• Thoát Kiếp

• Thoát Khổ
• Thoát Tai

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Thoát Trần
• Thoát Trần Đăng Tiên
• Thoát Tục

• Thoát Vòng Tục Lụy
• Thoát Xác

THÓI
• Thói Tục
THON
• Thon Von
THỎN
• Thỏn Mỏn
THONG
• Thong Dong
THỔ
• Thổ Công - Thổ Địa - Thổ
Kỳ
• Thổ Khí Thành Hồng, Hóa
Kiếm Thành Xích, Nhi Tam
Phân Thác ĐỊa

• Thổ Lộ
• Thổ Nhơn
• Thổ Thần
• Thổ Võ

THỐI
• Thối Bước Lui Chơn
• Thối Bước Ngã Lòng

• Thối Tâm
• Thối Trầm

THÔNG
• Thông (Giáo Sư Ngọc
Thông Thanh)

• Thông Báo
• Thông Công

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Thông Điệp
• Thông Điệp Hòa Bình
• Thông Đồng
• Thông Gia
• Thông Lệ
• Thông Linh Học
• Thông Minh
• Thông Qui
• Thông Thần Lực

Q.3 VẦN TH▐

• Thông Thiên Ðài
• Thông Thiên Định Địa
• Thông Thiên Học
• Thông Tri
• Thông Tri Giải Thể Đạo Cao
Đài
• Thông Truyền
• Thông Tuệ
• Thông Tư

THỐNG
• Thống Đốc Nam Kỳ
• Thống Khổ
• Thống Ngự Vạn Vật
• Thống Nhứt
• Thống Nhứt Đức Tin

• Thống Nhứt Qui Nguyên
• Thống Nhất Tín Ngưỡng
• Thống Nhứt Tinh Thần
• Thống Quản
• Thống Thiết

THƠ
• Thơ (Nguyễn Ngọc Thơ)
• Thơ Đường Luật
• Thơ Thăm Hỏi

• Thơ Thới
• Thơ Truyện Huê Tình
• Thơ Viện (Thư Viện)

THỜ
• Thờ Chồng Tiết Hạnh
• Thờ Người Và Thờ Trời
• Thờ Phượng

• Thờ Thầy
• Thờ Thiên Nhãn
• Thờ Với Miệng Lưỡi

THỜI
• Thời
• Thời Cơ
• Thời Đại
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• Thời Gian
• Thời Kỳ
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• Thời Kỳ Dấu Diếm Thiên
Cơ Đã Qua
• Thời Kỳ Nghệ Thuật
• Thời Lai

• Thời Thừa Lục Long Du
Hành Bất Tức
• Thời Thượng

THÙ
• Thù Đồ
• Thù Tạc

• Thù Nghịch

THÚ
• Thú Cầm
• Thú Tánh

• Thú Vị

THỦ
• Thủ Bổn
• Thủ Bút
• Thủ Cơ
• Thủ Cựu
• Thủ Khoa Huân
• Thủ Lễ

• Thủ Phận
• Thủ Túc
• Thủ Tự (Thủ Từ)
• Thủ Lăng Nghiêm Tam
Muội Kinh

THỤ
• Thụ

• Thụ Giới

THUẤN
• Thuấn Ðế
THUẦN
• Thuần Ðức
• Thuần Ðức Hậu Giáo
• Thuần Hậu

• Thuần Lương
• Thuần Phong Mỹ Tục
• Thuần Túy

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN TH▐

THUẬN
• Thuận Căn Thuận Mạng
• Thuận Hòa
• Thuận Nhơn Tâm

• Thuận Thiên Giả Tồn,
Nghịch Thiên Giả Vong

THUẬT
• Thuật Hoài
THÚC
• Thúc Phược
THỦ
• Thủ Bút Của Đức Cường
Để

• Thủ Giải Trường Tồn

THUẾ
• Thuế Sưu
THUNG
• Thung Đường

• Thung Huyên

THUỐC
• Thuốc Kim Đơn
THUỘC
• Thuộc Địa
THÙY
• Thùy Từ Mẫn Khổ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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THỦY
• Thủy
• Thủy Chung Như Nhứt
• Thủy Thổ

• Thủy Tổ
• Thủy Triều

THUYÊN
• Thuyên Bổ

• Thuyên Chuyển

THUYỀN
• Thuyền Bát Nhã
• Thuyền Độ Nhân
• Thiền Quyên
• Thuyền Sen

• Thuyền Tiên
• Thuyền Thơ
• Thuyền Từ

THUYẾT
• Thuyết Đạo - Thuyết Pháp
• Thuyết Đạo Của Đức Hộ
Pháp
• Thuyết Định

• Thuyết Giáo
• Thuyết Minh
• Thuyết Pháp

THƯ
• Thư Hương
• Thư Hùng Kiếm

• Thư Xuân Đầu Năm Ất Mùi

THỬ
• Thử Cơ Bút
• Thử Thách

• Thử Thất

THỪA
• Thừa - Tiểu Thừa - Ðại
Thừa

• Thừa Hạc Cỡi Rồng
• Thừa Hành

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn
• Thừa Tự

THỨC
• Thức
• Thức Thần

• Thức Tỉnh

THƯƠNG
• Thương Hải Tang Điền
• Thương Mến
• Thương Nghị
• Thương Phong Bại Tục
• Thương Sanh

• Thương Tâm
• Thương Trường
• Thương Tưởng Ông Bà
• Thương Yêu
• Thương Yêu Vô Tận

THƯỜNG
• Thường Cư Nam Hải Quan
Âm Như Lai
• Thường Du
• Thường Lệ

• Thường Nhơn
• Thường Niên
• Thường Phục
• Thường Tình

THƯỞNG
• Thưởng Ban
• Thưởng Đền
• Thưởng Phạt

• Thưởng Phạt Phân Minh
• Thưởng Phong
• Thưởng Thiện Phạt Ác

THƯỢNG
• Thượng Bất Khả Thượng,
Hạ Bất Khả Hạ, Chỉ Nghi
Tại Hạ, Bất Khả Tại
Thượng
• Thượng Cầm Hạ Thú

• Thượng Chánh Phối Sư
• Thượng Chưởng Pháp Lão
Sư Nguyễn Văn Tương
• Thượng Chưởng Tam Thập
Lục Thiên

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Thượng Cổ
• Thượng Đẳng
• Thượng Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt
• Thượng Ðế
• Thượng Đế Ngọc Hoàng
• Thương Đế Toàn Năng
• Thượng Đức
• Thượng Giới
• Thượng Hoài Thanh
• Thượng Hoàng
• Thượng Hội
• Thượng Hương
• Thượng Kỳ Thanh
• Thượng Khách
• Thượng Latapie Thanh
• Thượng Lực
• Thượng Lưu Trí Thức
• Thượng Mưu
• Thượng Nghị Viện
• Thượng Nguơn
• Thượng Nguơn Thánh Đức

• Thượng Nguơn Tứ Chuyển
• Thượng Phẩm
• Thượng Phẩm Cao Quỳnh
Cư
• Thượng Sanh
• Thượng Sanh Cao Hoài
Sang
• Thượng Sớ
• Thượng Tấn
• Thượng Tấu
• Thượng Tấu Sớ Văn
• Thượng Thánh Tượng
• Thượng Thiên
• Thượng Thông Thiên Đàng
• Thượng Thừa
• Thượng Tiên Hoa
• Thượng Tiên Tửu
• Thượng Tiêu
• Thượng Tọa
• Thượng Tôn Quản Thế
• Thượng Trình
• Thượng Tượng



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THA
THA 他 Bộ: nhân 人 là Khác, là kẻ kia. Như tha nhân 他人
người khác, tha sự 他事 việc khác, v.v. Lòng khác. Như chi tử
thỉ mĩ tha 之死失靡他 thề đến chết chẳng hai lòng.

THA LỰC (Phật Học)
他力
Tha lực (J: tariki) là lực từ bên ngoài, lực của người khác. Tha
lực ở đây được hiểu là sức cứu độ của Phật A-Di-Đà, mà theo
quan điểm của Tịnh-độ-Tông là vị sẽ tiếp dẫn những ai cầu xin
Ngài. Tha lực được dùng đối ngược lại từ Tự lực 自力. Thiền
Tông là một môn phái dựa trên tự lực.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THA PHƯƠNG
他 方
E: The foreign region.
F: La région étrangère.
Tha: Khác, người khác, cái khác. Phương: địa phương. Tha
phương là địa phương khác, cách xa quê hương mình.
Tha phương cầu thực: đi kiếm ăn ở phương khác.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Hành đạo tha phương: đi làm đạo ở một địa phương khác,
không phải nơi quê hương của mình.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Chánh Thái Phối Sư đặng quyền cầu xin Chức sắc
hành đạo tha phương, song tại nơi người điều độ,...

THA THIẾT
磋 切
F: Avec insistance.
Tha thiết là Nói tắt câu trong sách Đại Học: "Như thiết như
tha" 如切如磋. Ý chỉ sự giồi mài, khắc dũa cho bóng, vì thế bạn
bè gắng gỏi gọi là thiết tha.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Rót chung ly biệt lưng vơi,
"Mảnh lòng tha thiết đưa người bạn xưa."

THA THỨ
F: Pardonner, excuser.
Lời Thầy 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." Thầy lại cũng đã nói: "Mỗi khi Chơn linh Thầy giáng
Đàn, 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. Thất lễ là đại tội trước mắt các Đấng Chơn linh
ấy! Thầy phải thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng
buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp
trách rất nhiều. Sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh, Tiên, Phật. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.II, ngày 15-101926)
Lời Thầy dạy: "Xem đó, thì các con khá dè dặt, kỉnh Thần,
Thánh cho lắm! Vì Thầy là bậc 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!". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
Q.II, ngày 30-09-1926)

THÁC ĐỊA
托 地
E: To raise the earth.
F: Soulever la terre.
Thác: Lấy tay nâng vật. Địa: đất. Thác địa là nâng đỡ giềng
đất.
Kinh Phật Giáo:
"Hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác địa."

THÁC VÌ TÌNH
(Thác là sự chết, Tình là tình cảm, tình yêu đôi lứa) Trai gái
yêu nhau nhưng nhiều khi gặp một trở lực nào họ không đến
với nhau được, thì họ chết để tỏ sự chung tình, nhưng điều
này không được luật pháp của Đạo hay Đời công nhận.
Đây là bài thơ giao duyên có tựa đề "Thác vì tình" thể thất
ngôn bát cú. Thật ra đây là bài thi của 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.
Thác vì tình
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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)
Ba Ông: CƯ, TẮC, SANG hết lời khen "lời lời châu ngọc" của
điệu thơ Tiên. Xong hoạ lại ngay. Trong buổi ban đầu Diêu Trì
Cung được lịnh đến dẫn dắt ba ông vào đường Đạo, nhưng
phải dùng thi văn để dụ, thì ba ông mới vui theo.
*Bài hoạ của Ông Phạm Công Tắc:
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:
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)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Bài hoạ của Ông Cao Hoài Sang:
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,
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
(Tam-ca: Cao Hoài Sang)
Những bài thơ xướng họa cùng nhau chính là duyên thơ nối
liền Tiên tục để mở đường xuất Thánh mà Đức Thượng Đế đã
chuẩn bị cho ba vị Tướng Soái của Đức Ngài từ lâu rồi, Ấy là
"Khai Đạo muôn năm trước định giờ".

THẠCH ĐỘNG
石 洞
E: Stone cavern.
F: La caverne.
Thạch: Đá, bền vững như đá. Động: hang. Thạch động là
hang đá.

THẠCH KỲ
石奇
Kỳ 奇: kỳ lạ, vật hiếm có. Thạch kỳ: loại đá quí, hiếm có.
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng thiên bất phụ chí anh hào.
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THẠCH THẤT
石 室
E: The stone house.
F: La maison en pierre.
Thạch: Đá, bền vững như đá. Thất: nhà. Thạch thất: đồng
nghĩa thạch xá, là ngôi nhà bằng đá.

THẠCH XÁ
石 舍
E: The stone house.
F: La maison en pierre.
(Thạch: là đá, bền vững chắc chắn như đá. Xá: cái nhà nhỏ)
Thạch xá chỉ cái nhà nhỏ bằng đá (nhà nhỏ đây là thân xác).
Với đạo pháp Thạch xá 石舍 nghĩa là Ngọc thạch xá lợi. Thân
xác bậc đắc đạo, sau khi chết rồi hỏa táng, xương cốt còn lại
là những tinh thể tròn hạt, rắn chắc như viên đá sáng lóng
lánh, cho nên người ta gọi những tinh thể đó là Thạch xá lợi
hay Ngọc xá lợi.
Thạch xá Giải thi 解屍: Cỗi bỏ hình thể, tức chết rồi. Nơi thế
gian một con người tu hành đắc đạo, khi giải bỏ hình thể, hay
hỏa táng thì sẽ được những viên ngọc đá xá lợi. Cho nên từ
"Thạch xá giải thi" được dùng để chỉ sự đắc đạo.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo hóa,
"Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁI Quẻ 11. Quẻ Địa Thiên Thái
Quẻ 11. Quẻ Địa Thiên Thái 地 天 泰
Tượng: Cơ Đại Ân xá của Chí-Tôn
Quẻ này là quẻ Địa Thiên Thái. Kiền ở dưới là nội Kiền. Khôn
trên là ngoại Khôn. Khôn là Địa. Kiền là Thiên, nên tên quẻ
đọc là Địa Thiên Thái. Biệt số: 81.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Lý tiếp lấy quẻ Thái là vì
sao?
Bởi Lý nghĩa là Lễ, cũng nghĩa là giày, là đi. Có giày đi được
an ổn, sau mới thoả-thích. Thế nên sau quẻ Lý tiếp lấy quẻ
Thái. Thái nghĩa là an thích, cũng có nghĩa là thông suốt,
thuận hợp, an-nhiên.
Tượng quẻ này Khôn là quẻ Âm ở trên, là khí âm thượng đẳng
mà giao tiếp với Dương. Kiền dương ở dưới là khí Dương
thăng lên mà giao tiếp với Âm. Nhị khí giao hoà với nhau thì
vạn-vật sinh trưởng mà được THÁI.
Khí Âm Dương nguyên là vô hình, đã nói là vô hình thì không
thể chỉ rõ ra được. Vậy nên phải mượn ba vạch: Âm Dương
đặt liền nhau để miêu tả khí vô hình đó.
Ba nét Kiền ☰ ở dưới thì thấy rằng trời ở dưới và thiên đó
chẳng phải là thiên có hình dáng mà là khí Dương.
Ba nét Khôn ☷ ở trên thì thấy rằng đất ở trên, nhưng đó
chẳng phải là địa hữu hình, mà địa đó là khí Âm.
Khí Âm có tính giáng xuống, khí Dương có tính thông lên, thế
là Âm Dương hoà hiệp, thiên địa tương giao, nên tên quẻ đọc
bằng Thái.
Nếu như Thiên địa hữu hình, mà địa trên, thiên dưới, thành ra
trời đất điên đảo, còn gì là trật tự an-ninh cho con người sống
được?
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Nhờ có được một qui củ, phép tắc như thế nên giờ này nhânloại mới hưởng được một đặc ân to lớn mà Việt Nam hânhạnh được đón nhận trước tiên để rồi thông truyền cho cả thế
giới một Tân-Tôn-giáo với chủ-nghĩa Đại-Đồng để hưởng Cơ
Đại-Ân xá lần ba của Thượng-Đế.
Dưới đây là bản đồ ghi rõ 12 tháng trong một năm.
Mỗi tháng ứng vào một Cung. Phân ra hai bên:Âm Dương:

- Khởi ở Tý là tháng 11 là quẻ Phục (Địa Lôi Phục).
- Tháng Sửu là tháng12 ứng với quẻ Lâm (Địa Trạch Lâm).
- Tháng 1 (giêng) Dần, ứng vào quẻ Thái (Địa Thiên Thái).
- Tháng 2 là Mẹo ứng với quẻ Đại-Tráng (Lôi Thiên Đại Tráng).
- Tháng 3 là Thìn ứng quẻ Quyết (hay Quải) (Trạch Thiên
Quyết).
- Tháng 4 là Tỵ ứng vào quẻ Kiền (Bát Thuần Kiền).
Dương bắt đầu thăng từ 1 Dương ở quẻ Phục tiến dần đến khi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thuần Dương ở quẻ Kiền có 6 hào Dương. Đây là Dương tiến,
thì Âm thoái tức là Âm tiêu Dương trưởng, nghĩa là Âm lui dần.
- Tháng 5 là Ngọ ứng vào quẻ Cấu (Thiên Phong Cấu).
- Tháng 6 là Mùi ứng vào quẻ Độn (Thiên Sơn Độn).
12 tháng chính trong một năm gọi là 12 Thiên-tử-quái.
- Tháng 7 là Thân ứng vào quẻ Bĩ (Thiên Địa Bĩ).
- Tháng 8 là Dậu ứng vào quẻ Quán (Phong Địa Quán).
- Tháng 9 là Tuất ứng quẻ Bác (Sơn Địa Bác).
- Tháng10 là Hợi ứng với quẻ Khôn (Bát Thuần Khôn).
Thái là quẻ của tháng giêng, tháng Dần (lưu-ý Dịch ở đây
chỉ dùng tháng âm-lịch mà thôi).
Hình ảnh này làm đại diện cho 12 quẻ ứng với 12 tháng gọi là
12 Thiên tử quái: Phục, Lâm, Thái, Đại Tráng, Quải, Kiền,
Cấu, Độn, Bĩ, Quán, Bác, Khôn.
Nhờ có được một qui củ, phép tắc như thế nên giờ này nhânloại mới hưởng được một đặc ân to lớn mà Việt Nam hânhạnh được đón nhận trước tiên để rồi thông truyền cho cả thế
giới một Tân-Tôn-giáo với chủ-nghĩa Đại-Đồng để hưởng Cơ
Đại-Ân xá lần ba của Thượng-Đế.
Quẻ THÁI tượng cơ Đại-Ân-xá của Chí-Tôn
Đại Ân xá tức là một cuộc Ân-xá lớn (tiếng Pháp gọi là
Troisième Amnistie de Dieu en Orient).
"Mỗi ngươn hội Đức Chí-Tôn với lòng Từ-bi tha thiết thương
con cái của Người không nỡ để chìm đắm nơi sông mê bể
khổ, nên mỗi ngươn hội Đức Chí-Tôn có mở một kỳ Phổ-Độ
để cứu vớt nhơn-sanh và rước các Nguyên nhân tức là
nguyên-linh đã xuống trần nay đem trở về ngôi vị cũ.
Như thế thì mỗi Kỳ Phổ-Độ đều có mở một cuộc Ân-xá, mở
cửa dễ dàng cho các Đẳng chơn hồn có đủ phương lập vị.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

32

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nền Đạo này là Cơ Đại-Ân-Xá tận độ chúng sanh nên Cao-Đài
xưng là Đại-Đạo. Vì chủ-nghĩa tối cao của Đại-Đạo chẳng
những là QUI TAM-GIÁO HIỆP NGŨ CHI mà thôi, mà phải làm
thế nào dầu bậc Đế vương ngoài thế cũng phải bái phục, phải
tùng Đạo, phải dò theo các cơ thể của Đạo, phải nhờ Đạo mới
mong trị an thiên hạ đặng.
Vậy mới gọi là HIỆP NHỨT!
Vậy mới gọi là ĐẠI-ĐẠO!
Đại-Đạo ngày nay cũng là Phật-Đạo vì gồm hết Tam giáo Nho,
Thích, Đạo và Thích-Ca cũng là Thầy, Thầy là Thích-Ca".

THÁI ÂM - THÁI DƯƠNG
太 陰-太 陽
E: The moon - The sun.
F: La lune - Le soleil.
(Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Âm: khí Âm. Dương: khí Dương)
Thái âm là rất Âm. Thái dương là rất Dương; Kinh rằng "Ánh
Thái Dương giọi trước phương đông".
Nói Thái Âm, Thái Dương tức là luận từ Thái cực, Lưỡng Nghi
(Âm Dương) từ Kinh dịch, Hệ-Từ Thượng trong Kinh Dịch đã
cho biết: cốt tủy Kinh Dịch nằm trong câu "Dịch hữu Thái cực
nhi sinh Lưỡng Nghi; Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng
sinh Bát Quái; Bát quái sinh vạn vật" nghĩa là Dịch có ngôi
Thái cực, Thái cực sanh Lưỡng nghi (tức là Âm Dương),
Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng (là Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu
Dương, Thái Âm).Tứ Tượng sanh Bát Quái (CÀN nhất, ĐOÀI
nhị, LY tam, CHẤN tứ, TỐN ngũ, KHẢM lục, CẤN thất, KHÔN
bát). Bát Quái sinh ra vạn vật.
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Sinh ở đây là biến hóa bất diệt và vô cùng huyền diệu.
Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:

Dưới đây là sự biến hóa từ Thái cực đến khi thành hình một
Bát Quái đầu tiên đó là Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:
Đạo Cao Đài ra đời Đức Chí-Tôn xác định điều ấy: "Thầy đã
nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn thế giới
thì Khí Hư Vô sanh ra:
- Có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực,
- Thầy phân Thái cực ra Lưỡng Nghi,
- 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". (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển 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".
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Thánh nhân đã chỉ rõ rằng: đầu tiên ngôi Thái cực phân hóa
thành hai, gọi là Âm Dương. Ví như hột giống khi nứt mầm thì
có hai lá đầu tiên, gọi là song-tử-diệp, tức là Âm Dương đó.
Nhưng khi biểu tượng là dùng: nét liền
tượng Dương, nét
đứt
tượng Âm. Với 1 nét như vậy thì gọi Nghi (tức nghi
Dương và nghi Âm).
Khi sanh biến thì hai nghi Âm Dương sẽ sanh ra Tứ tượng. Khi
gọi là Tượng thì biểu hiệu bằng hai nét, có bốn Tượng là: Thái
Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm.
Gọi là sinh tức là làm tăng thêm, luôn luôn nghi ban đầu vẫn
làm gốc có nghĩa là hai nét Âm Dương vẫn đặt nằm dưới
cùng, vì đó là gốc, là khởi điểm để từ đó tiếp diễn sinh ra.
Khi thành Tượng thì lấy Nghi dương làm gốc, đặt nét Dương
lên nghi dương thành hai Dương là Thái Dương
lần biến
thứ nhì thì đặt nét Âm lên nghi dương sẽ là Thiếu Âm
.
Đến nghi Âm cũng qua hai lần biến hóa thành ra Thái Âm
và Thiếu Dương
.
Khi Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi, rồi Lưỡng Nghi phân ra Tứ
Tượng thì Tứ Tượng gồm: Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu
Dương, Thái Âm. Thông thường, Thái Âm là chỉ Mặt trăng;
Thái Dương là chỉ mặt trời. nguyên lý của Âm Dương.
Thái Âm Tinh Quân là vị Tiên cai quản mặt trăng.

THÁI ẤT
太乙
(Thái tức là rất, là cao hơn hết; Ất là hai: Giáp, Ất). Vì rằng
trong Thập Can thì can Giáp thuộc Dương, can Ất thuộc Âm.
Ất Âm mà cường thạnh thì Giáp Dương phải tránh đi đó là
theo đúng với Thiên lý. Cho nên "Độn Giáp" là cái hình của
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Thái Ất. Thái Ất tức là cái ẤT thái quá - cái Âm thái quá - Cái
Âm thái quá tức là Âm cực. Âm cực thì Dương suy. Dương
suy ắt phải ẩn tàng tránh đi, mà Dương đây là Giáp tức là Độn
Giáp.
Gọi là Thái Ất còn là để tả cái đời vật chất âm-u này và thêm
nữa để tả cái vòng thứ tư tức là cái kiếp Âm tột cực theo một
vận chuyển đến kiếp thứ 5 là một nơi dừng nghỉ."
"Thái Ất tức là cơ-quan hữu tướng cao-trọng hơn hết, là khoa
nghiên-cứu sự vật đã hiện tướng, cao diệu nhiệm mầu. Vạnvật được điều-hành bằng những phương-thức". (Chí-Tôn)
Đây Thầy giải về những con số lập thành để làm tượng-trưng:
- Số 0 (không) ấy là cơ-quan Hư-vô bổn thể. Số 0 là số vô
thủy, tức là không có chi trước nó hết, nó là số chúa của chúa
cả vạn vật. Chính trong không mà sinh ra vạn-hữu, nên nó hợp
với số nào thì làm cho số đó tăng tiến thêm lên. Nó là cái vòng
bao bọc tượng-trưng, chủ cả cái hữu-vi sự-vật này.
- Số 1 Là số đầu tiên sau số 0, tức là cái nguồn sanh hoạt
trước nhất để biến vi hữu tướng.
- Số 2 là số biến-hóa do số 1 mà ra. 1 biến thêm 1 nữa thành
2.
- Số 3 là do 1 với 2 hỗn-hợp lại mà biến ra 3. Ba tức là cơquan hữu tướng cùng vô tướng hiện có ở càn-khôn vũ-trụ này.
- Số 4 là cơ-quan hữu tướng biến hình, tức là âm dương biến
sanh. Nho-gia gọi là Lưỡng nghi sanh Tứ-tượng là vậy, số 4
cũng có nghĩa là 1+3 tức là do lý Thái-cực điều hành với ba
ngôi hóa sanh vạn hữu nên hễ đến 4 là biến hóa ra rồi.
- Số 5 là do 1 và 4 kết thành hay là 2 và 3 hiệp lại. Hai ấy là
âm dương. Ba ấy là 3 ngôi chủ-tể đầu tiên của vạn-hữu. Số 5
tức là càn khôn đã an vị rồi, xong xuôi hết, đã sắp đặt đâu đó
có thứ lớp an bày.
- Số 6 do lý Thái-cực hiệp với cơ quan an-vị này (1+5). Cũng
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có nghĩa là Lưỡng-nghi hiệp cùng Tứ-tượng (2+4) nghĩa là hai
lý âm dương đun đẩy nhau để biến sanh những cái đã sanh
ra. Nó cũng có nghĩa là 3+3 tức là 3 ngôi đầu tiên hỗn-hợp
nhau để hóa thành 3 ngôi nhỏ nữa, cũng có nghĩa là 3x2 tức là
tam ngôi ở cấp bực thứ nhì do luật Âm Dương biến tướng với
3 ngôi đầu tiên.
- Số 7 là số ngưng kết do 1+2+4 tức là Thái-cực cọng Lưỡng
nghi và Tứ-tượng. Thái-cực là Dương, Lưỡng nghi là cơ biến
tướng, Tứ tượng là cơ sanh-hoá. 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 ngừngnghỉ, 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. 7 ấy tức là 3 ngôi cọng 4 biến hay
là 1+2+1+2+1 nên Vô-cực vi-chủ.
- Số 8 là do 1+7 mà thành, tức là lý Thái-cực đã phát động để
biến sanh, cũng như Âm Dương đã phối hợp vào nhau để biến
sanh thêm nữa.
Số 8 ấy là Bát-quái có nghĩa là 4x2=8, 4 là cơ chuyển biến, 2
là cơ Âm Dương, cơ chuyển biến phát động trên cơ âm dương
nên nó huyền-diệu nhiệm-mầu thay thay đổi đổi. Tuy vậy nó
cũng chưa thật toàn năng cũng như lý Thái-cực chưa soi thấu
vào âm-quang hữu tướng hữu vi. Nó cũng có nghĩa là 3+5=8
là tam ngôi cọng ngũ khí, cơ mộc dục vận hành trong trạngthái tĩnh.
- Số 9. Phải đợi đến số 9 là số huyền-diệu nhiệm-mầu, huyền
diệu hơn hết là số đó, nó là cơ chuyển biến đến mực độ tận
thiện tận mỹ toàn năng toàn tri. Nó là 1+8 tức là cơ vận-hành
trong trạng-thái tĩnh được lý Thái-cực thúc đẩy thêm cho nên
năng tri sáng-suốt. Nó cũng là 3+6, 3 và 6 đều là hai lý nhiệm
mầu và đều ở trong trạng-thái động. Nó cũng có nghĩa là 3x3
hay 32 (hay ba bình phương) là cấp bực Tam ngôi biến-hóa,
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vận-hành suốt thông trời đất.
Đến số 9 là đến chỗ tột cùng vận-động để hợp về cơ qui nhứt.
Phép toán-học thử đến 9 rồi trở về 0 là vậy. Cùng cực cái
động tức trở về trạng-thái tịnh nguyên-thủy.
- Số 10 do 9+1 tức là số hiền-hòa, lặng-lẽ, an-bình, đầm-ấm.
- Số 12 là số đặc-biệt tức là 9+3, 9 là cơ-quan vận chuyển, 3
là ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận-chuyển tức là cơ qui
nhứt, nắm cả các pháp trong tay, mà người nắm pháp ấy là
Chủ-tể Càn-khôn vũ-trụ. Nên Thầy có nói số 12 là số riêng của
Thầy là vậy. Nếu cọng lại là 1+2=3 tức là ba ngôi đầu tiên.
Nếu tính theo hàng là 1 và 2 tức là lý Thái-cực đứng trước
Luật âm dương thì thấy rõ quyền-năng Chưởng-quản trong đó.
Vì thế nên Thầy nói chi chi cũng có luật-định, không một vật
chi ngoài quyền sở-định của tạo-hóa hết. Nhưng luật côngbình có hai phần: một Âm, một Dương biến động; dù ngay
trong luật-định cũng có, ở đâu cũng có cái lý mâu thuẫn trong
đó, hễ có mâu-thuẫn tương-quan là có biến sanh. Hết vòng
biến đổi mới trở về trạng-thái đầu tiên là 1, rồi từ 1 trở lại
trạng-thái Hư-vô cho nên người tu đắc nhứt qui cơ là thành
Đạo nghĩa là hiệp cùng lý Thái cực để trở lại trạng-thái tĩnhlặng nhiệm-mầu. Trong là lý Hư-vô phát sanh một Thái-cực.
Thái-cực biến-hóa 3 ngôi, mỗi 3 ngôi lại biến-hóa nữa thành ra
Cửu chuyển.

THÁI ẤT THIÊN TÔN
Thái Ất Thiên Tôn 太乙天尊 là Một vị đại Tiên, thầy của Tam
Thái Bảo Na-Tra, có nhiệm vụ Chưởng quản bộ sổ ở cõi
Phong Đô, Địa ngục theo như Phật giáo lưu truyền.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn,
"Miền Âm cảnh ngục môn khai giải."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

38

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THÁI BÌNH
F: Paix.
Đức Hộ Pháp nói: "Cái tư-tưởng vô cùng chiều theo thời thế
của đời đặng nâng-đỡ trí-thức của nhơn-sanh tạo thời cải thế.
Nếu hiểu rằng nghĩa lý của Đạo là đường duy nhất của tâm-lý
nhơn sanh ắt phải nhìn-nhận rằng: phải để cho tinh-thần đặng
tự-do tín-ngưỡng, miễn là làm thế nào cho Đạo thuận cùng
đời, đời không nghịch Đạo, mới gọi là lý-thuyết cao-siêu làm
cho thái-bình tâm-lý. Thái-bình tâm-lý đặng mới làm cho tháibình thiên-hạ đặng, thái-bình thiên-hạ đặng mới Đại Đồng Thế
Giới đặng".

THÁI CA THANH - Thái Chánh Phối Sư
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 Lý-Lão-Quân. Ngay
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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 để 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 Toà-Thánh Tây-ninh dữ-dội.
Cuối cùng đi đến cuồng tín không còn thờ Thiên-Nhãn và danh
hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ nữa. Từ-Giáp giữ Thanh Ngưu,
khi đầu kiếp xuống trần để giữ ông Ca là Truyền Trạng PhạmVăn-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
bạn-bè 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). Khi Ông Ca chết,
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Chi-phái này tan rã, vì không còn dấu vết gì của Cao-Đài ToàThánh 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:
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." (sưu tập của Quang Minh)

THÁI CHÁNH PHỐI SƯ (Phẩm)
Trong ba phái: Thái, Thượng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dưới đây của Đức Lý Giáo
Tông (Thái là Thái Chánh Phối Sư Chưởng quản):
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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. Bổn
phận là 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.
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.
Ðiều thứ sáu: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền cầu xin
Chức Sắc hành Ðạo tha phương, song tại nơi người điều độ,
làm Chủ Tọa Hội Thánh.

THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ
太公相父
"Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn"
太公相父管法天尊. Đây là Thánh danh Đức Khương Thượng
Tử Nha, họ Khương 姜, tên Thượng 尚, tên chữ là Tử Nha
子牙, vua Châu Võ Vương tôn làm Thượng Phụ hay Tướng
Phụ, hàm ân là Thái Công.
Lúc thiếu thời Ngài rất mộ đạo Tiên, nên tầm sư học đạo và
thọ giáo Đức Nguơn Thỉ Thiên Tôn tại núi Côn Lôn. Ngài quyết
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chí tu hành, không màng đến việc thế tục nữa, theo thầy lo tu
hơn 40 năm trên núi.
Vào thời ấy, Trụ Vương vì đắm say nữ sắc của Đắc Kỷ, không
lo việc triều chính, công thần nhiều vị khuyên can đều bị giết
hại, nhân dân đồ thán, giặc cướp nổi lên bốn phía, vận nước
suy vi. Nguơn Thỉ Thiên Tôn khuyên Khương Tử Nha hạ trần
để phò Châu, phạt Trụ. Khí số nhà Thương sắp mãn, vận
nước Tây Châu hưng thịnh, nên Cơ Phát lên nối nghiệp cha,
xưng hiệu Võ Vương, rồi cử binh phạt Trụ. Trên mười năm
mới bình định xong tứ phương, vua lên ngôi thiên tử, phong
Khương Tử Nha đứng đầu các bậc khai quốc công thần và
cho làm vua nước Tề, đời đời con cháu được phụ truyền tử kế
mà hưởng lộc tại nước Tề.
Câu 29 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Nam mô Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên
Tôn"

THÁI CỰC
太極
E: The Universal Monad.
F: La Monade Universelle.
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánhngôn 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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
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.
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
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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.

THÁI CỰC ĐĂNG
太極
E: The Monad lamp.
F: La lampe de Monade.
Thầy giải về Thái Cực Đăng: "Trước khi phân Trời Đất, thì khí
Hư-vô bao quát Càn khôn, sáng soi đầy trong vũ trụ. Nó là một
cái trung tâm-điểm, tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra Thái-cực,
hóa Lưỡng-nghi. Lưỡng-nghi là Âm Dương tức là động và
tịnh. Có Âm Dương rồi mới có hóa sanh muôn vật."
Ngọn đèn thờ chính giữa, là giả mượn làm Tâm đăng, Phật
Tiên truyền Đạo cũng do đó, thành Đạo cũng tại đó. Nó đặt
ngay chính giữa, không lay động, xao xuyến, chiếu thấu khắp
cả Càn khôn. Mặt Nhựt, mặt Nguyệt có lúc sáng, lúc tối, giờ
khắc nào cũng tỏ rạng, không lu mờ. Nhơn vật nhờ đó mà
sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Trời Đất nhờ đó
mà quang minh trường-cửu. Người tu-hành nhờ đó mà tạo
Tiên tác Phật, siêu phàm nhập Thánh. Hễ chinh qua bên trái
thì Tả Đạo; dịch qua bên hữu thì bàng-môn, ngay ở giữa là
Chánh Đạo. Đạo Cao-Đài ngày nay chỉ dùng hai chữ chánh và
trung thôi.
Chúng-sanh phải nên am-tường lý ấy, lý ấy ở trong Tâm. Tâm
an-tịnh vô-vi tự nhiên bất động là Chánh Đạo. Tâm còn tính
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mưu thần chước quỉ, độc ác hiểm sâu, ấy là bàng-môn, tả Đạo
chớ chi đâu!
Tại sao nhân-loại phải thờ Đức Thượng-Đế trong buổi Tam-kỳ
Phổ-Độ này? 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, 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 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?
Vì thế nên mở Thể-pháp trước, dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn.
*Bí-pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.
*Thể-pháp là Cửu Trùng Đài mở-mang bành trướng về mặt
phổ-thông Chơn-giáo".

THÁI CỰC THÁNH HOÀNG
太 極 聖 皇
E: The Emperor of Monad.
F: L’Empéreur de Manade.
Thái Cực: (đã giải bên trên). Thánh Hoàng: vua Thánh, vị vua
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thiêng liêng huyền diệu. Thái Cực Thánh Hoàng là vị vua
Thánh ngự ở ngôi Thái Cực, đó là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng"

THÁI CHƯỞNG PHÁP - Hòa Thượng Như Nhãn
Hòa Thượng Như Nhãn (1864-1939)
Hòa Thượng Như Nhãn, thế
danh là Nguyễn Văn Tường,
sanh năm 1864, con của ông
Nguyễn Văn Bầu và bà Ðoàn
Diệu Hoa, quê quán ở Ðức
Hòa (Long An), đi tu từ năm
17 tuổi, qui y với Hòa Thượng
Thích Trí Lượng (Minh Ðạt) trụ
trì ở chùa Thiền Lâm Cổ Tự
(xóm Chùa, tỉnh Tây Ninh), thọ
Pháp danh là Thích Từ Phong.
Nguyên vào năm Mậu Tý
(1888) tại vùng Phú Lâm Chợ
Lớn, (đường Bà Kế, khu vực
Chợ Gạo, nay là Bến Phú
Lâm, Quận 6), bà Hồ Thị Lộc có xây một ngôi chùa lớn, đặt tên
là Chùa Giác Hải, bà giao cho ông Thủ Tọa Nguyễn Minh Sự
coi sóc. Ông Sự mất năm 1908. Sư Thích Từ Phong về đây kế
nghiệp, trụ trì Chùa Giác Hải. Năm 1912, Ngài Thích Từ
Phong giữ chức Yết Ma và năm 1924, Ngài được phong chức
Hòa Thượng, nên các Phật tử tại vùng nầy thường gọi Ngài là
Hòa Thượng Giác Hải. Trong lúc trụ trì ở chùa Giác Hải, Hòa
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Thượng Giác Hải có quyên góp tiền bạc trong bổn đạo để mua
đất và lập một cảnh chùa tại vùng Gò Kén, Tây Ninh, lấy tên là
Từ Lâm Tự (sau đổi lại là Thiền Lâm Tự). Chùa được xây
dựng trên một khu đất gò rộng 4 mẫu, dựa quốc lộ Sài Gòn
Tây Ninh, cách quốc lộ khoảng 200 mét và cách thị xã Tây
Ninh chừng 5 cây số, phía trước cất chùa, phía sau làm nghĩa
địa. Trong số bổn đạo đóng góp tiền mua đất và xây chùa Từ
Lâm ở Gò Kén, ông bà Huyện Nguyễn Ngọc Thơ và Lâm Ngọc
Thanh đóng góp tiền bạc nhiều hơn cả. Chùa mới vừa xây
dựng xong phần chánh, chưa trang trí, chưa làm đường lớn từ
quốc lộ vào chùa. Lúc đó là vào năm 1925. Vào giữa năm
Bính Dần (1926), ông bà Nguyễn Ngọc Thơ được Ðức Chí
Tôn thâu làm Môn đệ, nhập vào Ðạo Cao Ðài. Hai ông bà
cũng muốn Ðức Chí Tôn thâu phục Hòa Thượng Như Nhãn,
nên ông bà thuyết phục Hòa Thượng đến dự một đàn cơ cầu
Ðức Chí Tôn tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Ðịnh. Ðức
Chí Tôn giáng cơ thâu phục được Hòa Thượng Như Nhãn.
Giữa tháng 7 năm Bính Dần (1926), Hòa Thượng Như Nhãn
được Ðức Chí Tôn thâu làm Môn đệ. Sau đó, do sự yêu cầu
của ông bà Thơ, Hòa Thượng Như Nhãn hiến chùa Từ Lâm
(Gò Kén) cho Ðạo Cao Ðài dùng làm Thánh Thất tổ chức Lễ
Khai Ðạo. (Có lẽ trong thời gian xây dựng chùa Từ Lâm ở Gò
Kén, Hòa thượng Giác Hải lấy hiệu là Như Nhãn). Ngày 29-7Bính Dần (dl: 5-9-1926), Hòa Thượng Như Nhãn được Ðức
Chí Tôn giáng cơ ân phong là: Quảng Pháp Thiền Sư Thích
Ðạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Ðạo Sĩ: Chưởng Pháp phái Thái.
Ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926), Ðại Lễ Khai Ðạo Cao
Ðài được tổ chức long trọng tại Thánh Thất Từ Lâm Tự (Gò
Kén, Tây Ninh), có hằng vạn Tín đồ Cao Ðài dự lễ, số quan
khách đời đến dự rất đông . Chính đêm 14 rạng 15 tháng 10
âm-lịch, tổ chức đàn cơ trong Thánh Thất, Ngài Ðầu Sư Ngọc
Lịch Nguyệt trấn pháp sót một cửa, nên thừa dịp nầy, quỉ nhập
vào đàn, một nhập vào ông Lê Thế Vĩnh xưng là Tề Thiên Ðại
Thánh, một quỉ khác nhập vào cô Vương Thanh Chi xưng là
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

48

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Lê Sơn Thánh Mẫu, nói năng lộn xộn, rồi nắm tay nhau nhảy
múa, khiến cho nhiều người mới vào Ðạo Cao Ðài mất đức tin.
Hòa Thượng Như Nhãn cũng bị mất đức tin luôn. Mặc khác,
số đệ tử của Hòa Thượng Như Nhãn yêu cầu Ngài bỏ Ðạo
Cao Ðài và đòi chùa lại. Hòa Thượng Như Nhãn nghe theo và
quyết định đòi chùa Từ Lâm, không hiến cho Ðạo Cao Ðài
nữa, hẹn trong 3 tháng Ðạo Cao Ðài phải dời đi. Ngày 19-11Bính Dần, Hòa Thượng Như Nhãn bị thiêng liêng phạt làm cho
đau nặng. Ngày 01-12-Bính Dần, Ðức Chí Tôn giáng cơ quở
phái Thái và Hòa Thượng Như Nhãn, tỏ ý muốn phế bỏ phái
Thái. Ðức Phổ Hiền Bồ Tát cầu xin Chí Tôn tha thứ phái Thái
và đừng bỏ phái Thái (phái Phật). Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ
trục xuất Hòa Thượng Như Nhãn ra khỏi Ðạo Cao Ðài. Tháng
2 năm Ðinh Mão, Ðức Lý Giáo Tông quyết định trả chùa Từ
Lâm cho Hòa Thượng Như Nhãn và chỉ dẫn Hội Thánh tìm
mua được 96 mẫu đất tại làng Long Thành (Tây Ninh) để dời
các cơ sở của Ðạo về nơi đây, lập thành Tòa Thánh Trung
ương của Ðạo Cao Ðài. Hòa Thượng Như Nhãn qui liễu vào
ngày 5-12-Mậu Dần (dl: 24-1-1939) hưởng thọ 75 tuổi. Tháp
của Ngài được xây ngay trước chùa Từ Lâm Tự (nay là Thiền
Lâm Tự) Gò Kén (Tây Ninh). Trên bia mộ có đề chữ Hán, dịch
ra như sau đây: Ngài là Ðại Lão Hòa Thượng Thiền Tông Lâm
Tế đời thứ 39. Ngày sanh: 15-3-Giáp Tý (1864). Ngày chết: 512-Mậu Dần (1939), thọ 75 tuổi. Tháp của Hòa Thượng Như
Nhãn xây ở chính giữa, hai tháp hai bên là của hai vị: - Hoà
Thượng Minh Ðạt, thầy của Ngài Như Nhãn, - Hòa Thượng
Hồng Tằng, học trò của Ngài Như Nhãn.
1- Thầy có dạy riêng Hoà Thượng Như Nhãn:
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
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"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.
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 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."
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
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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"
2-Lập lại lời của Đức Hộ Pháp nói về việc mượn chùa Từ Lâm
của Hoà Thượng Giác Hải:
"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 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. Nếu buổi ấy
ai đức tin không vững chắc còn có nước trốn mà đi. Một phần
đã từ bỏ Đạo vì lẽ ấy, còn những người có đức tin một chút
nói rằng ở coi, coi họ làm sao tương lai sẽ như thế nào? Nếu
nên thì mình theo, bằng không nên thì đả đảo rồi bỏ đi. Như
vậy mà vẫn còn một đám người nữa vì thương chúng sanh
kính trọng con cái Đức Chí Tôn đem đức tin để trọn vẹn nơi
Ngài lo lắng cho tương lai của nhơn sanh, tự hỏi: nếu lời hứa
của Đức Chí Tôn không thành tựu thì Đạo Cao Đài thành sao
đặng, vì cớ, những kẻ ấy đem tất cả nhiệt huyết của mình
đặng cứu dân, lời hứa của Đức Chí Tôn đem cả đức tin thực
hiện cho thành tựu mong mỏi cứu tình thế, thấy khổ nhơn loại
mà hy sinh tạo nghiệp. Bần Đạo ngó lại hai mươi mấy năm rồi
biết bao nhiêu sanh mạng về gởi rừng nầy nơi nước độc bệnh
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chướng, nhìn lại Thánh Địa biết bao nhiêu mồ mã, biết bao
xương máu."
3-Diễn tiến về việc Ngài Như Nhãn đòi Chùa nên toàn Đ
phải tìm mua đất làm Đền-Thánh:

ạo

*Sau khi làm Lễ Khai Đạo tại chùa Từ Lâm (Gò Kén) ngày 1510 Bính-Dần (dl 19-11-1926) chủ chùa Từ Lâm là Hòa-Thượng
Như-Nhãn (Giác-Hải) đòi chùa lại, không hiến cho Hội-Thánh
Cao-Đài nữa, kỳ hẹn trong 3 tháng buộc phải dời đi.
*Ngày 19-1 Đinh-Mão (dl 20-2-1927) tại Từ Lâm Tự, Đức Lý
Giáo Tông giáng cơ quyết định trả chùa lại cho Hòa-Thượng
Như-Nhãn, rồi dạy Hội-Thánh đi chọn mua đất cất Tòa-Thánh,
phải chọn đất tại Tây-Ninh nầy mà thôi. Đức Lý xin mua đất
nơi khác nhưng Đức Chí Tôn không chịu, bởi vì Tây-Ninh là
Thánh-địa, nơi đây phong thổ thuận tiện cho người ngoại-quốc
đến học Đạo.
*Ngày 20-1 Đinh-Mão (dl 21-2-1927) cũng tại Từ Lâm Tự, Đức
Chí-Tôn giáng cơ quyết đ ịnh: "Các con phải chung hiệp nhau
mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng ở tại Tây Ninh
nầy mà thôi".
*Hội-Thánh Cao-Đài phải trả chùa lại cho Ông Như Nhãn và
hứa trong 3 tháng sẽ tìm đất mới để dọn đi: Kể từ Rằm tháng
10 năm Bính-Dần (1926) tới Rằm tháng Giêng Đinh-Mão
(1927) là đúng kỳ hứa trả chùa Từ Lâm (Gò Kén) là 3 tháng,
nhưng tới tháng 2 năm Đinh-Mão, đã quá kỳ hạn 1 tháng mà
Hội Thánh chưa trả chùa lại được, vì chưa kiếm được đất để
mua, còn Ông Hòa Thượng Giác Hải thì cứ đòi chùa lại hoài".
(Đạo-Sử I /51)
*Vì sự đòi Chùa ấy nên Đức Lý Giáo Tông giáng dạy t ại chùa
Gò-Kén ngày 19-1 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 tại Tây Ninh nầy mà
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thôi, vì là Thánh địa. Vả lại phong thổ thuận cho nhiều nước
ngoại quốc đến đây học Đạo. Lão muốn nơi khác mà Đức Chí
Tôn không chịu. Thượng Trung Nhựt! Phải làm thế nào chừa
đất dư ra ít nữa là 50 mẫu là trọn cả 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)
Hôm sau, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 20-1 Đinh Mão (Dl. 212-1927) Đức Chí-Tôn giáng dạy 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 quyền thưởng phạt, đặng răn làng ấy cho đến ngày
chúng nó biết ăn năn cải quá. 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.
Cẩm Giang thì các con phải chịu khổ về phần ăn uống, Bén
Kéo thì địa thế hẹp hòi, chớ chi các con khôn ngoan lấy cớ
rằng: vì ích lợi lương sanh, vì đạo đức mà ký. Chánh phủ cho
các con mé rừng Cấm bên kia đường thì đẹp lắm. Các con liệu
thử! Thơ! Suối Vàng thì đặng, phương chuyên chở không
thuận tiện, song phong thổ tốt đẹp. Con cũng yêu cầu Hội
Thánh xét nét, nghe à! Thầy ban ơn cho các con." (ĐS. II. 223)
& [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 98]

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁI DƯƠNG
E: The sun.
F: Le soleil.
Bài Khai Kinh là một trong những Bài kinh cúng Tứ thời có
câu:
"Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
"Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông."

THÁI ĐẦU SƯ THÁI MINH TINH - Hòa Thượng
Thích Thiện Minh
Thế danh Nguyễn Văn Giáp (1883-1927)
Đầu Sư phái Thái: Thánh danh là Thái Minh Tinh. Chính là
Hòa Thượng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa Thượng Như
Nhãn Thích Từ Phong. Thiện Minh được Đức Chí-Tôn phong
Đầu Sư phái Thái ngày 13-10-Bính Dần. Ông là một trong 247
vị đứng tên trong Tờ Khai Đạo. Ông mất năm 1927. Trước đó
bị Đức Lý ngưng quyền, chức.
Thầy dạy tháng 4- Bính Dần (dl: tháng 5 năm 1926)
"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 Thân 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". (TNCT. HH. 82)
Thầy nói với ông Như Nhãn: [Dimanche 5 Septembre 1926
(29-7-Bính Dần)] :
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Thầy cậy con một điều là đòi MINH, vì nó là Môn đệ của con,
đặng giao chức Thái Đầu Sư cho nó đi Phổ Độ nhơn sanh. Cái
trách nhậm ấy đáng lẽ về phần con, song con tuổi đã cao rồi,
khó bề cực nhọc, nghe à! Thầy để con trọn quyền mà Thầy xin
con an lòng, Thầy lo chung cùng con, Thầy trông cậy nơi con
lắm đó!" (Ðạo Sử. II. 238)
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".
Trong năm Khai Đạo, Đức Chí Tôn Thiên phong ba vị Đầu Sư
vào phẩm Đầu Sư đầu tiên của Đạo Cao Đài có mang ba chữ:
Nhựt, Nguyệt, Tinh là ba bửu của Trời.
- Đầu Sư phái Ngọc: Ngài Lê Văn Lịch, Thánh danh là Ngọc
Lịch Nguyệt.
- Đầu Sư phái Thượng: Ngài Lê Văn Trung, Thánh danh
Thượng Trung Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông.
- Đầu Sư phái Thái: Hòa Thượng Thiện Minh, Thánh danh là
Thái Minh Tinh. Ngài Thiện Minh được Thiên phong Thái Đầu
Sư nhưng Ngài không hành Đạo, nên ngày 12-12-Bính Dần (dl
15-1-1927), Đức Lý Giáo Tông cách chức Thái Đầu Sư của
Ngài Thiện Minh. Cũng trong ngày nầy (12-12-Bính Dần), Đức
Chí Tôn phong Ngài Dương Văn Nương chức Thái Đầu Sư,
Thánh danh Thái Nương Tinh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ba vị Đầu Sư đầu tiên có mang chữ: NHỰT, NGUYỆT, TINH
là ba báu của Trời, đó là một đặc ân của cơ quan Cửu Trùng
Đài. Nhưng chắc cũng là trong vòng hữu định nên khiến như
thế, vì mặt trời (NHỰT) cũng như mặt trăng (NGUYỆT) mỗi
thứ chỉ có một, nên hai vị này giữ phẩm tước được bền bỉ, còn
TINH tức là sao có đến 3.072 sao nên khiến cho vị mang chữ
Tinh có đến hai người là Đầu Sư: Thái Minh Tinh và Thái
Nương Tinh. Từ đó về sau thì tất cả Chức sắc Cửu Trùng Đài,
dù ở phẩm Đầu Sư đi nữa cũng lấy Thánh danh là chữ
"Thanh" (cho nam phái), nữ lấy chữ "Hương" mà thôi, vì còn
trong thời Lý Giáo Tông nên Tịch đạo là THANH HƯƠNG.
Qua một thời Giáo Tông kế tiếp mới đổi Tịch là ĐẠO TÂM.

THÁI HÒA
太 和
E: The great peace.
F: La grande paix.
Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Hòa: êm thuận, hoà bình. Thái
hòa là rất hòa bình êm tịnh có nghĩa là thiên hòa, địa hòa và
nhơn hòa tức thiên, địa, nhơn hòa hợp gọi là "Thái-hòa".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thái hòa Dương thạnh Đạo nam khai.

THÁI HƯ
太 虛
E: The Nothing.
F: Le Néant.
Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Hư: trống không.
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Thái hư, đồng nghĩa Thái không, là chỗ không không trên
thượng từng không khí, nơi đó thấy trống không nhưng rất
huyền diệu, vì tất cả các pháp đều sanh ra từ chỗ Hư không
nầy.

THÁI QUÁ - BẤT CẬP
太 過-不 及
F:Excès - Insuffisance.
Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Quá: vượt qua. Bất: không. Cập:
kịp. Thái quá là quá mức qui định. Bất cập là không kịp,
không đúng mức qui định.
Đây là hai trạng thái làm việc đối chọi nhau: một là làm việc
quá mức, hai là làm việc không đúng mức. Cả hai lối đều có
hại, vì không giữ mức trung dung, khó đạt được thành công
như mong muốn.
Phải giữ lấy con đường trung đạo, tức trung dung, làm việc
điều hòa, vừa phải nhưng siêng năng và chuyên cần, thì kết
quả thành công chắc chắn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ thái-quá đừng lòng bất cập,
"Phép tu hành luyện tập nhiều ngày."

THÁI SƠN
太山
Thái Sơn 太山 là một ngọn núi ở cõi Huỳnh Thiên.
Kinh Đệ Tứ Cửu:
"Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
"Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dưới thế: Thái Sơn là một trong năm trái núi lớn và nổi tiếng
nhất của nước Trung Hoa, chính cái tên núi này đã làm đề tài
cho ca dao Việt Nam ngâm ngợi về gương hiếu thảo. (Ngũ:
năm, Nhạc: núi lớn) Ngũ Nhạc là năm trái núi có tên sau:
- 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).

THÁI TÂY (Europe)
泰西
(Thái là thịnh vượng. Tây là phương Tây) tức là các nước
cường thịnh ở Châu Âu gồm: Anh, Pháp, Ý, Ðức, Hòa Lan, Bồ
Ðào Nha... Ðêm 24 tháng 12 là đêm giáng sinh của Ðức Chúa
Jésus Christ ở nước Do Thái. Ngài là con yêu quí của Ðấng
Thượng Ðế, thay mặt Đức Thượng Ðế giáng trần mở Đạo
Thiên Chúa ở nước Do Thái và truyền bá qua các nước Âu
Châu. (Europe tiếng Pháp là Châu Âu). Chữ Thái Tây là nhắc
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ngày Giáng sanh của Chúa có ảnh hưởng trong cửa Đạo ngày
nay, tức nhiên Đấng ấy có nhiệm vụ rất lớn trong nền Đại-Đạo.
Thầy dạy: Ðêm Noel 24-12-1925 (âl: 09-11-Ất Sửu)
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".
Đây là bài giáng Cơ đầu tiên mà Đấng "Ngọc-Hoàng Thượng
Đế viết Cao-Ðài Tiên Ông Ðại-Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát giáo Đạo
Nam phương" xưng chính danh, dạy Đạo tại nước Việt Nam.
*Theo Ðạo Sử, Ðức Chí Tôn- Ngọc Hoàng Thượng Đế 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 có quyền uy rất lớn nơi cõi vô hình, là vị Đại Tiên.
Mãi đến đêm Noel, 24 rạng 25 tháng 12 năm 1925, Ðấng AĂÂ
mới giáng cơ cho bài Thánh Ngôn trên, cho biết Ngài là Ðấng
Ngọc Hoàng Thượng Ðế, nay gọi là Ðấng Cao Ðài Tiên Ông
Ðại Bồ Tát Ma Hát, giáng cơ dạy Đạo ở nước Việt Nam.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁI ÐẦU SƯ THÁI NƯƠNG TINH
Nguơn linh là Văn Thù Bồ Tát đời Phong Thần. Thế danh
Dương Văn Nương (1870-1929)
Ngài Thái Nương Tinh, thế
danh là Dương Văn Nương,
làm Tri Huyện Hàm tại SaĐéc, sanh năm Canh Ngọ
(1870) tại Sa-đéc và mất
ngày 25-10-Kỷ Tỵ (dl: 25-111929) tại Sa-đéc, hưởng thọ
60 tuổi. Mộ của Ngài hiện ở
phần đất dành làm nghĩa
trang gia đình của hai họ
Dương và Phạm, tại đường
Đinh Tiên Hoàng (Tạ Thu
Thâu cũ), Thị xã Sa-đéc
cách chợ chừng hơn ngàn
thước. Được biết, trước kia,
mộ của Ngài ở Chợ Cồn xã
Tân Qui Đông, Sa đéc, bên bờ sông Tiền Giang. Vì bờ sông bị
đất lở, nên con cháu trong gia đình cải táng về đây ngày 21-81959. Kế bên mộ của Ngài là mộ của Bà Huyện Dương Văn
Nương, nhũ danh Nguyễn Thị Quế (1876-1951) cũng được cải
táng về đây ngày 24-4-1960. Sau đây xin chép lại hai bài
Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn có liên quan đến quí Ngài: Đầu
Sư Thái Minh Tinh, Đầu Sư Thái Nương Tinh và Chánh Phối
Sư Thái Thơ Thanh. (Trích trong Đạo Sử quyển II của Bà Nữ
Đầu Sư Hương Hiếu, trang 172 và 177)
Ngày 12-12-Bính Dần (dl 15-1-1927)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG
Các con: Nhị Chưởng Pháp, Nhị Đầu Sư tọa vị.
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Đạo Quang! Con phải quyền Chưởng Pháp.
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 Thái Bạch cách
chức.
Đức Lý dạy: "Nương phải sắm Thiên-phục như Thơ Thanh vậy
nghe!" (13-12 Bính-Dần)
Ngày 14-12-Bính Dần (dl 17-1-1927).
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG
Thơ! con đừng lo lắng về chơn thần con lắm vậy nghe! Nhiều
phen Thầy nghe con vái, nhưng mà ngày 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 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 đắc quả đặng trở
về cùng Thầy".
Đức Chí Tôn giáng cơ tiết lộ cho biết, nguơn linh của Ngài Đầu
Sư Thái Thơ Thanh là Từ Hàng Bồ Tát, còn của Bà Nữ Đầu
Sư Lâm Hương Thanh là Long Nữ, đồ đệ của Đức Quan Âm
Bồ Tát. Ngài Đầu Sư Thái Nương Tinh là Văn Thù Bồ Tát.
Thầy dạy: "Thầy chẳng nói ra căn cội của Nương e con giận.
Vậy Thầy cũng nói luôn thể 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".
Ba phẩm Đầu Sư kế tiếp lấy chữ THANH làm Tịch Đạo cho
Nam phái, các Ngài phải lấy Thánh danh là: Thái Đầu Sư Thái
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Thơ Thanh, Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh, Thượng Đầu
Sư Thượng Tương Thanh (buổi đầu các Ngài chỉ là "Quyền
Đầu Sư". Từ đó hai Ngài Tương và Trang hợp với Ngài Thơ
lập "Quyền Thống Nhứt".
Hai vị cùng là TỪ HÀNG ĐẠO NHƠN như:nguơn linh của Ngài
Hiến Pháp là Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngày 3-7 Đinh-Mão (31-71927) may được Quỉ Cốc Đại Tiên giáng đàn. (Trang 60)
Ở đây Ngài Thái Thơ Thanh cũng là Từ Hàng Đạo Nhơn, theo
như lời Đức Chí-Tôn cho biết. Hỏi vì sao hai người cùng một
nguơn linh? Đây không phải là lạ vì Đức Chí-Tôn có cho biết
một nguơn linh cao trọng có thể chiết chơn linh xuống trần
cùng một lúc mà hai ba người cùng làm nhiệm vụ cứu đời.

THÁI ÐẦU 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.
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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.
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:
Ðạo Sử. 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!"
Chơn linh của ông Đầu Sư Thái Thơ Thanh là Từ Hàng Đạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhơn. Không hiểu vì cớ nào, một chơn linh cao trọng dường
ấy mà dám nghịch lại Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp
muốn soán đọat ngôi Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhờ sự nắm nghiêm luật của Đức Hộ Pháp nên mộng không
thành phải lui về lập Chi phái. Nay về Thiêng Liêng phải mắc
tội cùng Ngọc Hư. Xin xem bài Thánh Giáo sau đây:
Phạm Môn ngày 26-3-1934
TỪ HÀNG ĐẠO NHƠN
"Nhà bạc phước kính chào mấy vị ân nhân. Thưa cùng Lý hiền
hữu, xin đứng dậy. Quan Thơ đại nghiệt, đã gây lắm oan khiên
rồi, còn thêm vô Đạo, Thiên vị ngày nay đã khó nỗi cầm, Ngọc
Hư biếm trị thật là một tộc phái phải cam phần sỉ hổ. Thưa
cùng Hộ Pháp! Bần Đạo đã buộc rút chơn linh, không chịu còn
nhập thể. Nếu chư vị thương tình giúp lời để Chí Linh giải nạn
thì Bần Đạo cám ơn quá trọng.
- Phải!" (Thăng)
Đây là một hình phạt khác với các hình phạt trước. Đức Từ
Hàng Đạo Nhơn đã rút chơn linh, không còn chịu nhập thể vào
xác thân của ông Thơ nữa. Bài học thật là quí trọng để cảnh
tỉnh cho những ai ỷ lại vào căn kiếp của mình. Nếu làm sai,
thất Đạo thì chơn linh phải lìa mình, mình chỉ còn phàm thân,
chỉ còn giác tánh tức mất chơn tánh. Mà hễ chơn linh không
nhập thể thì rất dễ lạc nẻo lầm đường, rất nên hệ trọng cho
kiếp sanh cõi thế.

THÁI THƯỢNG ĐẠO QUÂN
太上道君
Khí Tiên Thiên là chất khí có trước khi tạo dựng Trời Ðất.
Chính khí Tiên Thiên nầy hóa sanh ra Ðức Thái Thượng Ðạo
Quân. Ðức Thái Thượng là vị Tiên có trước hết trong Càn
Khôn Vũ-Trụ này và làm chủ Tiên Đạo cũng là đứng đầu các vị
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Tiên. Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, Ðức Thái Thượng
Ðạo Quân hiện xuống cõi trần rất nhiều lần.
*Vào thời Thái cổ:
- Thiên Hoàng: Ngài là Bàn Cổ.
- Ðịa Hoàng: Ngài là Vạn Pháp Thiên Sư.
- Nhơn Hoàng: Ngài là Ðại Thanh Tử.
*Vào thời Thượng cổ:
- Vua Phục Hy, Ngài là Huất Hoa Tử.
- Vua Thần Nông, Ngài là Xích Tòng Tử.
- Vua Huỳnh Ðế, Ngài là Quảng Thành Tử.
Ðức Thái Thượng Ðạo Quân, do khí Tiên Thiên hóa sanh, nên
Ngài có pháp lực vô biên, biến hóa vô cùng. Khi Ngài hiện
xuống cõi trần là để giáo hóa nhơn sanh, nhưng khi trở về cõi
Thượng Thiên rồi thì không đầu thai xuống nữa.
Mãi đến đời nhà Thương bên Tàu, Ngài mới đầu thai đến 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 (5-3) mới vừa 8 tuổi (5+3=8) (theo sách Ðông
Du Bát Tiên), con của một gia đình đạo đức, ra chơi sau vườn,
thấy cây Lý 李理 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
Tây lịch) nhà Thương, bà 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 nhảy ra ngoài. Bà Ngọc Nữ kinh hãi,
coi thấy nách mình liền lại như thường, không đau đớn chi cả.
Ðứa con ra đời thì đã ở trong bụng mẹ 72 năm nên đầu đã
bạc trắng, do đó mới gọi là Lão Tử (con già). Lúc đó là giờ
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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 lá 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.

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ
太上道祖
Thái Thượng Đạo Tổ hay còn gọi là Thái Thượng Lão Quân
hay Lão-Tử, quê quán Ngài ở xóm Khúc Nhơn, làng Lệ, huyện
Khổ, thuộc nước Sở đời Xuân Thu (nay là tỉnh Hồ-Nam) Ngài
sinh và mất vào năm nào, hành trạng ra sao, đến nay sử vẫn
còn mập mờ trong nghi vấn. Người ta chỉ biết rằng Ngài sống
cùng thời với Đức Khổng Tử, có lần Đức Khổng Tử đến yết
kiến hỏi Lễ một lần và chỉ biết được bấy nhiêu đấy mà thôi.
Vào thời Tiên Thiên, Ðức Thái Thượng Ðạo Quân là Ðấng thứ
nhứt đứng đầu Ðạo Tiên và Ngài là Giáo chủ Ðạo Tiên. Ngài
là Ðấng Thiên Tôn. Bài kinh Tiên giáo, niệm danh Ngài là:
"Nam mô Thái Thượng Ðạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên
Tôn.
Lòng sớ dâng lên Chí-Tôn có câu: 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.
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THÁI THƯỢNG NGUƠN THỈ (Đạo Quân)
(Xem Lão Tử. Vần L)
Ðức Thái Thượng Ðạo Tổ và Ðức
Nguơn Thỉ Thiên Tôn là Giáo chủ
Tiên giáo vào hai thời kỳ: Nhứt Kỳ
và Nhị Kỳ Phổ Ðộ. 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.
Câu 23 trong bài U-Minh-Chung có
câu: "Nam-mô Thái Thượng Đạo
Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên
Tôn".
Đức Thái Thượng Lão Quân là do
Khí Tiên Thiên sanh ra. Thái
Thượng Đạo Tổ có một kiếp giáng
trần nhằm ngày rằm tháng hai vào
năm 604 trước công nguyên (đời
nhà Thương bên Trung Hoa) được gọi là 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.

THÁI VĂN THÂU (1899-1981) (Khai Thế Hiệp Thiên
Đài)
(Xem Khai Thế Hiệp-Thiên Đài)
Ngày sinh: năm Kỷ Hợi (1899)
Qui Thiên: Lúc 5giờ 30 chiều ngày 02-06-Tân Dậu (dl: 03-071981).
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Ngài Khai Thế Thái Văn Thâu bị bịnh tâm thần kéo dài. Sau
cùng qui tại Tư gia Xã Qui-Đức (Cần-giuộc). Ngài là người
cùng quê nhà với Ngài Hiến- Đạo Phạm Văn 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 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.

THÀI
E: To declaim slowly.
F: Déclamer lentement.
Thài: ngâm từng chữ của bài kinh với giọng ngân kéo dài theo
điệu nhạc Đảo Ngũ Cung.
Bài thài: bài kinh để đồng nhi thài.
Khi cúng Đức Chí Tôn, hay Đức Phật Mẫu, đại đàn hay tiểu
đàn, đồng nhi thài ba bài Dâng Tam bửu: bài Dâng hoa, bài
Dâng rượu và bài Dâng trà. Trong lúc đồng nhi thài thì Lễ sĩ đi
điện lễ, dâng phẩm vật cúng từ ngoại nghi vào nội nghi với
cách đi đặc biệt, chân bước theo hình chữ Tâm, nhún theo
điệu nhạc Đảo Ngũ Cung.
Trong Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Báo Ân Từ hằng năm, các
Giáo nhi đứng hầu hai bên bàn lễ, thài các bài hiến lễ Đức
Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương và thài ba bài hiến lễ Đức Hộ
Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh, tổng cộng 13
bài thài, thài ba hiệp: hiệp đầu là Dâng hoa, hiệp kế là Dâng
rượu và hiệp chót là Dâng trà. Trong Lễ Hội Yến Diêu Trì
Cung, không có Lễ sĩ dâng phẩm vật. Hoa thì được đặt sẵn
trên bàn lễ, khi dâng rượu thì Chức sắc Hiệp Thiên Ðài lên rót
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rượu, khi dâng trà thì Chức sắc Hiệp Thiên Ðài lên rót trà.
Trong Tang lễ, dâng hương, dâng hoa, rượu và trà, các Lễ sĩ
đi điện dâng lên, trong lúc đồng nhi thài các bài thài tương
ứng, giọng thài chậm, kéo dài nghe rất bi ai.

THAM
THAM 貪 Ham muốn không chánh đáng. Td: Tham danh,
Tham dục, Tham ô.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tham chi sự thế lắm đua tranh,
Cái miếng đỉnh chung xúm giựt giành.
Bỏ hết trong cơn mê một giấc,
Trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành.

THAM CHIẾU
參照
E: To compare.
F: Comparer.
Tham: 參 Dự vào, xen vào. Chiếu: đưa ra mà xét, đối chiếu.
Tham chiếu là đưa vào để đối chiếu.

THAM DANH TRỤC LỢI
貪 名 逐 利
E: To covet the fame and gain.
F: Rechercher avidement la gloire et gain.
Tham: Ham muốn không chánh đáng. Danh: tiếng tăm. Trục:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đuổi theo, tranh giành. Lợi: lợi lộc. Tham danh trục lợi là ham
muốn và tranh giành danh lợi.
Thành ngữ nầy đồng nghĩa: Tham danh chác lợi. (Chác là
chuốc lấy, mang vào mình).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã vì chúng sanh mà lập Đạo, nhưng kẻ phàm tục
còn ám muội, tham danh chác lợi, lấn tước cầu
quyền.

THAM DỰ
參 預
E: To participate in.
F: Participer à.
Tham: Dự vào, xen vào. Dự: xen vào, gia nhập vào. Tham dự
là góp mặt vào và nhận một phần công việc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nơi đàn nào mà khác hơn Thánh giáo và bày biện
nhiều trái cách thì Đạo hữu không phép tham dự.

THAM KHẢO
參 考
E: To consult.
F: Consulter.
Tham: Dự vào, xen vào. Khảo: tra xét. Tham khảo là tra xét
nhiều tài liệu để so sánh và tìm hiểu đầy đủ các khía cạnh của
một vấn đề.
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THAM QUYỀN CỐ VỊ
貪 權 固 位
E: To hold a power and to hang on to one’s position.
F: Rechercher l’autorité et se cramponner à sa place.
Tham: Ham muốn không chánh đáng. Quyền: quyền hành. Cố:
giữ chặt lấy. Vị: địa vị, chỗ ngồi có chức quyền. Tham quyền
cố vị là ham muốn quyền hành, giữ chặt lấy địa vị có được,
không muốn buông ra.

THAM THIÊN LƯỠNG ĐỊA
(Tham là dự vào, tham là nói về con số 3 mà tự nó không thể
chia lìa, như tham thiên tức là dự vào việc của trời ấy là ThiênNhân-Địa. Tam cũng là 3 nhưng có thể chia lìa được. Tương
tự Lưỡng là hai, nhưng Lưỡng là dùng vào việc không thể chia
lìa: Lưỡng mục, lưỡng thê (loài vật vừa sống dưới nước vừa
sống trên cạn), lưỡng quyền (hai gò má). Còn có thể chia lìa
được thì gọi là Nhị, như nhị nhân (hai người).
"Đây là nói qui tắc và hạn số vận chuyển pháp luân mà trong
Kinh Dịch gọi là "Tham Thiên lưỡng địa" vì trong năm con số
sanh của Ngũ hành là 1,2,3,4,5:
- Số trời có ba số chẵn (1,3,5) cộng ba số này lại thành 9.
- Số đất có hai số lẻ (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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- 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 24m.
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
mạng (trung đạo) dùng phương pháp này để tịnh dưỡng vận
chuyển pháp luân bằng cách hô hấp đúng theo qui tắc mà vận
hành: Càn Cửu Khôn Lục".

THAM THIỀN - NHẬP ĐỊNH
參 禪 入 定
E: The meditation and contemplation.
F: Le méditation et comtemplation.
Tham: Dự vào, xen vào; cũng có nghĩa là: suy xét, quan sát.
Thiền: yên lặng để chiêm nghiệm đạo lý. Nhập: vào. Định: giữ
cái tâm cho yên tịnh, không vọng động, để suy nghĩ về đạo lý.
Tham thiền, rồi mới Nhập định, ghép chung lại để nhấn mạnh
ý nghĩa, thường được nói tắt là Thiền Định.
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Hai chữ: Thiền và Định, trong nhiều trường hợp, được dùng
như đồng nghĩa với nhau, nhưng thật ra ý nghĩa của chúng có
phần khác nhau đôi chút: Định là một trạng thái tâm lý chứng
ngộ được bằng phép Tu Thiền. Thiền là một diễn trình, còn
Định là cứu cánh.
Tham thiền nhập định là phép tu ngồi kiết già, yên lặng nhằm
lắng đọng tất cả vọng tưởng tán loạn, tập trung tư tưởng để
suy nghĩ tìm tòi cho ra lẽ một vấn đề đạo lý, để cho chơn tâm
bừng sáng, trí huệ hoát khai, hiểu rõ đạo lý, ngộ nhập chơn lý,
tức là đắc đạo.
Đức Hộ Pháp nói: "Nhớ lại, từ khi Đức Chí-Tôn chọn Bần-Đạo
làm Hộ Pháp; dạy Bần-Đạo phò-loan và chấp bút, đặc biệt hơn
hết là chấp bút, vì nhờ chấp bút, mà Bần-Đạo được Đức ChíTôn dạy cách Tham-Thiền, khi biết Tham-Thiền rồi mới Nhậpđịnh. 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 tức là ngủ gục, còn nhập-tịnh mà quá mức thì phải
điên đi mà chớ; nhập-tịnh mà đúng rồi, còn phải nhờ 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 Bần-Đạo
được Đức Chí-Tôn mở Huệ quang-khiếu nên mới được về hội
kiến cùng Đức Chí-Tôn và đã học hỏi được nơi Đức Chí-Tôn
nhiều điều bí-yếu bí trọng."

THAM VỌNG
貪 望
E: The ambition.
F: L’ambition.
Tham: Ham muốn không chánh đáng. Vọng: mong ước. Tham
vọng là tham lam nhiều ước muốn, lòng tham lam không bờ
bến.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 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
Thiêng Liêng không thể dung thứ được."

THẢM THIẾT
Thảm thiết 慘切 là đau đớn như cắt vào da thịt.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
"Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết."

THAN VAN
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.

THANG MÂY
E: The ladder to go up clouds.
F: L’échelle s’élevant jusqu’aux nuages.
Thang: Cái thang có nấc để trèo lên cao. Mây: đám mây trên
bầu trời. Thang mây là cái thang bắc lên cao tận mây để có
thể trèo lên trời.
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Đó là nói ví dụ về việc tu hành, giống như là bắc cái thang lên
tận mây xanh để khi đắc đạo thì đi lên tới trời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ấy là muốn dìu bước đường đạo đức, bắc thang mây
để độ dẫn các con trở về ngôi cũ.

THÁNG THUẤN NGÀY NGHIÊU
Thời Nghiêu-Thuấn là chỉ thời thái bình, thạnh trị, dân chúng
được hưởng hoàn toàn hạnh phúc. Nhân loại ngày nay gặp
thời Ha nguơn biến chuyền, nhân vật đổi dời nên ai cũng mơ
được sống lại "ngày Nghiêu tháng Thuấn" là vậy.
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 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.
Ngày 06 tháng Giêng Đinh Hợi (1947) lễ rước Quả Càn Khôn
tạm thờ nơi Báo Ân Từ về Đền Thánh. Đức Hộ Pháp hành
pháp trấn Thần An Vị. Khi đến Ngai Hộ Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh, Đức Ngài thuyết minh tiên tri ngày về của
người đứng đầu chi Thế:
"E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thượng Sanh về ngự nơi đuôi
(ngôi Thượng Sanh trên đuôi Thất đầu xà), thì thất tình lục dục
tự do dấy động, cái loạn không phương kềm chế. Ngày Hộ
Pháp trấn lại trên Ngai, mới êm tịnh Đạo Đời, lập lại tháng
Thuấn ngày Nghiêu, hưởng thuần phong mỹ tục".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH BẠCH
清白
E: Pure, clean.
F: Pur, propre.
Thanh bạch 清白 là Trong trắng, trong sạch.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu
"Xin gìn giữ thánh hình thanh bạch,
"Xin xá ân rửa sạch tiền khiên."

THANH BAI
E: Pure and distinguished.
F: Pure et distingué.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Bai: (nôm) lịch sự, không thô.
Thanh bai là trong sạch và lịch sự.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cuộc đời thêm rạng vẻ thanh bai.

THANH BẦN
清貧
E: Poor but clean.
F: Pauvre mais propre.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Bần: nghèo. Thanh bần là
nghèo mà trong sạch.
Châu Lễ viết: Thanh bần thường lạc, trọc phú đa ưu.
Nghĩa là: Nghèo mà trong sạch thì vui vẻ luôn luôn, giàu mà
nhơ bợn thì nhiều nỗi lo âu sầu muộn.
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THANH BÌNH (THANH BƯỜNG)
清平
E: Pacific.
F: Pacifique.
(Thanh bình nói trại ra là Thanh bường, đó là để cho đúng
vận thơ Đúng ra các bậc tiền bối, xưa hay dùng lối nói này là
một cách kỵ húy, tức là cử không nói tên của vị quan, hay vua
chúa gì đó). Thanh bình là cảnh dân chúng sống bình yên, an
lạc. Thoải mái cả tinh thần và vật chất.
Bài Dâng Trà có câu:
"Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
"Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường."

THANH CAO
清高
E: Pure and noble.
F: Pur et noble.
(Thanh là trong sạch. Cao là cao thượng). Thanh cao là tốt
đẹp cả trong lẫn ngoài, tức nhiên là mẫu người đạo đức.
Đức Hộ Pháp dạy rằng: "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?"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh cao là biết ngon dưa muối,
Hơn ngự lầu Yên ngó đảnh Tần.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH CÂN
青 巾
E: The blue head dress.
F: La coiffure bleue.
Thanh: Màu xanh. Cân: cái khăn bịt trên đầu. Thanh cân là cái
khăn xanh bịt trên đầu, gọi là cái Bao đảnh xanh, trong bộ đại
phục của Đức Thượng Sanh.

THANH DANH
聲 名
E: The reputation.
F: Réputation.
Thanh: còn đọc Thinh: tiếng, âm thanh. Danh: tiếng tăm.
Thanh danh là tiếng tăm tốt.
Thanh danh quán thế: Tiếng tăm tốt đứng trên cả một đời.
(Quán thế là đứng đầu trên cả một đời).

THANH ĐẠM
清 淡
E: Sober.
F: Sobre.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Đạm: nhạt, đơn giản. Thanh
đạm, nói về thức ăn, là trong sạch, đơn giản.
Bữa cơm thanh đạm là bữa cơm chay, gồm các thức ăn là rau
cải đơn giản và trong sạch.
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THANH KHIẾT
清 潔
Khiết: giữ mình thanh bạch không thèm làm các sự phi nghĩa.
Thanh khiết là thanh bạch và liêm khiết.
Đức Hộ Pháp nói: "Muốn cho khỏi phụ lòng Chí Tôn thì ta phải
đào luyện cho Đệ Nhị xác thân ấy đặng tinh khiết nhẹ nhàng.
Muốn được vậy, ta chỉ có hai điều là: phải trai giới, chỉnh tu
cho cái đệ nhị xác thân được tráng kiện hoạt bác, tùng khuôn
viên thiện đức. Ðệ nhị xác thân ta khi còn sống ở quanh mình
ta, bảo hộ về sanh quang tiếp với đệ tam xác thân là linh hồn.
Khi lìa khỏi xác thúi hôi hữu hoại thì nó trực tiếp ngay với linh
hồn nếu nó được thanh khiết. Bằng nó nghiệt ác thì nó phải
dính líu với cái xác thúi hôi nầy mà phải chịu lìa xa cái linh hồn
thì thần tử sẽ rước đi mà phải đọa là vậy. Bởi cớ Chí Tôn ban
cho ta cái Bí Pháp (phép xác) cắt đứt dây oan nghiệt cho nó
rời hẳn với đệ nhứt xác thân được khinh phù nhập một với linh
hồn tức là hằng sống vậy."

THANH LA
聲 鑼
E: The cymbal.
F: La cymbale.
Thanh: còn đọc Thinh: tiếng, âm thanh. La: cái phèng la.
Thanh la là loại nhạc khí cổ, bằng thau, hình tròn dẹp, ở giữa
lồi lên để gõ vào đó cho phát ra tiếng phèng phèng, nên cũng
gọi là phèng la.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

79

THANH LÂU
青 楼
F: Bordel.
Thanh-lâu (Lầu xanh) chỗ gái điếm ở.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hành đến chết huờn hồn sống lại,
"Cho đầu thai ở tại thanh-lâu."

THANH LIÊM CHÁNH TRỰC
F: Intègre et droit, loyal.
Thanh liêm chánh trực: ngay thẳng không nhơ bợn.
Đức Hộ Pháp nói: "Trong nước hiện giờ có các Đạo giáo
thanh-liêm chánh-trực đang làm cha mẹ cho dân, có tinhthần 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."

THANH LOAN
青 鸞
E: The blue female phoenix.
F: Phénix femelle bleu.
Thanh: Màu xanh. Loan: con chim loan. Con chim trống thì gọi
là Phụng, con chim mái thì gọi là Loan.
Thanh loan là con chim loan màu xanh, đây là con chim lịnh
của Đức Phật Mẫu.
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Khi Đức Phật
Mẫu du hành thì
Đức Phật Mẫu
cỡi lên lưng chim
thanh loan. Do
đó, trên nóc các
Điện Thờ Phật
Mẫu đều có đắp
hình Thanh loan.
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 lấm 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.

THANH MINH (LỄ)
聲 明
E: Festival of tomb cleaning.
F: La fête de nettoyage des tombes.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Minh: sáng. Thanh minh là
trong sáng, chỉ một tiết khí hậu trong 24 tiết của một năm, vào
đầu tháng 3 âm lịch, tiết trời mát mẻ, trong trẻo, sáng sủa.
Theo phong tục của người Tàu, truyền qua VN, trong tiết
Thanh minh, người ta đi tảo mộ, làm mộ, hay cải táng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH NHÃ
清 雅
F: Élevé, noble.
Thanh nhã: thanh tú và văn nhã.
"Bộ Thiên Phục ấy một mình một vẻ ở dưới thế gian nầy, tuy
là kỳ lạ khác thường mà là vật báu hy hữu, nếu không xứng
làm người thì không nên mặc. Là vì mặc nó để chầu Thiên tất
phải người thanh-nhã trong lời nói, tốt đẹp trong tư tưởng và
minh chánh trong việc làm. Bên trong cần phải giữ bản thân
cho tinh khiết, bên ngoài nên vẹn sắc phục cho trang hoàng,
thì Thánh Thể Đức Chí Tôn tại thế mới ra xinh lịch và thanh
cao".

THANH NIÊN VIỆT NAM
Đức Hộ Pháp nói về Đức Ngoại hầu Cường Để: "Cả một đời
sống hy sinh của Ngài mong tạo hạnh phúc cho Tổ Quốc, cho
giống nòi mà phải chịu chẳng biết bao nhiêu gian truân khổ
não, cũng chỉ vì lòng ái quốc vô đối của Ngài. Cả Thanh Niên
Việt Nam nên ghi nhớ những lời nhắn gởi của Ngài, trước nửa
giờ chết, Ngài còn rán ngồi dậy nhắn cho toàn Thanh Niên Việt
Nam phải cương quyết quật cường cứu quốc, mặc dầu còn
một hơi thở cuối cùng, nhưng Ngài còn rán hô "Việt Nam
Muôn Năm" rồi mới tắt thở. Bần Đạo không thấy mà đã nghe
đồng bào Việt Kiều ở Đông Kinh thuật điều ấy làm cho Bần
Đạo khóc và chính mình Bần Đạo chỉ biết khóc mà thôi".

THANH NHÀN
清 閒
F: Être en paix, Désoeuvré.
Thanh-nhàn: Rảnh rang không có gì vướn bận.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

82

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thánh Ngôn Thầy dạy
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.
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. Khá gắng nghe và
hành trình liệu bước.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nghiệp nước nỗi nhà còn bận bịu,
Thanh nhàn chưa phải buổi xem mai.

THANH QUANG
青光
E: The blue light.
F: La lumière bleue.
Thanh quang 青光 Ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh
rực rỡ soi khắp núi rừng trùng điệp.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
"Chơn thần khoái lạc lên đàng vọng Thiên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH SƠN ĐẠO SĨ
青山道士
Đây là Thánh danh của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong kỳ Ba
Đức Chí-Tôn khai nền Đại-Đạo. Ngài là một trong ba vị Thánh
(Tam Thánh) ký Hòa ước với Đức Chí-Tôn, thực thi hai điều:
Bác ái và Công bình.
*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".
Ngoài ra còn gọi là Thanh Sơn Đạo Trưởng vì Ngài đứng đầu
trong Tam Thánh, hay Thanh Sơn Chơn Nhơn (Chơn Nhơn là
chỉ bực Tiên - Thánh trong nguồn Đạo).
Thanh Sơn vốn là biệt danh của Đức Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Trạng Trình) vẫn là Thầy của 500 Đệ-Tử nơi Bạch Vân-Động.
Cũng trong một thời gian tương đương với Đức Nhàn Âm.
Đức Thanh Sơn riêng dạy về trách nhiệm và lộ nét Thiên Thơ
để lời tiên tri cho Hộ Pháp, Thượng-Phẩm và Tiếp Đạo. Ngày
04-11-Ất Sửu (dl: 19-12-1925) Thần Sơn Quan Tổng Thống
Tông Kim Diệu Võ Tiên Ông (tức Thanh Sơn Đạo Trưởng) cho
thi (đặc biệt là bản chép tay số 1/20 quyển của Ngài Bảo Văn
Pháp Quân, đề tháng 02 năm Nhâm Ngọ (Mars 1942) rất khác
xa với lời văn trong quyển Đạo sử của bà Hương Hiếu. (Đây là
chép theo bản văn của Ngài Bảo Văn)
Thập thủ liên hoàn:
1.

Âm dương tuy cách cũng Trời chung,
Thấy trái nên đây mới tỏ cùng.
Thắc dạ thuyền xưa không đậu bến,
Ðau lòng hạc cũ chẳng về tùng.
Cúi đầu đành chịu thân trăm tuổi,
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Ngước mặt ngơ trông bặt chín trùng.
Mạnh yếu há ngồi cam chịu vậy,
Hay chi cá chậu với chim lồng.
(Thanh Sơn Đạo Trưởng)
2.

Chim lồng bao thuở lại non xanh,
Ngóng mắt trông vơi chốn thoát mình.
Dựng nước chẳng ai tài tướng lược,
Liều mình thiếu kẻ đứng hùng anh.
Vầy thuyền chi sợ cơn giông tố,
Hiệp chủng còn hơn cuộc chiến tranh.
Thìn dạ chờ Châu về Hiệp phố,
Nơi mình sự nghiệp mới tan tành.

3.

Tan tành nhớ đến gánh giang san,
Lòn cúi thương dân lắm buộc ràng.
Phú quí mồi câu con hạc lánh,
Ðỉnh chung gió thổi đám mây tàn.
Ðợi thời toan mượn cần câu Lữ,
Dựng nghiệp tua chờ mặt lưới Thang.
Ly loạn gặp đời, đời muốn chán,
Công danh phủi sạch hưởng thanh nhàn.

4.

Thanh nhàn ngày tháng lại Tiên gia,
Trị loạn hằng xem thế nước nhà.,
Bể hoạn dập dồi thương bấy trẻ,
Thành sầu chất chứa cám cho già,
Bạc đầu non chịu lằn sương nhuộm,
Nhăn mặt nước chờ trận gió qua.
Thân ái mối dây tua nắm chặt,
Chít chiu ấy cũng một bầy gà.

5.

Bầy gà mất mẹ kiếm bơ vơ,
Yếu đuối biết ai để cậy nhờ.?
Nắng hạn trông mưa trông mắt mỏi,
Ðắng cay mộ nước mộ lòng chờ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài khua tiếng giặc trong khua nịnh,
Võ thiếu binh nhung quốc thiếu cờ.
Trí chúa tôi hiền không gặp chúa,
Nào người gánh nổi mối xa thơ.
(19-12-1925)
6.

Xa thơ hầu ngã nước nhà nghiêng,
Ai giữ phong cương đặng vững bền.
Ðắp lũy Cổ Loa chưa mấy mặt,
Lấp Hồ Hoàn Kiếm bấy nhiêu tên.?
Thăng Long bao thuở nung hùng khí,
Gia Ðịnh từ nhiên chấp ấn quyền.
Sông núi dật dờ chờ tạo khách,
Hóa Công nên núi Ðạo nên thiền.

7.

Nên thiền khi trước lập nên dân,
Chín bệ xem qua chẳng trí quân.
Ích nước xủ tay khoe đẹp áo,
Lợi nhà vỗ bụng dưỡng tròn thân.
Nam Giao vắng vẻ đường cung kiếm,
Văn Hiến khô khan ngọn bút thần.
Danh vọng ru hồn quên thổ võ,
Thẹn nòi bộc lại mộ đai cân.

8.

Ðai cân đã có vẻ chi chưa,
Hay phận tù lao kiếp sống thừa.?
Đạp đất gập ghình chôn trẻ dại,
Ngừa thời điên đảo trí già xưa.
Ngồi hang thương kẻ mang da chó,
Ngự điện ghét quân đội lốt lừa.
Cái nhục giống nòi kia chẳng rửa,
Xoi hao mạch nước ý chưa vừa.

9.

Chưa vừa mộng mị với tây tà,
Vụ xác vong hồn dựa phách ma.
Tiêu hủy thân cây lằn lửa táp,
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Tan tành hình nộm trận giông qua.
Rước voi phá mã đào Lăng miếu,
Thả rắn xua ong nhiểu Điện tà.
Ðổ lụy hỏi người sao chẳng nhớ,
Ngọn rau tấc đất nước nhà ta.
10. Nước nhà ta có tiếng anh phong,
Vẻ đẹp trời Ðông sắc Lạc Hồng.
Nam Hải trổ nhiều tay Thánh đức,
Giao Châu sanh lắm mặt Anh hùng.
Tinh trung lửa thét thành Bình Ðịnh,
Khí liệt gươm đề tỉnh Quảng Ðông.
Văn Hiến bốn ngàn năm có sẵn,
Chi cần dị chủng đến dâng công.
(Thanh Sơn Đạo Trưởng)

THANH SỬ
青 史
E: The history book.
F: Le livre de l’histoire.
Thanh: Màu xanh. Sử: lịch sử. Thanh sử, dịch là Sử xanh, là
quyển sách lịch sử.
Thời xưa chưa làm được giấy để in ấn, nên phải dùng mũi
nhọn khắc chữ vào các miếng tre xanh để ghi lại các sự kiện
lịch sử, nên gọi sách lịch sử ấy là Sử xanh.
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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thanh sử từng nêu gương nữ kiệt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH TỊNH
清 淨
E: Pure and clean.
F: Pur et propre.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Tịnh: yên lặng, không xao
động. Thanh tịnh là rất an binh, không bị khuấy động.
Đó là nghĩa đen. Nghĩa trong tôn giáo, Thanh tịnh là lìa khỏi
các hành động gian ác, xa lìa mọi phiền não và mê muội.
Tâm thanh tịnh là tâm trong sạch, không nhuốm phiền não,
lòng tin không nghi ngờ.
Thanh tịnh cũng được nói tắt là Tịnh, đồng nghĩa với: An lạc,
Thanh khiết, thành tựu viên mãn; trái nghĩa với: ô trược, uế
trược, cấu ác.
Tân Luật:
Tịnh thất là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu
luyện.

THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG
清淨大海眾
Thanh tịnh: (đã giải ở trên). Đại: lớn. Hải: biển. Chúng: nhiều
người. Hải chúng: rất nhiều người, nhìn thấy như một biển
người.
Thanh tịnh Đại hải chúng là một cõi thiêng liêng mà người
nơi đó rất đông đảo, nhìn vào thấy một biển người mênh mông
như đại hải, dành cho những chơn hồn có tội (ít hoặc nhiều)
tạm ở đó chờ Toà Tam Giáo Ngọc Hư Cung xem xét cân phân
tội phước của mỗi chơn hồn để định phận.
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Trong khi chờ đợi như thế, các chơn hồn có thể tu luyện thêm,
và có Thất Nương Diêu Trì Cung đến đây độ rỗi.
Như vậy, Thanh tịnh Đại hải chúng là một khu vực phụ thuộc
của cõi Âm Quang, dưới quyền độ rỗi và giáo hóa của Đức Địa
Tang Vương Bồ Tát và Thất Nương Diêu Trì Cung.
Sau đây là lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp, liên hệ đến Thanh
tịnh Đại hải chúng, về việc ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi từ chức
Giáo Thiện để vô núi Linh Sơn (núi Bà Đen) tu luyện, do Tờ đề
ngày 3-11-Canh Dần (dl 11-12-1950) của ông Nguyễn Văn
Thế và 16 vị thệ hữu đồng đứng xin dâng công quả của mấy vị
đó lên để chuộc tội cho ông Võ Văn Đợi là Sư huynh của họ
trong nhóm Đạo núi:
Lời phê của Đức Hộ Pháp:
"Đợi bị phế vị là vì nó 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."
Lời Phê ngày 08-09-Kỷ Sửu cho ông Trần Văn Mến ở Châu
Đốc xin từ chức Giáo Thiện.
Lời Phê của Đức Hộ Pháp: "Phước Thiện cũng có phẩm tước
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 an trú
nơi Đại Hải Chúng."
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THANH THANH
Thanh thanh 青青: trong suốt một màu xanh.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.

THANH THIÊN
Thanh Thiên 青天 là một tầng Trời trong Cửu Trùng Thiên, có
ánh sáng màu xanh. Từ cõi Trời Thanh Thiên đi lên miền Bồng
Lai Tiên cảnh.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
"Động Thiên Thai bảy Lão đón đường."

THANH THIÊN BẠCH NHỰT
青 天 白 日
E: In the broad daylight.
F: En plein jour.
Thanh: Màu xanh. Thiên: trời. Bạch: trắng. Nhựt: ngày. Thanh
thiên bạch nhựt là giữa ban ngày, dưới trời xanh. Ai cũng
thấy rõ. Ý nói: rất rõ ràng, không giấu giếm ai hết.

THANH THỦY (Đạo Hiệu)
Thanh Thủy là Đạo hiệu của Đức Thượng Sanh Cao Hoài
Sang. Tuy nhiên Ngài thường dùng Huệ Giác làm Đạo hiệu mà
ký dưới những bài thi văn đối họa nhiều hơn. Vì thế mà ít
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người biết đến Đạo hiệu này. Chữ Thanh Thủy được Đức
Thanh Sơn giáng cho thành đôi câu đối ngày 12-3-1928:
- THANH bạch vẹn lòng, vì Trời mở Đạo vững phong cương.
- Chánh trực gìn tâm, cải thế vì nhân làn bích THỦY.
Ngày 24-6-1926 Ðức Chí Tôn ban thi cho Đức Thượng Sanh
Cao Hoài Sang với đạo hiệu Thanh Thủy:
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.
***
*Ngày 14-1-1926 BÁT NƯƠNG giáng mừng: hai ông Cao
Quỳnh Cư (sau là Thượng Phẩm) và Phạm Công Tắc (sau là
Hộ Pháp) và Đại Tỷ là Bà Nguyễn Thị Hiếu (Hiền nội của ông
Cư) nhưng hôm ấy thiếu vắng ông Cao Hoài Sang (Sau là
Thượng Sanh) với lời trách nhẹ rằng:
"Em mừng hai anh và Ðại Tỷ. Em buồn cho Thanh Thủy không
đến.
Nỗi phận vô duyên phận chẳng đành,
Trách ai mộ thói yến cùng anh.
Nương mây đợi mỏi lòng tình ái,
Mượn ngọc trông ngơ tấm liệt trinh.
Vuốt dạ riêng đau người một cảnh,
Dằn thương cố nhớ buổi chung tình.
Nhắn mưa gởi gió bâng khuâng để,
Một tấm tơ duyên đứt đoạn gìn.
***
*Diêu Trì Nương Nương (3-7-1927) giáng Thi cho Thanh Thủy
(Cao Hoài Sang):
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Bước đời chìm nổi bấy nhiêu niên,
Tâm chí ghe phen dập lửa phiền.
Ấm lạnh dốc tròn gương phấn đại,
Vui buồn chưa vẹn nỗi hàn huyên.
Lòng trần nung nấu trăm mùi khổ,
Biển ái đầy vơi một chiếc thuyền.
Nín nẩm chờ ngày tiền quả sạch,
Trau giồi đạo hạnh hưởng ân Thiên.

THANH TRƯỢC
清 濁
E: Pure and impure.
F: Pur et impur.
(Thanh là trong sạch; Trược là dơ bẩn) đây là nói lên hai lý đối
nghịch nhau. Hễ có trong tức nhiên có đục, có tốt thì có xấu.
Đã gọi đời thì không bao giờ hoàn toàn tốt được.
Bát Nương Diêu Trì Cung (Giải thích về Âm quang):
"Sự khó khăn bước khỏi qua đó là đệ nhứt sợ của các Chơn
hồn. Nhưng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người,
cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi
đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy Chơn thần thanh
trược. Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói
thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng chẳng cùng. Nếu
để cho Chơn thần ô trược thì khó mong trở lại cõi thiêng liêng
và về cùng Thầy đặng. Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi
ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng.Thất Nương ở đó
đặng dạy dỗ, nâng đỡ các Chơn hồn, dầu sa đọa luân hồi,
cũng có người giúp đỡ. Nghe lại coi có phải vậy chăng?"
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THANH TÂM TÀI NỮ (Tiên)
Thanh Tâm Tài Nữ là một Tiên Nương ở Diêu-Trì Cung đầu
kiếp xuống trần. Xong rồi sau đó Nàng tắm biển Vũng Tàu
(Cap Saint-Jacque) bị chết đuối trên biển vào ngày 05-04-Đinh
Mão (dl:17-05-1927) được các vị tiền bối trong Đạo Cao-Đài
dâng Sớ cầu xin Đức Phật-Mẫu cứu rỗi. Do vậy mới có Bài
Thánh Giáo của Đức Phật Mẫu như sau:
"Thiếp chứng lòng thành kỉnh và đạo đức của chư Đạo Hữu.
Vả lại Thanh Tâm đã có căn trước, nên Thiếp vì Chư Đạo Hữu
mà cứu rỗi cho Chơn linh của nó trước ngày "Mãn hạn". Vậy
Thiếp đem Chơn Linh Thanh Tâm.
Đức Hộ Pháp nói: "Nữ Tiên Thanh Tâm Tài Nữ, trước kia vì
tình mà chết, nên phải đầu kiếp, trước khi người đầu kiếp tại
nước Anh, người có đến đặng từ biệt chúng tôi, buổi ấy chúng
tôi hỏi: Sao lại đến nước Anh, chớ không đến nước khác?
Thanh Tâm Tài Nữ nói: Nhơn duyên của em nơi đó. Em cốt
yếu đến nước Anh đặng đón đường Đức Chí Tôn đi ngang
qua đấy. Thanh Tâm Tài Nữ làm như vậy là:
Phải đủ căn sanh mới thấy Trời,
Ai ơi đừng tưởng dễ như chơi.
Nghe danh tuy chất chồng bên gối,
Cổ Phật không duyên khó gặp người.
Bần Đạo nói thật: Mấy bạn nam cũng thế, nữ cũng thế, đương
chung hiệp cùng nhau nơi đây, cái buổi hạnh phúc của chúng
ta là buổi nầy "Bá Thiên vạn kiếp nan tạo ngộ" không phải dễ
mà gặp. Ta đã gặp đặng tưởng chắc nếu chúng ta hiểu rõ giá
trị của nó, thì cái kiếp duyên của chúng ta đây dầu có của phú
hữu tại mặt địa cầu này, cái danh giá cao trọng như thế mấy,
cái hạnh phúc giá trị sang trọng thế mấy cũng xa cái giá trị của
kiếp duyên như Trời với vực".
Chợ Lớn, ngày 23-5-1928 (âl 5-4-Mậu Thìn).
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"Đạo lòng vòng chẳng qua ngưng tạm sự rối đó thôi, chớ chưa
chắc đã bình tịnh đặng. Người làm Đạo có trách nhậm lớn lao,
chẳng khác chi là làm màu mè bề ngoài trong một lúc, chớ tâm
trung cũng chưa chắc phế hết những tánh phàm phu trọn
được. Lửa lòng ham muốn của họ chẳng qua là bị lai rai vài
hột mưa tro yếu đuối mà ướm tắt đó thôi, chớ cái ngòi cũng
còn chui trốn nơi trong, một mai bắt được luồng gió thuận thì
bảo sao chẳng lần hồi nhen nhúm lại như xưa. Những sự kích
bác của mấy anh và một vài Đạo hữu có tâm chí khác, tất là
đám mưa tro đó, thế nào tắt rụi đống lửa kia đã khởi cháy từ
mới khai Đạo đến giờ. Phận sự mấy anh nên lo tới nữa, chớ
vội tin mà phế công phu nơi ấy thì sự rối chẳng thế chi dứt
được.
Anh Mỹ Ngọc, nên để ý vào đó, chớ ngại mất lòng mà chẳng
tìm phương châm cứu chữa. Việc nào nói cho chánh đáng,
chẳng vì tư riêng, có bổ ích chung cho Đạo thì cứ thung dung
phăng từ gốc tới ngọn mà biện bạch, thế mới có ích cho nền
Đạo và chẳng có mãnh lực Tà nào lấn lướt qua nỗi. Phải ráng
sức thêm nữa thì phần kết quả xứng đáng họa may mới hiển
hiện đặng. 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. Hiệp Thiên Đài, dầu cho ai cũng
là kẻ để giúp cho người trong Đạo hành phận sự và kiếm đem
người ngoại Đạo vào nẻo chánh mà thôi, chớ chẳng có quyền
chi với ai, dầu một tên tín đồ cũng ngang mà thôi, duy có
được: Chẳng bậc phẩm nào bên Cửu Trùng Đài đặng phán
đoán bên Hiệp Thiên Đài về việc chi cũng phải do nơi Đức Chí
Tôn. Còn nói gì về việc hành chánh chưởng quản trong Đạo,
thì Hiệp Thiên Đài chẳng có một mảy chi vào đó hết. Đức Chí
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Tôn lập Chức sắc Hiệp Thiên Đài đặng khai Đạo, dìu Đạo, làm
cho Đạo có giá trị, giúp kẻ hành đạo tròn phận sự, thức tỉnh kẻ
ngoại Đạo thấy đường phải, lánh nẻo quanh, phẩm vị chẳng
lớn hơn ai, mà cũng chẳng nhỏ hơn ai, được ngang bực với
bất kỳ phẩm tước nào bên Cửu Trùng Đài mà phán đoán luận
biện việc Đạo, được gần gũi những hạng người hạ tiện hơn
hết nơi cõi trần mà độ dìu. Bàn hội nào mà luận thi hành việc
Đạo thiếu mặt Hiệp Thiên Đài thì theo Thiên ý, việc thi hành ấy
trái chánh sách của Đạo, phải kể như việc tư mà thôi. Ấy vậy,
Hiệp Thiên Đài quyền hành lớn hơn ai, mà cũng nhỏ hơn ai.
Mấy anh thấu chưa? THĂNG. (TNCT. HH. 177-178-179)
May là cái kiếp duyên được ngộ Đạo:
Vị Tiên Thanh Tâm Tài Nữ giáng Cơ nói:
"Trong cái kiếp duyên của chúng ta có cái kiếp ngộ đạo là
hạnh phúc hơn hết và trọng hệ hơn hết, mà chính cái ngộ Đạo
ấy, chúng ta có thể may duyên đến hội hiệp cùng Đại-Từ-Phụ,
tức nhiên vào ngồi trong lòng của Đức Chí-Tôn vậy. Cái kiếp
duyên cao trọng hơn hết là đấy. Bần-Đạo nói rõ. Mấy Bạn yêu
ái của chúng ta đương ở trong lòng thương yêu vô tận của
Đức Chí-Tôn nhập trong cái đại gia đình Thiêng Liêng của
Ngài. Ngài đến nơi mặt địa cầu này là để cái dấu chơn của
Ngài trên cái Cao-Đài này, đặng Ngài làm cái dấu hiệu cho
toàn thể con cái của Ngài đã hữu duyên gặp đặng Ngài, đó là
nơi hội hiệp của nó, nghĩa là chúng ta ngày hôm nay ngồi
trong cái Đền Thánh này, tức nhiên trong một cái cơ thể tượng
trưng lòng yêu ái vô tận của Đức Chí-Tôn, nó không phải tình
cờ mà được vậy, chúng ta chung hiệp với nhau ngày hôm nay
trong lòng yêu ái của Ngài nơi Đền Thánh này không phải do
nơi cái may mà ra, chúng ta đã đạt đặng một kiếp duyên của
chúng ta, hội hiệp cùng nhau chung cả hạnh phúc của chúng
ta làm một khối Thiêng-liêng vô đối trong lòng yêu ái vô tận vô
biên của Đức Chí-Tôn, đặng cầm cái quyền năng yêu ái ấy rải
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khắp cho toàn thiên hạ được hưởng, có nghĩa là chúng ta có
cái duyên phận đến đặng thọ mạng lịnh của Đức Chí Tôn
phụng sự con cái của Ngài, cái phụng sự ấy là để tạo kiếp
duyên cho họ, cũng như ta đã được may phước ngộ Đạo gặp
Ngài nơi thế này.
Đức Hộ Pháp nói tiếp: "Không có cô hồn đâu, nếu như Bần
Đạo không lầm thì người ta đã có một vị là cô hồn, ấy là người
con gái, là Thanh Tâm Tài Nữ đã chết, là khi người tắm ở tại
Cap St. Jacques bị chết chìm. Thanh Tâm Tài Nữ chết như thế
mà không phải là cô hồn đâu. Các phẩm chơn hồn đạt phẩm vị
nhơn phẩm không có cô quả bao giờ. Nơi cảnh Hư Linh hằng
sống kia người ta còn có gia đình, thân tộc bạn tác anh em
của người ta, không có một chơn hồn nào đã đạt nhơn phẩm
mà gọi là cô hồn đặng. Có hay chăng là thiên hạ tưởng tượng
vậy thôi. Tưởng người chết không con nối hậu, không ai
phụng sự, xiêu mồ lạc mã, người ta cho là cô hồn, sự thật là
không phải."

THANH VƯƠNG ĐẠI HỘI
Thanh: Màu xanh. Hồng: màu đỏ. Bạch: trắng. Vương: vua.
Thanh vương, Hồng vương, Bạch vương là ba thời kỳ khai Hội
Long Hoa ứng với ba thời kỳ Phổ Độ nhơn sanh.
Do đó, bài kệ U Minh Chung có ba câu kệ cuối là:
Nam mô Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội Nhiên Đăng
Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
Nam mô Nhị Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội Di-Đà Cổ
Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
Nam mô Tam Hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội Di-Lạc Cổ
Phật Chưởng giáo Thiên Tôn.
Ba câu trên có nghĩa là:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

96

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Cầu nguyện với Đức Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng Giáo Hội
Long Hoa kỳ I gọi là Thanh Vương Đại Hội.
Cầu nguyện với Đức A-Di-Đà Cổ Phật Chưởng Giáo Hội Long
Hoa kỳ II gọi là Hồng Vương Đại Hội.
Cầu nguyện với Đức Di-Lạc Cổ Phật Chưởng Giáo Hội Long
Hoa kỳ III gọi là Bạch Vương Đại Hội.
Dùng 3 chữ: Thanh, Hồng, Bạch để chỉ thứ tự 3 kỳ Long Hoa
Đại Hội có ý nghĩa căn cứ trên sự sinh trưởng của vạn vật
trong 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông xoay vần trong một năm,
tương ứng với các màu trong Ngũ Hành.
1. Kỳ Khai Đạo Phổ Độ lần thứ nhứt ví như cây cỏ đang mọc
vào mùa Xuân, ứng vào thời kỳ vua Phục Hy bên Tàu.
Xuân chủ về Mộc, sắc của Mộc trong Ngũ Hành là màu Xanh,
nên thời kỳ nầy gọi là Thanh Vương Đại Hội. Đức Phật ứng
vận làm Chánh chủ khảo trong thời kỳ nầy là Đức Nhiên Đăng
Cổ Phật.
2. Kỳ Khai Đạo Phổ Độ lần thứ nhì ví như cây cỏ đang vào
mùa Hạ, đang trổ bông đặng bắt đầu kết trái, ứng vào thời kỳ
Đông Châu Liệt Quốc bên Tàu.
Hạ chủ về Hỏa, sắc của Hỏa trong Ngũ Hành là màu đỏ
(Hồng), nên thời kỳ nầy gọi là Hồng Vương Đại Hội. Đức Phật
ứng vận làm Chánh chủ khảo là Đức A-Di-Đà Phật.
3. Kỳ Khai Đạo Phổ Độ lần thứ ba ví như cây cỏ đang kết trái
ở mùa Thu, ứng vào năm Bính Dần (dương lịch 1926).
Thu chủ về Kim, sắc của Kim trong Ngũ Hành là màu trắng
(Bạch), nên thời kỳ nầy gọi là Bạch Vương Đại Hội. Đức Phật
ứng vận làm Chánh chủ khảo là Đức Di-Lạc Vương Phật.
Vạn vật chỉ có sanh khí vào ba mùa: Xuân, Hạ, Thu. Đến mùa
Thu thì gặt hái, cho nên qua mùa Đông thì điêu tàn vì không
có sanh khí, để rồi qua hết mùa Đông, bắt đầu mùa Xuân thì
vạn vật sanh trưởng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sách Nho xưa có câu: "Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông
tàn." Cho nên chỉ có 3 thời kỳ: Thanh vương, Hồng vương,
Bạch vương, mà không có Hắc vương, vì Hắc vương là tử kỳ
(thời kỳ chết: điêu tàn). (Theo Ngũ Hành, mùa Đông chủ về
Thủy, sắc của Thủy là màu đen: Hắc).
Trong hai thời kỳ: Thanh vương và Hồng vương, người cầu
đạo phải xuất gia tu hành khổ hạnh.
Đến thời kỳ Bạch vương, Đức Chí Tôn Thượng Đế mở đạo
phổ truyền tâm pháp tu hành, dầu tại gia hay xuất gia đều tu
được cả, và người tu có thể đắc đạo tùy theo công đức làm
được nhiều ít của mình.
Chẳng những thế, những vị tu hành trong hai kỳ trước mà
chưa đắc quả, kể cả người trong quỉ vị, nếu kỳ nầy lập được
nhiều công đức thì đều được đắc đạo thoát khỏi luân hồi, vì
Đức Chí Tôn đại khai ân xá.
Câu 32 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Nam mô Sơ hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội,
Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng giáo Thiên Tôn.

THANH Y XÍCH DIỆN
青衣赤面
Ðức Quan Thánh Ðế Quân giáng cơ cho bài thi khoán thủ:
Quan Thánh Ðế, viết ra chữ Hán như sau:
QUAN thành tái hiệp Hớn triều phong,
THÁNH đức mạc vong hám thế trần.
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng,
Thanh y xích diện hảo vinh phong.

關誠再合漢朝封
聖德莫忘噉世塵
帝室一心忠氣勇
青衣赤面好榮封
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THANH XUÂN
青 春
F: Jeune âge.
Thanh xuân: Xuân xanh tức là thiếu niên.
Huỳnh Hoa Tiên Nương giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
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.

THÁNH
聖
Là người hiểu biết mọi việc. Người học thức và đạo đức rất
thâm cao.Tiếng tôn xưng một vì vua nhân từ là vị Thánh. Phân
tích chữ Thánh 聖 gồm có chữ Nhĩ 耳 là tai nghe, nghe là học;
chữ khẩu 口 là miệng nói, nói là hành. Dưới cùng là chữ
Vương, là người làm Chủ được chính mình, là bậc giác ngộ.

THÁNH ÂN
聖恩
E: Favour of God.
F: Faveur de Dieu.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Ân: ơn huệ. Thánh ân là ơn huệ của Đức Chí Tôn ban
cho.
Đức Hộ Pháp nói: "Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy
mà chính mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
Kinh Nhập Hội:
"Mượn Thánh ân xây đổi cơ đời."

THÁNH BẤT KHẢ TRI CÔNG BẤT KHẢ NGHỊ
聖不可知功不可議
(Thánh: bậc tu hành đạo đức cao, là thiêng liêng mầu nhiệm.
Bất khả: không thể. Tri: biết, hiểu biết. Công: nỗi vất vả khó
nhọc làm việc. Bất khả: không thể. Nghị: luận bàn). Đây là câu
kinh trong bài "Kinh Tiên giáo" ca ngợi công đức của Ðức Thái
Thượng Ðạo Quân. Câu: Thánh bất khả tri, tức nhiên là các
bậc vào hàng Thánh cũng không thể biết rõ hết sự thiêng liêng
mầu nhiệm của Ðức Thái Thượng Ðạo Quân được. Công bất
khả nghị là công đức của Ðức Thái Thượng Ðạo Quân to lớn
không thể nào luận bàn cho hết nỗi. Như vậy:
Ðức Thái Thượng Ðạo Quân do khí Tiên Thiên hóa sanh, là vị
Tiên lớn nhứt đứng đầu các vị Tiên, nên quyền pháp của Ngài
cao siêu vô cùng, thiên biến vạn hóa, không ai có thể biết rõ
được. Từ khi có loài người xuất hiện trên cõi trần đến nay,
không có thời nào mà Ðức Thái Thượng Ðạo Quân không hiện
xuống trần gian để giáo hóa và cứu độ nhơn sanh. Công đức
của Ngài từ đó đến nay nhiều vô lượng, không thể nào kể cho
hết hay luận bàn được.
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THÁNH BÚT
聖筆
Nghĩa là Bút Thánh, tức nhiên là thời kỳ Cơ Bút của Cao-Đài.
Thầy dạy: Long Thành, 29-7-1927 (âl 1-7-Đinh Mão)
"Các con, Thầy thâu nhập Môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là
chót, định ngưng cơ phổ độ, từ đây do theo Tân Luật mà hành
đạo và thâu nhập chúng sanh, nhưng nếu có chuyện bí yếu
chỉ về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con, thì Thầy
sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy".

THÁNH CAM ĐỊA (Gandhi)
Ông Mahatma-Gandhi, Việt Nam phiên âm là Thánh Cam-Địa,
là người Ấn Độ, sanh năm 1869, là nhà tư tưởng và lãnh đạo
chánh trị, đòi độc lập cho nước Ấn Độ với chủ trương bất bạo
động. Thánh Gandhi làm Cách mạng ôn hoà đã giải phóng đất
nước Ấn-độ ra khỏi tay độc tài Anh Quốc. Người tranh đấu bất
bạo động mà thành công một cách vẻ vang.
Ông Gandhi bị ám sát chết ngày 30-1-1948 tại Delhi (Ấn Độ).
Khi Đức Phạm Hộ Pháp hay tin ông Gandhi qui thiên, Đức
Ngài ra lịnh cho tất cả các Thánh Thất thiết lễ Tiểu đàn cầu
siêu cho ông. Về sau, Ông có giáng Cơ:
Ngày 21-3-Mậu Tý (dl 29-4-1948).
Phò loan : Tiếp Đạo - Thái Đến Thanh
CAM ĐỊA (Gandhi)
Bần Tăng chào các Bạn, Các Bạn có lòng quan niệm đến, Bần
Tăng rất vui vì ngày nay được về cảnh vô hình mới rõ cơ mầu
nhiệm thiêng liêng tiền định sẵn mọi điều. Chẳng nói chi một
nước Ấn Độ mà toàn cõi địa hoàn cũng do Thiên điều sắp sẵn.
Cuộc tương lai theo luật công bình của Đấng Tạo đoan, dầu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một người cũng như một nước, bĩ thới luân chuyển theo lẽ
thiên nhiên, hễ mạnh rồi lại yếu, nhược trở nên cường. Nếu
chẳng vậy thì kẻ thế cô phải cam phận thiệt thòi mãn kiếp.
Nước Việt Nam hiện chừ đã nổi danh cùng lân quốc là nhờ ơn
huệ Đức Từ Bi hoằng hóa một nền Chánh giáo gồm các tinh
ba các Giáo lý từ xưa để cho toàn nhơn sanh chung thờ một
Chủ nghĩa Đại Đồng. Nhưng có một phần người không đặng
hữu hạnh là vì đã mất hẳn lương tâm thì cũng đáng thương
mà đáng cho là bất phước.
Chẳng khác nào dân Ấn Độ đã có sẵn một nền tảng kiên cố từ
lâu, lại xem như một vật thường, chỉ dụng thứ giả danh mà đổi
nài của báu thì cũng đành chịu!
Cuộc tang thương bước sau nầy, Bần Tăng không trách gì kẻ
bạo ngược mà bận lòng vì nước suy đồi. Nay Bần Tăng được
tự toại nơi cõi Hư Linh thì đã làm xong bổn phận làm Anh,
không thiếu lời giáo hóa. Còn thời thế lọc lừa, tạo nhơn hiền,
cơ tàn của quốc dân phải chịu trong vòng tuyển lựa của Đấng
chủ quyền đã định phần hơn thua cho toàn mặt thế. Chừng kết
cuộc, nước trong cũng nhờ lọc lược trải mấy hồi. Còn người
hiền lương khổ tâm bao nhiêu trận, thế thời chỉ có vậy, chớ
Bần Tăng rất cảm tình mấy Bạn. (THĂNG.)

THÁNH CHẤT
聖質
E: The sacred quality.
F: La qualité sacrée.
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Chất:
phẩm chất. Thánh chất là phẩm chất tốt đẹp hoàn toàn. Trái
với Thánh chất là Phàm chất.
Thầy dạy về "Quyền: Thầy cũng ban cho các con in như Thầy
đã ban cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho đủ thế kềm
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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".
Thánh ngôn dạy: "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."
Đức Quan Thánh Đế Quân nhấn mạnh: "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.
Đức Quan Thánh căn dặn khá gắng nhớ bài nầy:
Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình,
Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hòn ngọc khó đem trau Thánh chất,
Cân vàng khôn lấy nện chày kình.
Thánh Ngôn Thầy dạy rằng:
Dặm dài bước lạ nẻo chưa quen,
Thánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn.
Bóng trải diềm dà xuân đợi chúa,
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.

THÁNH CHẤT THIÊNG LIÊNG
Ngày 26-2-1927 (âl 25-1-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy.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."
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THÁNH CHỈ
聖旨
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Chỉ: lời
vua ban bảo tôi dân gọi là "chỉ".

THÁNH CHỈ CHÍ TÔN
聖旨至尊
Là mệnh lệnh của Đức Chí-Tôn ban truyền xuống Hiệp Thiên
Đài phải tuân hành.qua lời Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
Ngài giáng Cơ tại Phạm nghiệp, ngày 16-2-Ất Hợi (dl 20-31935) để lời rằng:
"Thưa Hộ Pháp, Bần Đạo để lời chia vui cùng Ngài. Khi hôm
qua, nhờ có Thánh chỉ Chí Tôn nên mới đặng rộng đường
xuất Thánh. Bần Đạo có để lời trân trọng cầu thưởng cho học
tu nên mới đặng cao phong phẩm giá. Cười...
Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba: Pháp, 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 điạ 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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THÁNH CHÚA
Thánh chúa: Vua của chư Thánh, là đấng Chí-Tôn.

THÁNH CỐC
聖穀
E: The sacred cereal.
F: La céréal sacrée.
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Cốc: hột
lúa. Thánh cốc là hột lúa Thánh, ý nói hạt giống đạo đức.
Sự truyền bá giáo lý của một nền tôn giáo ví như đem hột
giống đạo đức gieo vào mảnh tâm điền của mỗi nhơn sanh để
cho nó sinh sôi nẩy nở thêm nhiều ra.
Đức Lý nói: "Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng thiêng liêng,
không lo trau giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp
thiên nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy mà không
mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ. Ấy vậy, Lão đến
mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm, mong cho đơm
bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rước
người hiền ngõ."

THÁNH CỐT
聖骨
(Thánh là Thánh, trên bực phàm nhân rất nhiều, là người đạo
đức. Cốt là xương, chỉ người chết còn lại nắm xương tàn).
Người Việt Nam có tục lệ khi người chết thì đem chôn trong
lòng đất chứ không hỏa táng như các nước khác, như người
Miên chẳng hạn. Do vậy mà trong kỳ Đại Ân xá này Đức Chí
Tôn ban cho đất Tây Ninh là Thánh Địa cho người Đạo có nơi
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sinh sống, tu hành. Ngoài ra còn dành "đất Cực Lạc Thái bình"
làm Nghĩa địa là nơi chôn cất người chết nữa.
Đây lời dạy: 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 chỗ đất nào quí-hóa bằng đất
Thánh-Địa nếu để được cốt-hài nơi đây rồi thì rất hạnh phúc
cho tương-lai con cháu. Dù nơi Cực-Lạc cũ hay đất mới cùng
là nghĩa-địa 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)
ĐỨC HỘ-PHÁP dạy tiếp "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 BátQuái-Đài. Tro đầu, trên Hạ Đơn-Điền, tay chơn là đem vô khối
ấy, còn dư bao nhiêu thì có làm lễ long-trọng đem xuống sông
Cẩm-Giang đổ. Cẩm Giang tức là Thánh Giang như sông
Gange vậy. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

THÁNH DANH
聖名
E: Sainted name.
F: Saint nom.
(Thánh là chỉ bậc cao thượng, đã thoát lên trên bậc thường,
cũng là đấng phi phàm hay siêu phàm. Nếu là người thường
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thì có tên được gọi thường là Thế danh. Khi tu hành có phẩm
tước Thiên ban thì gọi là Thánh danh. Danh là tên). Ở đây
Thánh danh là chỉ Đức Thượng đế được nhân loại xưng tụng
qua nhiều danh khác nhau tùy theo mỗi thời khai Đạo.
Hỏi rằng: Thuở nay tôi nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế, sao
bây giờ anh gọi là Cao Đài Thượng Đế?
ĐÁP: 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 vậy. Tuy vẫn gọi Thánh danh là Lão Tử, Thích Ca,
Jésus, Cao Đài, chớ cũng một Chơn linh của Thượng Đế".
Xưa, thường gọi là Ðấng Ngọc Hoàng Thượng Ðế; nay trong
nguơn hội Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là Ðấng "Cao Ðài Tiên Ông Ðại
Bồ Tát Ma Ha Tát" dạy Đạo tại miền Nam Việt Nam: Trước,
Ngài tá danh AĂÂ, sau giáng Cơ xưng chính danh Ngài
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT Giáo Đạo Nam Phương
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Ngài có 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.
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.

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 bài thi trên, đồng thời viết ra chữ Hán:
-Ngọc thường ẩn trong đá núi, ngọc tự có giá trị cao,
-Trời không phụ ý-chí của người anh-hùng hào-kiệt.
-Giáng trần ban hạnh-phúc cho loài người cùng vui vẻ
-Ðời tạo phương hay để giao hòa chung cùng nhau
-Dạy-dỗ nhơn sanh cầu cái triết lý cao siêu của Ðạo,
-Ðạo truyền cho dân chúng biết thương yêu đồng bào.
-Người Nam sớm tỉnh, cảm ứng sanh chí cao thượng.
-Phương tiện tu tâm là kế tiêu diệt các nỗi khổ đau.
*Theo Ðạo Sử, Ðức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thượng Đế đến
với nhóm Xây bàn trong buổi tiền khai Đại-Đạo (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 Đệ
tử là Môn đệ. Vì lời cam kết nên ba ông không dám tìm hiểu
Ðấng AĂÂ là ai, chỉ biết đó là Ðấng có quyền-uy rất lớn ở cõi
vô hình, là vị Đại Tiên. Mãi đến đêm Noel, 24 rạng 25 tháng 12
năm 1925, Ðấng AĂÂ mới giáng cơ cho bài Thánh Ngôn sau
đây, cho biết Ngài là Ðấng Ngọc Hoàng Thượng Ðế, nay gọi là
Ðấng Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, giáng cơ dạy
Đạo ở miền Nam nước Việt Nam.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đây là bài giáng Cơ đầu tiên là khởi sự dạy Đạo:
Noel 1925 [Ðêm 24-12-1925 (âl: 09-11-Ất Sửu)]
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Giáo Đạo Nam Phương
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.
Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi TA. TA sẽ làm cho thấy huyền
diệu đặng kính mến Ta hơn nữa."

THÁNH ĐẢN
聖但
E: The nativity.
F: La nativité.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thường, tiếng tôn xưng vua.
Đản: Đán: ngày sanh (đản nhựt). Thánh đản hay Thánh đán
là ngày sanh của một vị Thánh hay một vị Tiên. Đối với một vị
Phật thì gọi là Phật đản.
Đêm mùng 10 tháng 10 Canh Dần (dl 19-11-1950
Quyền Giáo Tông giáng: "Mỗi năm đến kỳ Lễ Hạ Nguơn, kỷ
niệm Khai Đạo, thì các em không quên ngày Thánh đản 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
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Thể của Chí Tôn, các em lo cho Anh được châu toàn, Anh có
lời cảm ơn trước là Hộ Pháp, sau là tất cả các em".

THÁNH ĐẠO (Phật Học)
聖道
E: Doctrine of Saint.
F: La doctrine du Saint.
Thánh đạo là Ðạo xuất thế, con đường xuất thế bao gồm bốn
cấp bậc. Mỗi cấp lại được phân biệt là: Thánh nhân đi trên đạo
và Thánh quả của đạo đó. Bốn cấp của đạo xuất thế là: 1- Dự
lưu, người mới nhập dòng; 2- Nhất lai, người tái sinh trở lại thế
gian này một lần nữa; 3- Bất hoàn, người không bao giờ trở lại
thế gian này nữa; và 4- A-la-hán.
Đạo Cao Đài - Thánh ngôn dạy: Thánh Ngôn 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 chờ ngày Người đến hiệp chung lại
Một, lời ấy ngày nay đã quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng
của Chí-Tôn là, về:
- Thánh Đạo thì là Thiên-Chúa-giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme).

THÁNH ĐẠO CỦA CHÚA CỨU THẾ
Còn gọi là Thánh-Gíao Gia-Tô: Đức Hộ Pháp nói đến thế-kỷ
19 được đem đến nước ta truyền-giáo mới thành một trường
nhiệt-liệt đua tranh quyết chinh-phục hết thảy tất cả các Tôngiáo khác. Bần đạo tưởng ai có đọc tờ phúc-sự năm 1937 đều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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biết rõ, Bần đạo đã giảng rõ ràng nguyên-do đó, thành thử
Việt-Nam có nhiều Đạo quá nên thành không Đạo!"
Thầy dạy: "Thánh Đạo của Chúa Cứu Thế (vì sự hiểu lầm) làm
tăng gia dục vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và giúp giáo
cho bọn trên hiếp dưới."
"Hỡi nầy dân tộc có diễm phước; Thầy sẽ làm thỏa mãn tánh
hiếu kỳ của con. Là loài người, các con có biết tự đâu các con
đến chăng? Trong vạn vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các
con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả. Thầy đem các con
đến tận Thầy bằng cả tinh thần lẫn trí huệ. Các con có đủ
bằng chứng để tự biết mình do sự thăng phẩm vị Thiêng
Liêng. Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu
đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm
vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền
bá Đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả.
Các con lại làm sai lạc bản chất Tôn chỉ của nền Thánh giáo.
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 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."
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo có cho biết: "Bởi thế cho nên nền
Tôn Giáo mới hơn các nền Tôn Giáo khác có mặt tại địa cầu
này là nền Thiên Chúa Giáo, vị Giáo Chủ sáng suốt, vị Giáo
Chủ ngôn ngữ hoạt bát, tinh thần minh hoạt hơn hết, là Đức
Chúa Jésus Christ, nhưng hại thay trong Thể pháp Ngài đủ
quyền năng đem đủ giáo lý của Ngài, đặng làm nền tảng tâm
lý của nhơn loại. Nhưng về mặt Bí Pháp chơn truyền, Ngài chỉ
có nói một điều, các Môn Đệ nhứt là các vị Thánh Tông Đồ:
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- "Có nhiều lý lẽ cao siêu ta chưa có thể nói với các ngươi
đặng, dầu ta có nói các ngươi cũng chưa hiểu."
Vì cớ cho nên Bí Pháp Chơn Truyền của Công Giáo không có,
không có thể có; bởi theo Bí Pháp, theo lời Đức Chúa Jésus
Christ thì buổi nọ Bí Pháp Chơn Truyền của Ngài chưa có thể
gì nói cho thiên hạ nghe đặng."
Cho đến lời trong thơ của Đức Mẹ FATIMA rằng: "Hội Thánh
La Mã chỉ lo củng cố Vương quyền, các hàng giáo phẩm lãnh
đạo không thực thi đúng điều CHÚA dạy và không hướng dẫn
giáo dân đi theo đường lối CHÚA muốn, đến nỗi trước nguy
cơ chết chóc của con người bởi thảm họa chiến tranh, Đức
MẸ phải hiện ra tại FATIMA vào thế chiến thứ nhứt (19141918) để ban ra những Thông điệp quan trọng và khẩn cấp,
nhằm thức tỉnh Hội Thánh La Mã và kêu gọi những tín đồ
Thiên Chúa Giáo phải thực thi đúng lời Chúa dạy.
Đức Mẹ FATIMA phán: "Nếu loài người muốn chấm dứt chiến
tranh thì phải ăn chay, hãm mình và lần chuỗi Mân côi. Muốn
cho được thấy Thiên đàng, thì phải trường chay, tuyệt dục và
bố thí. Tất cả ai cầm quyền Giáo hội nên TRƯỜNG CHAY vì
đó là cứu cánh cho nhơn loại, như ngọn đuốc soi đường cho
tín đồ. Bởi chưa thực hiện được trường chay, do đó mà nhơn
sanh còn khổ, dù có kêu gọi cách nào đi nữa, nhưng thâm tâm
họ chưa trong sạch thì ý tưởng đẹp cũng hóa ra dơ bẩn. Nếu
Đức Giáo Hoàng đương kim là PHAOLÔ IV chỉ thị và chính
Ngài ăn chay trường thì thế giới đương nhiên Hòa bình. Bởi
tín đồ Thiên-Chúa-Giáo sẽ nghe theo Ngài mà trường chay tất
cả, thì Tình thương sẽ lan tràn cả Thế giới".
Đó là hồng ân của Thiên Chúa ban rải để cứu rỗi loài người
qua phép lạ FATIMA. Nhưng từ đó đến nay, Giáo hội La Mã
chẳng sửa sai một điều gì đáng kể. Nếu tình trạng nầy cứ tiếp
tục như vậy, rồi đây Giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trong
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cuối thế kỷ nầy, thể hiện đúng lời tiên tri của Đức Mẹ FATIMA.
(Theo nội dung của Bức thơ Fatima)
Tóm lại, các nền Tôn giáo thời Nhị Kỳ Phổ Độ gồm Tam giáo ở
Á Đông và Thiên Chúa giáo ở Âu Châu đều bị Thất Chơn
truyền sau mấy ngàn năm truyền đạo và hoàn toàn suy bại
trong thời kỳ Mạt pháp nầy.

THÁNH ĐỊA
聖地
E: Holyland.
F: Terre Sainte.
Thánh địa là đất Thánh, là vùng đất linh thiêng, vì đây là nơi
xuất hiện mối đạo Trời, có viễn trình 700.000 năm tuổi Đạo,
gọi là Thất ức niên.
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?...".
Tìm hiểu Châu vi Nội Ô Tòa Thánh: Nhìn ra xung quanh thì
Tòa Thánh nằm lệch về phía Bắc trên một vuông đất gồm có
Đền Thánh, Báo Ân Từ và các dinh thự như: Giáo Tông
Đường, Hộ Pháp Đường, Đầu Sư Đường nam, nữ kiến thiết
theo kiểu Đạo đồ, cùng các cơ sở của các cơ quan ban bộ.
Hai bên đường là Dinh thư. Đại lộ thẳng tấp:
- Đại lộ Cao Thượng Phẩm, Phạm Hộ Pháp, Cao Thượng
Sanh, chạy dài theo chiều dọc, có hình Quẻ CÀN ☰ Nhưng
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đại lộ Hộ Pháp vẫn ở giữa, chính trung, hai lộ còn lại nằm hai
bên về phía trái và phải.
- Các lộ ngang như: Oai Linh Tiên, Thượng Trung Nhựt, Thái
Thơ Thanh chạy theo chiều dọc, hình quẻ KHÔN ☷ Lộ
Thượng Trung Nhựt vẫn ở giữa đúng theo qui luật.
Hai dạng quẻ này đặt chồng
lên nhau thành chữ ĐIỀN 田
Ấy là tâm của BÁT QUÁI ĐỒ
THIÊN, tức là Bát-Quái Cao
Đài đó vậy. Nói rõ hơn là
hình của các số Ma phương.
Vùng Nội-Ô Toà Thánh có
cả thảy 12 cửa. Thực tế
nhân sanh sẽ không thấy
cửa số 5, nhưng được thay
bằng cổng Chánh Môn cũng
đủ vào số 12. Bởi vì số 5 là
ở chính giữa (Ngũ trung) của đồ hình như bảng Ma phương
số. Thế nên số 5 là hình ảnh của "Báo Ân Từ" là ngôi Điện thờ
Đức Phật Mẫu. Các cửa này đặt nghịch chiều với chiều quay
của kim đồng hồ. Mỗi cửa cách nhau 300 m. có hàng rào
tường bao quanh 12 cửa. Riêng cổng Chánh Môn cao 36m,
ngang 60m, cổ kín Tam quan, trên nóc là 3 Cổ Pháp: "Xuân
Thu, Phất Chủ, Bát Vu" có bản đồ theo sự chỉ dẫn trước của
Đức Hộ Pháp để lại.
Tuy nhiên, cổng Chánh Môn hiện nay do chi Thế là Ngài Bảo
Thế Lê Thiện Phước lúc nắm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên
Đài kiêm Thống Quản Hội Thánh Phước Thiện phối hợp với
Tỉnh trưởng Tây Ninh là Thiếu Tướng Lê Văn Tất xây dựng
theo bản đồ của Ty Kiến Thiết Tỉnh Tây Ninh, nên có hai Rồng
tranh Cổ Pháp. Tại sao nói tranh Cổ Pháp? Vì bản tánh của
Rồng là "Long năng biến hóa", hình Rồng hả miệng, mình uốn
khúc, phải là Rồng tranh Châu thời Phong Kiếm Xuân Thu;
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nay đem tranh Cổ Pháp, đó là việc làm của Thời Quân Chi
Thế, không đúng với bản vẽ ban đầu của Đức Hộ Pháp còn
lưu lại.
1- Thầy dạy: "Các con nghe! Nơi nào Thầy ngự thì nơi ấy
là Thánh Địa: chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà thôi
Đạo Cao Đài làm Lễ Khai Đạo ngày 15-10-Bính Dần (dl: 1911-1926) tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa: Từ Lâm Tự (tục gọi
là Chùa Gò Kén- Tây Ninh), nằm trên Quốc lộ 22, cách thị xã
Tây Ninh cũng độ 5 km.
Nguyên ngôi chùa nầy do Hòa Thượng Như Nhãn (cũng gọi là
Hòa Thượng Giác Hải) góp tiền bổn đạo mua đất và xây dựng
nên. Kịp khi Đức Chí Tôn giáng cơ mở Đạo, Đức Chí Tôn
dùng Huyền diệu Cơ Bút độ được Hòa Thượng Như Nhãn
theo Đạo Cao Đài và trở thành một vị Chức sắc Đại Thiên
phong của nền Đại-Đạo, do đó nên Hòa Thượng Như Nhãn
hiến chùa Từ Lâm Tự cho Hội Thánh Cao Đài làm Thánh Thất
tổ chức Lễ Khai Đạo. Nhưng sau ngày Lễ Khai Đạo, Hòa
Thượng Như-Nhãn một phần bị mất đức tin, một phần bị nhà
cầm quyền Pháp bấy giờ xúi giục và hăm dọa, nên Hòa
Thượng Như Nhãn không theo Đạo Cao Đài và đòi chùa lại,
không hiến nữa. Hội Thánh Cao Đài phải trả chùa cho Hòa
Thương Như Nhãn, hứa trong ba tháng sẽ tìm đất để dọn đi.
"Kể từ Rằm tháng 10 năm Bính-Dần (1926) tới Rằm tháng
Giêng Đinh-Mão (1927) là đúng kỳ hứa trả Từ Lâm Tự (Gò
Kén) là ba tháng, nhưng tới tháng 2 năm Đinh Mão, đã quá kỳ
hạn một tháng mà Hội Thánh chưa trả chùa lại được, vì chưa
kiếm được đất để mua, còn Ông Hòa Thượng Giác Hải thì cứ
đòi chùa lại hoài" (Đạo-Sử I/51). 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. Song trước khi trả,
phải cất Thánh Thất cho xong y như lời dạy. Chư Đạo hữu
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phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi chi cũng
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.
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)
Hôm sau, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 20-01-Đinh Mão (dl: 212-1927) Đức Chí Tôn giáng dạy 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.
Tuy nhiên Thầy cũng nêu lên nhiều địa điểm thuộc vùng Tây
Ninh Thánh địa, nhưng Thầy có phân tích sự lợi hại của mỗi
nơi, như: Cẩm Giang thì các con phải chịu khổ về phần ăn
uống, Bến-Kéo thì địa thế hẹp hòi, chớ chi các con khôn
ngoan lấy cớ rằng, vì ích lợi lương sanh, vì đạo đức mà ký
Chánh phủ cho các con mé rừng Cấm bên kia đường thì đẹp
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lắm. Các con liệu thử. Thơ! Suối Vàng thì đặng, phương
chuyên chở không thuận tiện, song phong thổ tốt đẹp. Con
cũng yêu cầu Hội Thánh xét nét, nghe à! Thầy ban ơn cho các
con." (Ðạo Sử. II. 223)
Tiếp theo, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 21-01-Đinh Mão (dl: 2202-1927) Đức Lý Giáo Tông giáng:
"Thượng Trung Nhựt! Thái Thơ Thanh! Cười! Nhị vị Hiền Hữu
muốn cho Đạo phải mang tiếng rằng: Trốn lánh hay sao mà
tính dời Tòa Thánh xa dữ vậy hử? Tỷ như Lão muốn lập Tòa
Thánh gần bên thành binh, chư Hiền Hữu tưởng sao?
-Trung bạch: Có hai làng cúng đất.- Mua thì đặng, khó gì! Một
nơi chí Thánh trước mắt mà chư Hiền Hữu chẳng biết xem, ấy
cũng còn hai phần phàm. Thái Thơ Thanh! Lão cậy Hiền Hữu
một phen nữa, mai nầy đi lên đường trên gọi là đường dây
thép, nhắm địa thế dài theo cho tới ngã ba Ao Hồ, coi Hiền
Hữu thấy đặng chăng cho biết. Lão đã nói rằng: Mỗi sự chi
đều bày trước mắt nhơn sanh hết. Chư Hiền Hữu đừng sợ ai
hết, hễ sợ thì chối quyền Thiêng liêng của Chí Tôn thì còn gì
Đạo! nghe à!" (Đạo-Sử. II./ 224)
2- Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy là Thánh Địa?
Đức Lý giáng dạy đêm 23-01-Đinh Mão (dl: 24-02-1927), tại
chùa Gò Kén: "Sâu hơn 300 thước, như con sông, giữa trung
tim đất giáp lại trúng giữa 6 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 3 đầu: Một đầu ra giếng
mạch Ao hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia. Người Lang
sa chỉ đòi 20 ngàn, nói rồi trả đúng có 15 ngàn, Lão dặn thì
thành trả 17 ngàn, 18 ngàn thì đặng vậy. Còn xin khai khẩn
miếng đất rừng bên kia nữa mới trọn. Đất nay còn rẻ, miếng
đất chung quanh Thánh địa ngày sau hóa vàng. Chư Hiền hữu
biết lo lập, ngày sau rất quí báu.
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3- Vị trí cất Đền Thánh tạm hiện thời:
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Thánh Thất tạm cất trên miếng đất
trống. Ngay trung tim rừng cách miếng đất trống chừng 3,50m
đóng một cây nọc, đo Hiệp Thiên Đài như vầy: ngoài Bàu Cà
Na đo vô chừng 50m đóng một cây nọc, ấy là khuôn viên Tòa
Thánh. Lão dặn: Từ cây nọc phía bên miếng đất đo vô Bàu Cà
Na 27m tây. Nghe à!". Tư vuông 27 thước, mỗi góc của Bát
Quái Đài, nghĩa là hình nhà tròn có tám nóc, cao từ dưới đất
lên thềm 9m, phân làm tám nóc.
-Trên Điện Bát-Quái-Đài bề cao 9m, hình nóc tròn mô lên có
tám nóc phân minh, trên đầu phải để một cây đèn màu xanh,
-Kế nữa là Chánh Điện bề dài 81m, ngang 27m (81x 27). Hai
bên Hiệp Thiên Đài mặt tiền có Lôi Âm Cổ Đài, bên trái có
Bạch Ngọc Chung Đài. Lão phải vẽ mới đặng…". [Gò Kén
ngày 27 tháng 1 Đinh Mão (dl: 28-02-1927)]
4- Đức Lý dạy cất Đền Thánh theo kiểu Thiên đình:
Thánh Giáo ngày 07-02-Đinh Mão, Đức Chí Tôn dạy Ngài Phối
Sư Thái Thơ Thanh lo lập Thánh Thất. Ngài bạch: "Xin đúc
nền Tòa Thánh bề cao 9m theo kiểu của Đức Lý Đại Tiên".
Đức Chí Tôn dạy: "Tốn kém nhiều lắm con! Bính, con đo từ
mé rừng dưới vào cho tới 50m, bỏ miếng trảng vào tới 50m,
rồi 81m, rồi kế 27m; làm như vậy Thánh Thất nằm trọn vào
rừng mà thành ra như bao quanh một vườn thiên-nhiên rất
đẹp…Khi cất, con nhắm thế nào cho nọc Bát Quái Đài và Hiệp
Thiên Đài cho ngang mặt trời phía Tây thì trúng, con nhớ
nghe!"
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Cười… Họa đồ của Lão, Chí Tôn chê
và trách rằng: hao tốn vô nền nặng lắm. Chí Tôn sửa lại mỗi
cấp ba tấc tây mà thôi. Dưới đất năm tấc, chín cấp ba tấc là
2,70m cộng 5 tấc là 3,20m. Còn 10m thì chí đầu trong nền Bát
Quái Đài. Trên đầu song chí nóc 13m mới khỏi đọng nước
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mưa phải mục. Nóc Đại Điện và Hiệp Thiên Đài cũng y như
vậy. Phải làm plafond hai Đài Chuông, Trống cao hơn nóc
Hiệp Thiên Đài 6 thước".
1/- Đèn vàng ngay nóc Điện Bát Quái.
2/- Đèn xanh ngay giữa Đại Điện làm hình Long Mã Phụ Hà
Đồ.
3/- Đèn đỏ để Hiệp Thiên Đài.
Do vậy mà Đền Thánh hiện nay xây dựng bằng bê tông cốt sắt
nằm trên Lục Long Phò Ấn, trung tâm Thánh Địa, vẫn còn là
tạm; vì Chí Tôn dạy cất ngôi Tổ Đình trong sân Đại Đồng Xã.
Đền Thánh được khởi công xây cất vào ngày 23 tháng 10 TânMùi (1931), phải trải qua thời gian bốn lần kiến tạo mới hoàn
thành vào năm Đinh Hợi (đầu năm 1948):
1/- Lần thứ nhất đào hầm Bát Quái, đổ bê-tông do Ngài Thái
Chánh Phối Sư - Thái Thơ Thanh lãnh đạo- rồi bị ngưng trệ vì
cuộc nội phản. (1931).
2/- Lần thứ hai do Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư
Lâm Hương Thanh đảm nhiệm. (1932).
3/- Lần thứ ba do Ngài Tiếp-Thế Lê Thế Vĩnh lãnh vận động,
mướn Bác Vật Phan Hiếu Kinh khởi làm Lầu Hiệp Thiên Đài,
đúc cột được phần ít rồi cũng phải ngưng. (1933).
4/- Lần thứ tư do Đức Hộ Pháp lãnh đạo khởi công vào ngày
01-11-Bính Tý (1936), tiếp tục kiến tạo đến ngày 30-12 Đinh
Hợi (dl: 24-01-1948) mới hoàn thành trọn vẹn.
5- Tạo tâm đức hiến thân – thủ trinh:
Phương pháp nào đạt kết quả qua ba lần thất bại không hoàn
thành Thánh Tòa được? – Do Đức Hộ Pháp khéo léo tạo tâm
đức cho con cái Chí Tôn, người Phạm Môn, Phước Thiện đảm
nhận tình nguyện trường trai và thủ trinh hiến thân làm công
quả cho đến ngày làm xong Đền Thánh. Nhờ vào đức tin
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mãnh liệt đó mới sớm hoàn thành hình tượng Bạch Ngọc Kinh
tại thế.
- Trong giai đoạn nầy đến năm Tân Tỵ (1941) nhằm ngày 2505 phải tạm ngưng vì Pháp bắt Đức Hộ Pháp lưu đày sang
đảo Madagascar. Mãi đến 30-08-Bính Tuất (1946) Đức Ngài
được trở về nước nhà, điểm tô thêm bốn tháng nữa, thợ hồ
mới làm lễ bàn giao Đền-Thánh cho Hội Thánh (03-01-Đinh
Hợi). Đức Hộ Pháp cho tổ chức cuộc lễ Khánh Thành Tòa
Thánh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 6 đến 16 tháng giêng
năm Ất Mùi (dl: 29–01 đến 8–2–1955), Đức Ngài cho diễn ba
vở tuồng cổ: San Hậu, Tiêu Anh Phụng, Hoàng Phi Hổ Tây
Châu.
6- Những bí mật của Đền Thánh:
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 uy
nghi như thế, 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).
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7-Tội cho Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải
Phòng, Hà Nội...
"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!"

THÁNH ĐỊA LONG THÀNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh.
Ra sức mạnh non cao đốn gỗ,
Tạm nhứt thời lợp đỡ Chùa tranh.
Dời qua Thánh-Địa Long-Thành,
Ra tiền mua đất Tây-Ninh cụm rừng.

THÁNH ĐIỆN (Phật Học)
Thánh điện 聖殿; S: caitya; P: cetiya; Nơi các vị Tỉ-khâu ngày
xưa hội họp và ngồi thiền. Về sau, Thánh điện này không còn
được chú trọng và hòa nhập lại thành Chính điện, nơi thờ
tượng của đức Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THÁNH ĐIỀU
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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THÁNH ĐỨC
聖德
E: The virtue of Saint.
F: La vertu de Saint.
Thánh đức 聖德 là Cái đức độ của bậc Thánh.
Đường Thánh đức là Đường để đạt được bậc Thánh, tức con
đường đạo đức. Ngay trong buổi sanh tiền, người Môn đệ của
Chí-Tôn có theo con đường Thánh đức thì khi thoát xác mới
biết nhớ đến câu Kinh mà người người lo tế độ:
Trên đường Thánh đức lần dò,
Trường sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa công.
Đức Hộ Pháp nói: "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".
Kinh Giải Oan có câu:
"Luật Nhân 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."

THÁNH GIANG
聖江
Đức HỘ-PHÁP dạy "Đất Thánh là nơi tạm gởi Thánh Cốt con
cái Đức Chí Tôn cho đến ngày mãn một đời Giáo Tông, là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thiêu cốt lấy tro làm nên một khối lớn đem vô để nơi hầm BátQuái-Đài; tro đầu, trên 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)]

THÁNH GIÁO
聖敎
Chữ Thánh giáo có nhiều nghĩa tùy trường hợp nhưng nghĩa
chánh vẫn là dạy con người làm nên bậcThánh Hiền:
1. Thánh giáo là nền đạo của Đức Chí Tôn:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Vì vậy mà Thầy muốn cho mỗi đứa
đều để lòng lo liệu mà chấn hưng nền Thánh giáo.
2. Thánh giáo là lời dạy bảo của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Con được phép cho mấy anh con coi
Thánh giáo của Thầy.
3. Thánh giáo là lời dạy bảo của các Đấng thiêng liêng. Td:
Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông.
Nghĩa thường dùng: Thánh giáo là các bài văn giáng cơ dạy
đạo của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng
Liêng. Trường hợp nầy, Thánh giáo đồng nghĩa Thánh Ngôn.
Đức Hộ Pháp nói: "Chúng ta thấy Đức Chí-Tôn đến: Trước hết
Ngài mở ra Cơ Bút dạy bằng Thánh giáo. Nhưng khi chưa
đến thì đã có Đức Phật-Mẫu đến với chúng ta lập thành khuôn
khổ một mực: dầu cho cơ quan nào "Dĩ tiểu vi đại" cũng vậy.
Bà Mẹ phàm chúng ta sản xuất nuôi dưỡng chúng ta thế nào
thì Phật Mẫu cũng thế ấy". (15-8 Mậu-Tý - 1948)
Đây, Thánh giáo Thầy dạy cho người Pháp hầu Đàn: "Chúa
Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu
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Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt
Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá đạo
Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con
lại làm sai lạc bản chất, tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại
phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông đồ."
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?"

THÁNH GIÁO GIA TÔ
"Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế
lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mượn bác ái nhân sanh
đặng thế mặt Chí-Tôn 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 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." (trích Khuê bài
Thiêng liêng vị của Ðức Phạm Hộ Pháp)
Đức Hô-Pháp nói: "Đến thế-kỷ 19 Thánh-Gíáo Gia-Tô đem
đến nước ta truyền-giáo mới thành một trường nhiệt-liệt đua
tranh quyết chinh-phục hết thảy tất cả các Tôn-giáo khác. Bần
Đạo tưởng ai có đọc tờ phúc-sự năm 1937 đều biết rõ, Bần
Đạo đã giảng rõ-ràng nguyên-do đó, thành thử Việt Nam có
nhiều Đạo quá nên thành không Đạo!"
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Một lần Đức 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, Đạo Thánh mới có thế-lực hữu-hình như
vậy. Đến 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 quíhóa 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
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 tránh khỏi
vòng áp chế. Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần
xác và phần hồn (nghĩa là Đạo và Đời) thì "Hiệp Thiên Đài" lập
ra chẳng là vô-ích lắm sao con?
"Cửu Trùng Đài là Đời, Hiệp Thiên Đài là Đạo. Đạo không đời
không sức, Đời không Đạo không quyền; sức quyền tươngđắc 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)
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THÁNH GIÁO PHÁP
Ông Allan Kardec là Văn sĩ Thần Linh Học Pháp thế kỷ 19. Quí
danh Ông là Hippolyte Rivail, bút hiệu Allan Kardec (18041869).
Năm 1853, Allan Kardec lập thành học thuyết Thần Linh Học
Pháp, có công truyền bá Thần Linh Học ở nước Pháp và nhờ
Ông mà Học thuyết Thần Linh Học được hệ thống hóa. Ông có
viết hai tác phẩm về Thần Linh Học là: Le livre des Esprit
(Sách về Thần linh) và Le livre des Médiums.
Các đồng tử Cao-Đài nhận được Thánh giáo phát xuất từ
Allan Kardec, Léon Denis, Camille Flammarion, Descartes,
Jeanne d’Arc, Chateaubriand …nhứt là Victor-Hugo và gia
đình Victor-Hugo. Người Việt Nam nói rằng nhiều vị lãnh đạo
Tôn giáo Cao-Đài là hóa kiếp của nhiều Victor-Hugo. Nhiều sự
kiện khá lạ lùng khiến người ta tin như vậy. Trong vài Thánh
Thất có hình của Victor-Hugo.
Ông Léon Denis cũng là Văn sĩ Thần Linh học Pháp ở thế kỷ
19. Ông có viết quyển "Sau khi chết" rất đáng chú ý.
Ông Camille Flammarion là nhà Thiên văn Pháp giữa thế kỷ
19 và đầu thế kỷ 20 (1842-1925) sáng lập Hội Thiên văn học
Pháp năm 1887.
Ông René Descartes (1596-1650) là Triết gia và Khoa học gia
người Pháp thế kỷ 17. Ngoài những khám phá khoa học nổi
tiếng của Ông, ông còn viết sách sáng lập Triết học tân thời.
Theo Ông thì khả năng thiết yếu của con người suy tư là lý trí,
những nhà tìm tòi khám phá những chân lý cao cả nhứt nhờ lý
trí hướng dẫn. Ông sanh năm 1596, mất năm 1650.
Bà Jeanne d’Arc là Nữ Thánh và cũng là anh hùng cứu nước
Pháp thế kỷ thứ 15 (1412-1431), tiền kiếp của Lục Nương
Diêu-Trì-Cung. Nàng bị hỏa thiêu vào năm 19 tuổi.
Ông Francois René de Chateaubriand (1768-1848)
Thuộc dòng dõi quí phái được xem như người khởi xướng
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chánh của Thi văn lãng mạn Âu Châu, ông phục hưng tình
cảm Tôn giáo trong tác phẩm của Ông , ông còn là Sử gia và
phê bình văn chương nữa.
Đức Victor-Hugo là tiền kiếp của Đức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn. Tác phẩm "Messages Spirites de la 3è Amnistie de
Dieu en Orient’ xuất bản năm 1962 của Ngài Phối Sư Thượng
Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) có đề cập nhiều đến Đức Ngài
và hai con của Ngài là Francois Hugo và Charles Hugo. Bản
dịch Việt văn "Những Thông điệp thuộc Thần Thông học của
"Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ" hay là Thánh giáo Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ có nói nhiều đến Đức Victor-Hugo và hai con của
Ngài.
Moise: Nhà lãnh đạo của dân Do Thái thời Thượng cổ, lúc
dân Do Thái bị các Pharaon Ai Cập bắt làm nô lệ. Moise được
Ðức Chúa Trời chọn, vâng lịnh Ðức Chúa Trời dẫn dắt dân Do
Thái thoát khỏi ách nô lệ, đến định cư và dựng nước ở đồng
bằng phì nhiêu dưới chân núi Sinai. Ðức Chúa Trời giao cho
Moise 10 Ðiều Răn để dạy dân Do Thái, các giáo lý, cách thờ
phượng Ðức Chúa Trời, tạo thành đạo Do Thái thời Nhứt Kỳ
Phổ Ðộ.
Jean Baptiste: Thánh Jean Baptiste là nhà tiên tri sửa soạn
sự xuất thế của Chúa Jésus. Ông làm phép Giải Oan cho
Chúa ở bờ sông Jourdain và xác định đây là Chúa Cứu Thế.
Ông bị tử đạo năm 28 do lịnh của Salomé. Lễ kỷ niệm Ông
hằng năm vào ngày 24 tháng 6.
Élie: ở Thi-sê-be, nhà tiên tri người Do Thái thời vua Do Thái
là A-hap, sau thời Thánh Moise xa lắm, vâng lời Ðức Chúa
Trời đến ở khe Kê-rit, đối ngang sông Jourdain. Élie với học
trò là Élisée, vâng lịnh Ðức Chúa Trời, đi đến bờ sông
Jourdain, Élie lấy áo tơi cuốn lại đập trên nước thì nước sông
rẽ hai cho 2 người đi qua sông, rồi Élie được Ðức Chúa Trời
rước lên Trời trong một cơn gió lốc. Élisée tiếp nối Élie làm
tiên tri của dân Do Thái.
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THÁNH GIÁO TÂM KINH
(Do hai vị Đầu Sư Thượng Trung nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt
giải trong Tứ thời Nhựt tụng, năm 1928)
Thánh Giáo Tâm Kinh xưng tụng Đức Văn Tuyên. Cũng vậy,
nhưng niệm danh Khổng Thánh là vị Hưng Nho. Cúng đàn
cũng ngày của Khổng Thánh.
1- "Quế hương nội điện, Văn Thỉ thượng cung"
Giải: Ðền quế hương mùi bay thơm ngát,
Gốc vốn là trên cõi Thượng Thiên.
Mùi quế hương nực chốn nội Điện, Ðức Văn Xương ở
căn đầu nơi chốn thượng cung. Sách có câu "Lam bào
nhả quế hương". Khi xưa hễ người thi đỗ Trạng thì vua
ban cho cái áo Lam Bào và cho đi vu khai ba ngày cho
rõ danh thơm, thì được tiếng thiên hạ ngợi khen thơm
tho nực như mùi quế hương bay khắp vậy. Còn về văn
khoa đấu tự thì có tích ông Ðậu Yên Sơn sanh ra năm
người con trai được sự ứng mộng của cha bảo tu nhơn,
tích đức thì năm đứa con ấy sau nầy sẽ nên danh. Ông
vâng lời cha phát nguyện lòng lành lấy nghĩa phương
giáo tử. Nhờ đó năm con của ông học hành rất tiến,
đồng thời ông có trồng năm cây quế trước sân. Ðến khi
năm người con trai ông vào trường thi đều được danh
đề Kim bảng, đời truyền là: "Ngũ quế đường khai".
2- "Cửu thập ngũ hồi, Chưởng thiện quả ư, thi thơ chi
phố"
Giải: Chín lăm lần xuống xuống lên lên,
Gieo trái Ðức, Văn chương, Nhơn nghĩa.
Ðức Văn Xương ở cõi Thượng Cung, chín mươi lăm lần
luân hồi gieo trái lành nơi vườn Thi Thơ. Trong Kinh
Ðiển ghi chép Ðạo Thánh dạy việc lành là: Nhơn, Nghĩa,
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Lễ, Trí, Tín. Thành ra cho nên lấy Kinh Ðiển làm vườn,
lấy việc lành làm giống, trái ngon trồng tỉa, đặng lưu
truyền cho đời đám ruộng gọi rằng "Tâm Ðiền" vun bồi
cội quế thơm tho, con cháu gìn giữ ruộng đất nối đời
hưởng dùng không cùng.
3- "Bá thiên vạn hóa, Bồi quế thọ ư, âm chất chi điền"
Giải: Trăm lần phải sanh sanh hóa hóa,
Vun quế hòe, âm đức, tâm điền.
Trăm ngàn lần hóa thân cũng lấy đức âm chất gieo làm
đám ruộng gọi rằng Tâm Ðiền, vun bồi cội quế thơm tho,
con cháu gìn giữ ruộng đất nối đời hưởng dùng không
cùng.
4- "Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lãnh"
Giải: Văn tự linh hơn sấm lôi,
Linh hơn linh điểu mở thông Ðạo người.
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 Thượng Kiết 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".
5- "Chí như ý từ, tường ư ngao trụ"
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Giải: Chí lành hiệp với ý lành,
Cự Ngao chở nổi núi non đức dày.
Chí như lời đạo đức ý tứ uyên thâm cảm động lòng Trời,
lời ý hiền lành hơn Ngao Trụ đã chống vững năm hòn
núi nơi biển Bột Hải. Ngao Trụ là núi Ngao. Ở phía Ðông
biển Bột Hải có năm hòn núi: 1/- Núi Ðại Dư 2/- Núi Viên
Kiều 3/- Núi Phương Hô 4/- Núi Dinh Châu 5/- Núi Bồng
Lai. Năm hòn núi nầy các vì Thánh Tiên thường ở tại đó,
núi không chơn, thường trôi theo nước lớn nước ròng.
Các vì Tiên Thánh bèn tâu với Ngọc Ðế nghe. Ngài sợ
núi ấy để vậy thì trôi ra tứ phía mới sai mười lăm con Cự
Ngao cất đầu đội năm hòn núi ấy vững lại chẳng cho trôi
nữa mà lại phân làm ba phiên, mỗi sáu muôn năm đổi
một lần. Về sau hễ ai thi đỗ Trạng thì gọi độc chiếm
Ngao Ðầu. Ðến như nay mà lòng người ý thành, chắc
thiệt một dạ nhân từ thì phước đức để cho con cháu lâu
dài. Thì ra chẳng qua là một đời vinh hiển sang trọng đó
thôi, sao bằng phước đức để đời đời lưu truyền con
cháu hưởng không cùng.
6- "Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu"
Giải: Trau tâm gốc cội con người,
Hiếu thảo cha mẹ mới nên đạo người.
Còn việc giáo hóa thì Ðạo Nho mở rộng lòng người, dạy
con người phải thờ cha kính mẹ, lấy chữ hiếu làm gốc.
7- "Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung"
Giải: Ơn nhà nợ nước trước xong,
Công ơn bảo hộ Vua lành Tôi ngay.
Kẻ nhơn, thần tâm phải vững bền như mạch nước, phải
hết lòng trung, liều mình cùng chúa, dầu cho ngàn cay
muôn đắng vào sanh ra tử, đạp sỏi vày sành cũng chẳng
nao lòng thối chí. Còn như các Ðấng đã dày công dạy dỗ
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ta nẻo chánh đàng ngay thì ta phải làm thế nào cho khỏi
phụ các Ngài.
8- "Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ"
Giải: Ðiềm lành báo mộng lợi nhơn,
Dù cho khổ cực nhưng mà chí cao.
Còn phận làm vua thì phải có lòng nhơn từ, bảo hộ sanh
linh thương xót những kẻ dân nghèo. Hễ có lòng thương
dân nghèo khổ thì khiến cho mình có tư tưởng hay nằm
chiêm bao. Sách chép: Châu Võ Vương có lòng đạo-đức
tư tưởng thường, cho nên chiêm bao thấy ông Châu
Công ứng mộng bảo làm lành. Võ Vương là vì vua
không ra hành chánh hiệu lịnh, chỉ lo làm việc đạo đức
bảo hộ sanh linh, để lòng nhơn từ thương người khổ
nạn...
9- "Ðại Nhơn, Ðại Hiếu, Ðại Thánh, Ðại Từ"
Giải: Nhơn, hiếu rộng tâm lành sáng chói.
Nhơn lớn thì ơn lớn, thánh đức lớn từ bi cũng thiệt là
lớn.
10- "Thần văn, Thánh võ, Hiếu đức trung nhơn"
Giải: Văn có Thần gốc Hiếu Nghĩa Nhơn,
Võ nơi thông rõ âm dương.
Hiếu cha thảo mẹ đứng đầu Ðạo Nho,
Ðức ấy thiệt Tâm làm âm chất.
Ðạo thờ Vua một mực thẳng ngay,
Chữ Nhơn gồm bộc Ðạo Nho.
Một là hiếu thuận, hai là nhơn từ, ba là trung tín, bốn là
đức hạnh; nghĩa là bốn đức khiêm cung đủ vậy.
11- "Vương Tân sách phụ, Nho Tông khai hóa"
Giải: Ngôi vua không nước dạy rành nhơn luân,
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Dựng Nho Giáo khai minh bổn thiện.
Ðức Khổng Thánh đi châu du, các nước đều nghinh tiếp
Ngài gọi là vì Vương Tân (khách của vua). Vì Ngài hay
giúp vua làm điều nhơn đạo, đàm luận chánh giáo, hễ
nước phải Đạo thì Ngài đến, nước chẳng phải Đạo thì
Ngài lui, tới lui thong thả nên gọi là ngôi Vương Tân,
Ngài mở mang giáo hóa nên Ngài là Giáo chủ trong Ðạo
Nho vậy.
12- "Văn Tuyên Tư Lộc, Hoằng nhơn Ðế quân"
Giải: Tố Vương rày tặng Văn Tuyên,
Ðế Quân đức cả sáng rày thinh thinh.
Vua Văn Tuyên hay việc thi cử khoa lộc là vì Ðế Quân
nhơn đức rộng, tánh chất thiệt ngay thẳng chánh sáng,
báu rạng hiền lành.
13-

"Trừng chơn chánh quang, Bửu Quang từ tế Thiên
Tôn"

Giải: Thiên Tôn chấp chưởng cầm quyền Ðạo Nho.
Trong tốt, chắc thiệt, ngay thẳng, sáng láng, lành thương
tế độ là vì Bửu Quang Từ Tế Thiên Tôn.

THÁNH HIỀN
聖賢
E: Saint and Sage.
F: Saint et Sage.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Noi chân theo dõi Thánh Hiền xưa,
Từng tuổi đời qua cũng đã vừa.
Khôn khéo khá lo âm chất để,
Phẩm Tiên nẻo tục chẳng thừa ưa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁNH HÌNH
Thánh hình 聖形 là thân hình Thiêng liêng của con người.
Nghĩa như chữ Thánh thể
Buổi Tam Kỳ Đức Chí-Tôn không có giáng trần như các Giáo
chủ trước đây là phải tá mẫu đầu thai, nghĩa là phải có xác
trần. Nay Ngài phải dùng Huyền diệu Tiên gia là Cơ Bút để
giáo Đạo, ngoài ra còn phải lập Hội Thánh làm Thánh Thể thay
thân cho Ngài, để làm nhiệm vụ của Ngài giao phó gọi đó là
Thánh hình, là tạo nên hình Thánh đặng đủ năng lực mà cứu
đời. Tức nhiên Đức Chí-Tôn đến với nhân loại lần này đặng
ban cho mối Đại-Đạo chánh truyền mà Đức Hộ Pháp nói: "Đại
Từ-Phụ đến, Ngài đã nói quả quyết Ngài đến để Ngài chia khổ
cùng con cái của Ngài, vậy nếu Ngài không có hình trạng thế
nào Ngài chia khổ ấy được; tức nhiên Ngài phải làm thế nào
Ngài có hình mà chớ, muốn cho ra cái Thánh-hình của Ngài
không phương chi hay hơn là Ngài tụ họp con cái hiền lương
của Ngài đặng lập thành Thánh-Thể tức nhiên cái hình Thánh
của Ngài; chúng ta thường gọi là Hội-Thánh. Ấy vậy Ngài đến
Ngài chia khổ, Ngài lập Hội Thánh tức nhiên Ngài lập hình ảnh
của Ngài. Hình ảnh của Ngài nó có đẳng cấp trật tự cả Thiên
Phong Chức Sắc của Hội-Thánh từ Giáo-Hữu đổ lên là Thánh
hình của Ngài, chẳng khác nào như cái đầu. Còn cả toàn thể
con cái của Ngài từ bực Lễ-Sanh đổ xuống, tỷ như tay chân
thân thể của Ngài, Ngài lấy cái đại thể Chơn Giáo của Ngài đã
lập giáo thành tướng của nó tức là cái gia đình Đạo giáo.
Ấy vậy Chơn Truyền của Ngài đã đặt trên thế gian này là gia
đình Đạo giáo của Ngài tức nhiên gia đình tinh thần. Bây giờ ta
lại luận hình thể của đời, bất kỳ xã hội nhơn quần nào. BầnĐạo đã có dịp thuyết minh rằng, con người bao giờ cũng phải
sống tập đoàn đặng bảo vệ cái sống cho nhau mới gầy nên
quốc gia xã hội, cái đại thể đó nó thành ra toàn thể nhơn loại.
Bần-Đạo nói giờ phút nầy cả toàn thể nhơn loại lại còn mong
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rằng họ sống tập đoàn với nhau trong đại thể của nhơn loại
mà chớ. Ấy vậy, mỗi xã hội có Vua, có Chúa, không thì có vị
Quốc Trưởng, dưới quyền của vị Quốc Trưởng ấy, hoặc có
Triều đình hoặc có Chánh phủ, cả nhơn viên Chánh phủ hiệp
lụng lại với Quốc Trưởng là cái đầu, còn dưới là dân chúng
tức nhiên là các năng lực của toàn thể Quốc dân: Sĩ, Nông,
Công, Thương, tứ dân, tứ thú là tay chân và thân thể. Rồi
trong xã hội ấy định phương pháp đặng lập cái Đại thể gia
đình của toàn một sắc dân. Đại gia đình của một sắc dân gọi
là gia đình xã hội, tướng diện của hai bên đó 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 HộiThánh để định quyền cho Đạo, cho Đại-gia-đình của tinh thần
nhơn loại, ngó thấy Tân-Luật, Pháp-Chánh-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 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 yếu bảo vệ Tam Cang
Ngũ Thường của toàn thể con cái của Ngài, thật ra cái Thiên
Luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài.
Luật chỉ có một là Thương Yêu, Quyền chỉ có một là Công
Chánh."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
"Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình."
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THÁNH HUẤN
Văn phòng
Hộ-Pháp
____

Số: 222/TH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Nhị Thập Tam niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

THÁNH HUẤN
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Gởi cho toàn Đạo Phật-giáo Hòa-Hảo và Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ,
Chư Hiền Hữu, Bần Đạo lấy làm hân hạnh được ban bố Thánh
Huấn này cho chư Thiện nam, Tín nữ Phật giáo Hòa Hảo và
Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ đặng rõ:
Vì có Thỏa ấn ký kết giữa Tổng Tư lịnh Phật-giáo Hòa Hảo
Trần Văn Soái và Tổng Tư Lịnh Cao-Đài Trần Quang Vinh có
đại diện Quốc Sư Nguyễn Phước Hậu và Lê-Văn-Hoạch, nên
kể từ nay cho đến ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ trở về, toàn cả
Thiện nam, Tín nữ Phật giáo Hòa-Hảo và toàn cả Tín đồ Đạo
hữu Cao Đài và Bần Đạo đã vui nhận đảm nhiệm làm Hộ Pháp
cho Phật giáo Hòa-Hảo đặng hiệp hai nền Tôn giáo làm một,
cho họp như con một Cha, như anh em một nhà, thờ chung
một chủ nghĩa, chung chịu một luật pháp chơn truyền của ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nhứt là trong lúc này bá tánh đảo huyền,
quốc dân loạn lạc và hai khối năng lực và tinh thần cần tương
liên, tương ứng đặng giữ vững cơ-đồ, đặng đem lại sự độc lập
thống nhứt cho Quốc gia, ấy là một điều rất vẻ-vang cho non
sông đất Việt.
Sau khi hai vị Tổng Tư Lịnh quân đội Hòa-Hảo Trần Văn Soái
và Quân Đội Cao Đài Trần Quang Vinh nắm tay siết chặc
chung lo phận sự nước nhà, vừa nâng cao danh Đạo, mong
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rằng tình tương thân tương ái giữa đôi bên ngày càng khắn
khít, đặng tránh những sự xung đột nhỏ-nhen, tầm những điều
thực hành cao cả hầu đưa tổ quốc giang san đến con đường
uy linh rực-rỡ thì lấy làm hạnh phúc cho 25 triệu dân Hồng
Lạc.
Tân Xuân đã gần kề, Bần Đạo để lời chào chung tất cả các
Bạn đồng Đạo và hứa chắc năm Mậu Tý sắp đến sẽ đem lại
cho giòng giống Rồng Tiên một kỷ nguyên bất hủ cho lịch sử
Việt-Nam.
Vì Bảo-Thế Hiệp Thiên Đài thừa quyền Hộ Pháp và Ngọc
Chánh Phối Sư lãnh ban hành Thánh huấn này.
Tòa Thánh, ngày 20 tháng 12 năm Đinh-Hợi.
(dl: 30-01-1948)
Hộ Pháp (Ấn ký)
Phụ lục vào lịch sử:
Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn ngày 25-02-1947
Mất ngày 15-04-1947

THÁNH HỒN
Pháp Chánh Truyền: "Từ Thánh-vị trở xuống Nhơn vị thì vào
hàng Thánh "Class des Épures"…Từ thú cầm xuống vật chất
thì hàng phàm tục "Classe des Impurs" ấy vậy trong Bát QuáiĐài từ bậc Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn
thế giới, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong vòng vật
chất nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hoá lên cho tới
Thánh vị. Hễ vào đặng Thánh-vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy
mình, dầu phải bị đoạ trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh đức
mà tu hành đặng đạt đến địa vị trọn lành. Lên địa vị Trọn lành
rồi thì mới đồng quyền cùng Tạo-Hóa, Từ bi, tự tại, bất tiêu,
bất diệt."
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THÁNH KINH
聖經
E: The Sainted prayers.
F: Les Saintes prières.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Kinh: bài văn có vần điệu để tụng. Thánh kinh là các bài
kinh do các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng cơ ban cho
dùng để tụng khi cúng tế.
Thánh kinh của Đạo Cao Đài thường được gọi là Kinh Thiên
Đạo và Thế Đạo. Đây là kinh của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ nên
còn được gọi là Tân Kinh. (Thánh kinh của Thiên Chúa giáo và
đạo Tin Lành là quyển Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước).
Kinh Tứ Thời Nhựt tụng, có dạy pháp tu như vầy:
"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."

THÁNH LỊNH CẤM CƠ BÚT
THÁNH LỊNH
HỘ-PHÁP Chưởng quản Nhị Hữu hình Đài:
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 tới ngày có Đầu Sư chánh vị.
Nghĩ vì Cơ bút là một cơ quan thuộc về huyền linh pháp nên
vẫn là hư hư thiệt thiệt vì bất kỳ mọi sự chi mà có tính phàm
của con người phối hiệp vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít.
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Nghĩ vì Cơ bút đã đủ quyền tạo Đạo đặng thì nó cũng đủ
quyền diệt Đạo đặng. Vì cớ mà Đức Chí-Tôn đã cấm Cơ Phổ
độ.
Nghĩ vì Đức Hộ Pháp đã khoan hồng cho phép mỗi người
được tự do dùng Cơ Bút để học riêng mà thôi, còn cấm nhặt
không được truyền bá.
Nghĩ vì có nhiều người ở nhiều nơi không thực hành y như
lịnh dạy, nên lúc sau này Cơ bút giả nảy sanh quá nhiều làm
cho bổn Đạo xao-xuyến phân vân, e di hại cho toàn sanh
chúng.
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Mỗi người trong bổn Đạo được phép dùng Cơ
Bút học hỏi riêng mà thôi, nhưng cấm nhặt 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 đây:
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.
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 ngay 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.
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Điều thứ năm: Vị Bảo Thế thơ ký Chánh trị Đạo, chư vị Chức
sắc Hiệp Thiên Đài, vị Khai pháp Chưởng quản bộ Pháp
chánh, 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.

THÁNH LỊNH CHO CHỨC SẮC BỘ NHẠC
(Đức Hộ Pháp đã để lời phổ
hóa trong cuộc phát THÁNHLỊNH cho CHỨC SẮC BỘ
NHẠC đi hành Đạo NamTrung- Bắc và Kim-Biên
Tông-đạo ngày 18-07-Quí Tỵ
(1953)
Đức Hộ Pháp Thuyết:
Thưa cùng Chư Vị cầm
quyền các Cơ Quan Chánh
Trị Ðạo.
"Hôm nay Bần-Ðạo đến dự
lễ nầy trọng yếu đặng mừng
cho cả Chức sắc Bộ Nhạc
lãnh sứ mạng chỉnh đốn cả Lễ-Nhạc y theo chơn truyền của
Ðạo. Các Em, mấy đứa nhỏ, Thầy lấy làm vui mừng thấy cả
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tâm đạo của mấy Em biết chọn một con đường lập thân danh
khéo léo. Qua thường nói với mấy em rằng: Nếu một nền Tôngiáo mà không có LỄ, không có NHẠC thì cả cái mỹ pháp của
nó, dầu 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 Đạichiến 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 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 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".

THÁNH LUẬT
聖律
E: Saint laws.
F: Saintes lois.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thường, tiếng tôn xưng vua.
Luật: luật pháp. Thánh luật là luật pháp của nền Đại đạo của
Đức Chí Tôn, đó là luật pháp của Đạo Cao Đài.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

142

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dặn các Thánh Thất, các Đạo hữu phải để lòng thành
khẩn, hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh luật.

THÁNH MIẾU
聖廟
E: The temple of Cofucius.
F: Le temple de Confucius.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thường, tiếng tôn xưng vua.
Miếu: đền thờ. Thánh miếu là đền thờ Đức Thánh Khổng Tử
và các vị Thánh hiền của Nho giáo.
Nữ Trung Tùng Phận:
Cửa Thánh miếu hỡi còn thiếu gái,
Chốn quyền môn nữ lại vẫn không.

THÁNH NGÔN
聖言
E: The Sainted Speeches.
F: Les Saintes paroles.
"Thầy nói cho các con nghe: Nếu kẻ nào biết hiểu Thánh
ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng
sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để cho chúng nó theo Tà
Quái. Ðạo là quí, của quí chẳng bán nài; các con đừng thối
chí. Thầy ban ơn cho phái phụ nữ.Các con cũng vậy, rán lo
phận sự.Thầy ban ơn cho mỗi đứa".
Thầy dạy: "Tr... đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo
đó. Lời đạo đức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố
hóa tập trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ, một
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mình con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ,
bất kỳ là nước nào, nó muốn biết đạo lý, con phải độ, biểu
chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu hành đặng,
trước con không nên buộc chúng nó lắm.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".
Thầy dạy: ngày 10-5-1927 (âl 10-4-Đinh Mão).
Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm
"Từ đây, những Thánh Ngôn ban hành cho các Môn đệ, cần
phải có con (Lê Văn Trung) ký tên và ấn dấu đành rành. Nếu
Thánh Ngôn nào mà thiếu cách phòng ấy thì chư Môn đệ
được phép không tuân. Con phải cho trong cả chư Môn đệ biết
nghe! Thầy vốn chẳng muốn làm cho nhọc lòng của Môn đệ
nào mà không bổ ích chi cho nền Đạo."
Đức Lý dạy: "Thượng Trung Nhựt! Đạo hữu cũng có nghe lắm
điều dạy của chư Tiên về nền Đạo trong lúc nầy, vậy khá liệu
mà làm phận sự. Thánh Ngôn nào can yếu nên xem cho
thường mà nhớ lời của Đức Chí Tôn dạy về các sự hành
động. Đạo chậm tấn là bởi kẻ hành đạo, chẳng do Thiên ý, mà
nếu biết sái, chẳng chịu sớm sửa thì nền Đạo phải hoại, kẻ
hành đạo chẳng công chi mà chúng sanh cũng không mong độ
rỗi đặng. Nên biết à.!" Sự cải Thánh Ngôn đặng tự tác theo trí
phàm là một hại chẳng nhỏ, nên chăm nom và liệu mà ngăn
ngừa thói tà mị của nhiều Đạo hữu. Nếu chẳng có Đức Từ Bi
rộng thứ thì Lão bôi xóa hết Trường công quả của Đại Đạo,
đặng để cho nhiều đứa tự tôn chìm vào hang thẳm trót mấy
kiếp mà răn các tánh trược phàm tục của chúng nó. Đạo hữu
nên chung trí với các Đạo hữu khác có trách nhậm lớn lao và
hiệp cùng Hiệp Thiên Đài mà sớm cải bước Đạo lại nghe.!
Hiệp Thiên Đài cũng tránh không khỏi sơ sẩy lớn lao, ba Đạo
hữu cũng khá biết mà ngăn mình, vì kẻ trở lòng chẳng chừng
đổi, phải lấy hết tâm thành mà giữ cho khỏi các sự sẽ đến cho
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khỏi hại đến lòng tín ngưỡng của nhơn sanh. Chư Đạo hữu sẽ
thấy sự hành phạt riêng của mỗi đứa."
Thầy dặn rằng: "Thầy đến chẳng phải lập một nền Ðạo mới
mà đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ
vương sắp đến, Thánh ngôn các Ðạo đã khai từ thuở tạo
Thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Ðời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, thiên tai rấp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến. Thầy
đã tạo thành trọn đủ Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Ðạo,
chớ không phải sửa Ðạo. Con hiểu à.!"
Pháp Chánh Truyền: "Cả Thánh Ngôn của Thầy dạy dỗ chúng
ta từ buổi khai Ðạo đến chừ đã hiện thành Tân Pháp (nouvel
vangile) mà ngày nay chúng sanh còn chưa hiểu thấu, vì phần
nhiều người lạm dự vào bậc Thiên Phong lấy tà tâm bẻ bai
biếm nhẻ chớ chẳng chịu truyền bá lời lành, làm cho kẻ Ðạo
tâm xiêu đường lạc ngỏ."
Thơ Thán Đạo ngâm của Nữ Đầu Sư Hương Thanh:
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.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
聖 言協 選
E: The collection of the selected spiritistic messages.
F: Le recueil des messages, spirites choisies.
Ghi lại lời phỏng vấn với Chánh quyền nhà nước Việt Nam:
- Sao gọi là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển? Nếu nói Hiệp tuyển thì
ắt còn nhiều Thánh giáo khác chưa phổ biến phải không? Xin
quí Cụ cho chúng tôi những bài Thánh giáo ấy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Đúng vậy! Các Đấng dạy có nhiều Thánh giáo, nhưng Hội
Thánh chúng tôi trước kia phải soạn những bài nào dạy hợp
thời thế mới ấn tống ban hành, còn những bài nào có tánh
cách Quốc sự thì không ấn tống ban hành, vì không phù hợp
với thời thế mà các bậc tiền bối xem rồi thì tiêu huỷ nên chúng
tôi không được rõ biết. Riêng đây tôi tìm được bài Thánh giáo
còn sót lại do Đức Lénine đã giáng trước kia, tôi xin hiến quí
Ngài triêm nghiệm.
- Nói đến Thánh giáo thì thật là huyền diệu, như bài Thánh
giáo của Đức Lénine đã giáng, khi Cơ lên chưa xưng
tên…Đức Quyền Giáo Tông đã biết, mới hỏi:
- Ai đó kìa? Có phải Chúa Tể Cộng Sản đó không?
- Đức Lénine trả lời: Vâng! Chào quí Đại Đức. Người ta cho tôi
là Chúa Cộng Sản, thật không phải vậy, vì tôi lấy triết lý tư duy
của nhà Phật mà tạo ra chủ thuyết Xã hội chủ nghĩa để đưa
nhân loại đến chỗ Đại-Đồng đó thôi!
Lấy đây mà luận, hôm nay Chánh phủ ta cũng như Nga Sô
đang sử dụng thuyết Tư-duy cải cách đó là phù hợp với thời
đại hiện nay, nhưng đáng tiếc trên thì Chánh phủ đang lo lắng
sự tồn vong của Tổ quốc mà dưới địa phương không thực
hành đúng theo chủ trương của Nhà nước. Tôi còn nhớ khi Cụ
Nguyễn văn Linh đang cầm quyền Tổng Bí thư nước ta có
tuyên bố: đối với chánh sách Tư-duy chúng ta cần mạnh dạn
đẩy ánh sáng chui vào bóng tối để soi rọi sự hư nên và cần
nhổ cỏ dại trong đám lúa non. Thế mà cỏ dại đâu có nhổ hết
được bao giờ! Đồng thời tôi cũng hân hạnh được xem quyển
Hiến-pháp của Chánh phủ, tôi chẳng dám bình luận chi cả,
nhưng tôi chỉ tưởng và ước mong Hiến Pháp được Chánh phủ
thêm vào 6 chữ: "TÔN GIÁO TỰ DO TRUYỀN BÁ" thì quí biết
bao!
Thầm nghĩ, nước Việt Nam hiện có bốn Tôn giáo, mà Hoà Hảo
là một phần nhỏ, không căn bản. Còn Phật giáo và Công Giáo
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đã có trên dưới 2.000 năm, không cần truyền bá nữa nhân loại
cũng biết. Riêng Đạo Cao-Đài khai mới 69 năm, nhơn loại cả
Thế giới làm sao thấu triệt, mà lại cũng khai tại nước Việt
Nam, lẽ ra Chánh phủ Việt Nam phải tôn trọng và nâng đỡ để
Chức sắc chúng tôi được tự do truyền bá, chẳng những trong
nước mà luôn cả thế giới hầu có dìu dẫn nhơn sanh lo sự tu,
làm lành lánh dữ, tránh nạn nồi da xáo thịt, đảo lộn nhơn luân.
Đó cũng là việc bảo vệ an ninh giúp đỡ chánh phủ phần nào,
vì sách có câu "Tu kỷ dĩ an bá tánh" và Đạo Khổng cũng có
câu "Tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi
bổn".Ấy vậy, quí Ngài ghĩ sao câu sách này?
………

THÁNH NGỰ
聖御
Thánh ngự (Thánh là tiếng tôn xưng Đức Vua, ngự là tiếng
dùng cho các vua chúa để chỉ hành động) Ở câu Kinh này ngự
là đấng Vua Trời an ngự trên ngôi.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thiên Tào Thánh ngự an ngôi,
"Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua."

THÁNH NGỮ
聖語
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền-Thánh đêm 26 tháng 11 năm
Tân-Mão (dl: 24-12-1951): "Chúng ta thử tìm trong các Thánhngữ của Đức Chúa Jésus do Ngài đ ể lại. Hiểu thấu cái huyền
vi bí ẩn Đạo giáo của Ngài thế nào, cái ấy có lẽ hữu ích hơn,
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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". Vì lời
Thánh giáo ấy mà những kẻ tìm Đạo thường hay bàn luận tìm
cái nghĩa lý của nó, Đức Chúa Jésus-Christ đã sanh ra thì bị
cường bức, Đạo của Ngài truyền giáo thiên hạ không hiểu
thấu và người ta đã bắt bớ, người ta đã đè nén, người ta đã
âm mưu hại Ngài, cho nên lời nói ấy cốt yếu giục các Môn-đệ
của Ngài quyết chiến đấu và quyết thắng, điều ấy chưa phải
lẽ"… 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. 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."

THÁNH NHƠN (1) (Phật Học)
聖人
E: The Saint.
F: Le Saint.
Thánh nhân (S: ārya-pudgala; P: ariya-puggala) Danh từ chỉ
người đang đi trên Thánh Đạo nhưng cũng thường được dùng
cho những người có Đạo hạnh xuất chúng. (Tham khảo: TỪ
ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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Chính ngày xưa Mạnh Tử cho rằng Thánh nhân với nguời
thường cũng không khác nhau. Có người bảo ông rằng: Vua
nước Tề sai người đi dò xem ông có điều gì khác hơn người
không. Ông nói rằng: Ta có gì khác người đâu, các bậc vua
Thánh như Nghiêu, Thuấn cũng như mọi người vậy. "Hà dĩ dị
ư nhân tai, Nghiêu Thuấn dữ nhân đồng nhĩ" 何以異於人哉,
堯舜與人同耳. Thực vậy, vua Nghiêu, Thuấn cũng là người
như chúng ta, đều bẩm thụ một lý, một khí, cùng một tâm như
mọi người cả, chỉ có điều là những bậc ấy khéo lấy cái bản
tâm thiện lành để cư xử trong gia đình, xã hội. Nếu ai cũng giữ
được như thế thì chắc là chẳng khác gì những bậc ấy.

THÁNH NHƠN (2)
聖人
Người đứng vào hàng Thánh, như Tam Thánh sau đây đều là
bực Thánh Nhơn, qua bức Tượng Tam Thánh còn đó.
*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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THÁNH PHONG
Ông Thượng Ai Thanh giáng Cơ nói:.
Lửng chửng tiếc khi bước ngập ngừng,
Đưa thân cửa Đạo chẳng nên thân.
Thuận tà đã chịu hơi nhơ lấm,
Phải mất Thánh phong, chịu vị Thần.

THÁNH PIERRE
Tiền kiếp của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa là Thánh SAINT
PIERRE, tức là một trong 12 Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúagiáo, ngày nay các vị Thánh 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".
Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai có thuật chuyện Ngài Khai
Pháp như sau: "Một hôm nọ, Đức Phạm Hộ Pháp lập đàn, có
các vị Chức sắc Thiên phong dự chứng. Đức Phạm Hộ Pháp
cầm cây Kim Tiên đưa ra bên trên và trước mặt Ngài Khai
Pháp đang quì. Đức Phạm Hộ Pháp nói:
- "Nầy Pierre, ngày trước nguơi đã chối ta ba lần, lần nầy ta
tha cho đó."
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 4 câu thi để trả lời cho Ông Bà Đốc Phủ Chi, vào ngày
17-11 Ất-Sửu (dl 01-9-1926).Thánh giáng cho biết ngày:
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SAINT PIERRE
Thiên Đàng giữ cửa góc Trời Tây,
Truyền Đạo cho dân biết mặt THẦY.
Cứu chuộc đã gần hai ngàn tuổi,
CAO ĐÀI phú thác dắt dìu bây.

THÁNH QUYỀN
聖權
Ngày 26-2-1927 (âl 25-1-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy. Chẳng phải ở dưới thế nầy
còn quyền lực nào lớn hơn Thánh quyền của Thầy, song
nhiều khi Thầy đành ngồi cười đặng xem cuộc trần xây đổi.
Lập Thánh giáo cho các con, lập công Phổ Độ nhơn sanh, nếu
Thầy choán hết mọi sự, muôn việc đều lập thành, thì cái địa vị
nơi Bạch Ngọc Kinh của các con không có giá trị. Có một điều
là hoạn họa xảy đến cho các con thì Thầy hằng cải sửa cho
khỏi lỗi hứa cùng các con. 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".

THÁNH SỐNG
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11 năm
Ðinh-Hợi (1947) nói về Đức Chúa rằng: "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
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Saint Jean Baptiste và chịu 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".

THÁNH TÂM
聖心
E: The sacred heart.
F: Le cœur sacré.
Thánh tâm 聖心 là Cái tâm chí thánh, cái tâm rất Thiêng liêng,
tức là cái tâm thiện lương, chơn chánh. Thánh Tâm là chỉ
người có Tâm Thánh vì "Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng
Thiêng liêng, không lo trau giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp,
còn vẻ đẹp thiên nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy
mà không mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ?"
(Đức Lý). Ấy vậy Thánh tâm là người có lòng đạo đức, cao
thượng, biết thờ Trời kỉnh Phật.
Thầy dạy: "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 ra ưng
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thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Ðạo. Phải ngó
đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi,
để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp".
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ-tế khó khăn lắm nỗi,
"Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm."

THÁNH TÔNG ĐỒ
聖宗
E: Apostles.
F: Apôtres.
"Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ
máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng
mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá Đạo
Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con
lại làm sai lạc bản chất Tôn chỉ của nền Thánh giáo. 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 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". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1/ 08-06-1926 - âl.
28-04-Bính Dần)
12 Thánh Tông đồ của Ðức Chúa Jésus là:
1- Thánh Pierre [Phêrô].
3- Yacôbê [con của Zêbêđê].
5- Philip.

2- Anrê [em của Phêrô]).
4- Yoan [em của Yacôbê].
6- Barthôlômêô.
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8- Mathêô.
10- Thađê.
12- Yuđa Iscariôt.

Yuda phản Chúa nên bị chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông
Matthya vào thay Yuda cho đủ số 12 như buổi đầu.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp 8 giờ sáng ngày mồng 2
tháng 10 năm Mậu Tý (1948): "Ngày nay là ngày cầu-nguyện
cho các Thánh Tử Ðạo tức nhiên là ngày lễ các Thánh.
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-Chúa-Giáo lấy ngày ấy làm
ngày kỹ-niệm các Thánh bỏ mình vì Chúa. Ngày nay là ngày
kỹ-niệm các chiến-sĩ trận vong, các chiến-sĩ ấy hy-sinh cho
quốc gia, vì nước nhà, vì nòi giống, vì nhơn loại họ không tiếc
mạng sống, đứng lên để mưu hạnh phúc cho toàn cầu gầy
dựng lại Quốc-gia".
12 Thời Quân Hiệp-Thiên Đài:
Đức Hộ Pháp nói: "Trong 12 Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúagiáo, ngày nay các vị Thánh 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".
Nhưng được biết rõ nhứt là Ông Thánh Pierre là hiện thân của
Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa.(1888-1954)
Thánh Juda là hiện thân của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
(1897-1958)
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THÁNH TỔ (Niên Hiệu: Minh Mệnh)
Thánh Tổ 聖祖(1820-1840) niên hiệu: Minh Mệnh.
1. Đức độ Vua Thánh Tổ: Tháng giêng năm Canh Thìn
(1820), Hoàng Thái Tử húy là Đảm lên ngôi, đặt niên hiệu là
Minh Mệnh. Vua Thánh Tổ là một ông vua có tư chất minh
mẫn, có tính hiếu học và lại hay làm; phàm có việc gì, Ngài
cũng xem xét đến và có châu phê rồi mới được thi hành. Ngài
tinh thâm Nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, cho nên không ưa
Đạo mới, cho là một Tả đạo lấy Trời Thánh ra mà làm mê
hoặc lòng dân. Bởi vậy, Ngài mới nghiêm cấm và trừng trị
những người theo đạo Gia Tô. Về sau có nhiều nhà làm sử, vì
ý riêng mà cho Ngài là bạo quân, thì thiết tưởng điều ấy không
hợp với lẽ công bằng. Phải biết rằng nước ta từ xưa đến nay,
điều gì cũng theo Nho Giáo, lấy Tam Cương Ngũ Thường làm
căn bản cho sự ăn ở. Vua tôi, cha con, vợ chồng, ấy là cái
khóa luân lý của xã hội mình. Ai tháo cái khóa ấy ra thì cho là
không phải loài người nữa. Vậy con phải theo cha, tôi phải
theo vua, ai trái với cái đạo ấy ra phải tội nặng, đáng chém
giết. Lúc trong nước mình từ vua quan cho chí dân sự, ai ai
cũng lấy cái lý tưởng ấy làm phải, làm hay hơn cả, mà lại thấy
có người bỏ đi theo đạo khác, nói những chuyện mà lúc bấy
giờ lại không mấy người hiểu rõ ra thế nào thì tất cho là theo
tả đạo làm hư hỏng cái phong tục hay của mình. Bởi vậy cho
nên nhà vua mới cấm, không cho người trong nước đi theo
đạo mới.
Một ông vua nghiêm khắc như Thánh Tổ mà cấm không được,
thì tất là phải giết. Trong khi cấm và giết như vậy, là vẫn tưởng
mình làm bổn phận làm vua của mình, chớ có biết đâu là mình
làm sự thiệt hại cho dân cho nước.
Việc cấm Đạo: Từ khi vua Thánh Tổ lên ngôi, ngài đã có ý
không cho người ngoại quốc vào giảng đạo ở trong nước. Đến
năm ất dậu (1825), khi chiếc tàu Thétis vào cửa Đà Nẵng, có
một người giáo sĩ tên là Rogerot ở lại đi giảng đạo các nơi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vua Thánh Tổ nhân dịp ấy mới có dụ cấm đạo, và truyền cho
các quan phải khám xét các tàu bè của ngoại quốc ra vào cửa
bể. Trong dụ nói rằng: "Đạo phương Tây là tả đạo, làm mê
hoặc lòng người và hủy hoại phong tục, cho nên phải nghiêm
cấm để khiến người ta phải theo chính đạo".
Vua Thánh Tổ mất năm Canh Tý (1840), thọ được 50 tuổi, và
trị vì được 21 năm, miếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế.
Trong thời Thánh Tổ làm vua, pháp luật, chế độ, điều gì cũng
sửa sang lại cả, làm thành một nước có cương kỷ. Nhưng chỉ
vì Ngài nghiêm khắc quá, cứ một mực theo cổ, chứ không tùy
thời mà biến hóa phong tục; lại không biết khoan dung cho sự
sùng tín, đem giết hại những người theo đạo, và lại tuyệt giao
với ngoại quốc làm thành ra nước Nam ta ở lẻ loi một mình.
(Xem thêm Minh mệnh. Vần M.)

THÁNH THAI
聖胎
E: The spiritual foetus.
F: Le foetus spirituel.
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Thai: đứa
bé hình thành trong bụng mẹ.
Trong phép luyện đạo, luyện cho Tam bửu Tinh Khí Thần hiệp
nhứt thì tạo được chơn thần huyền diệu, đắc đạo tại thế. Cái
chơn thần huyền diệu nầy được các nhà luyện đạo gọi bằng
nhiều danh từ khác nhau như: Thánh thai, Anh nhi, Kim đơn,
Xá lợi Tử, Bổn lai diện mục,....
Vậy Thánh thai là chỉ cái chơn thần huyền diệu của người đắc
đạo.
Khi luyện đạo như vậy là luyện cho Tinh hóa Khí, tức là nghịch
chuyển, mới tạo thành Thánh thai. Người không luyện đạo thì
tự nhiên Khí hóa thành Tinh, tức là thuận chuyển, mà thuận
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

156

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

chuyển thì Tinh đi xuống, lọt ra ngoài theo đường sinh dục, kết
hợp với noãn châu của người nữ, tạo thành Phàm thai.

THÁNH THÂN
聖身
E: Sainted body.
F: Le Saint corp.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Thân: thân thể. Thánh thân là Thánh thể, tức là hình thể
của Đức Chí Tôn tại thế. Đó là Hội Thánh Cửu Trùng Ðài.
(Xem chữ: Thánh thể)
Trái với Thánh thân là Phàm thể, chỉ về nhơn sanh.
Kinh Xuất Hội:
"Vẹn toàn phàm thể Thánh thân,"

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT
聖神仙佛
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Chí Tôn xá tội giải oan,
"Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ vong."

THÁNH THẤT
聖室
E: Holy house.
F: L’oratoire.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Thất: cái nhà. Thánh Thất là nhà thờ Đức Chí Tôn và
các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh thất có hai nghĩa chánh:
1- là ngôi nhà, tòa nhà thờ các Thánh (nói chung là thờ: Thần,
Thánh, Tiên, Phật và thờ Trời nữa). Chỉ có Đạo Cao-Đài mới
dùng chữ Thánh Thất. Còn các Tôn giáo khác như Phật-giáo
gọi là Chùa Phật. Công giáo gọi là Nhà thờ…
2- Nghĩa thứ nhì là chỉ cái Tâm của người biết Đạo đức, biết
kỉnh Trời Phật Thánh Thần, thì nơi đây là "Thánh Thất". Bài
Kinh Ngũ nguyện có câu: "Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh".
Đức Chí-Tôn còn dạy thêm rằng: "Các con! Thầy đã lập
Thánh-Thất, nơi ấy là nhà chung của các con, biết à?
- Thầy lại qui Tam-giáo lập Tân-Luật trong rằm tháng mười, có
Đại-hội cả Tam-giáo nơi Thánh-Thất, các con hay à?
- Sự tế lễ sửa theo "Tam-Kỳ Phổ-Độ" cũng nơi ấy mà xuất
hiện ra, rõ à?
- Thầy nhập ba chi lại làm một, Thầy là 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 phải buộc các con hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à!"
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I/46)

THÁNH THỂ
聖體
E: The spiritual body of God.
F: Le corps spirituel de Dieu.
Thánh thể là hình thể Đức Chí Tôn, tức là Hội Thánh Cửu
Trùng Đài Nam - Nữ.
Chính vì Đức Chí-Tôn trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này không
có nhân thân phàm ngữ nên phải lập Hội-Thánh làm Thánh
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Thể của Ngài. Đức Hộ Pháp nói rõ: "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."
Đức Ngài giải: "Thánh-Thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong Hội
Thánh mà thôi, mà cả toàn con cái của Ngài Nam Nữ, nếu
Qua không nói đến mấy Em mới sơ sanh, nó cũng là đám
Thánh-Thể của Ngài. Là buổi may duyên của chúng ta ngộ
Đạo "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ". Bởi cái may duyên ấy do
nơi mấy Em đào tạo nó, một phần tử buổi sơ sanh, tức nhiên
kể từ hạng sơ sinh Đức Chí-Tôn đã đến lựa, từ khi mấy Em đã
có trí khôn ngoan cho nhập Thánh-Thể của Ngài đứng vào
hàng Chức sắc Thiên phong gọi là chư Thánh, mấy Em mới
nên người "Tam thập nhi lập". Cái phẩm vị Thiêng liêng của
mấy Em nơi mặt thế: Phó Trị sự, Thông Sự, đối với ngôi Giáo
Tông, Hộ Pháp trong khi tuổi của mấy Em đã tri thiên mạng rồi.
Rất ngộ-nghĩnh thay cho Chí-Tôn lấy công bình ấy đặng lập
Thánh Thể của Ngài. Ngài để một kiểu vở, một khuôn luật tạo
đoan hay là một gia đình kia không khác gì hết. Mấy em đã
ngó thấy trong Đạo, Đức Chí-Tôn đã để:
-Hàng Tín-đồ đối với Đại Từ Phụ
-Phó-Trị-Sự và Thông Sự đối với phẩm Giáo Tông và Hộ
Pháp
-Chánh-Trị-Sự đối với phẩm Đầu Sư, thì mấy em thử nghĩ coi
khuôn khổ Thánh thể của Ngài không có điều gì sơ sót hết".
Đức Hộ-Pháp nói : Có một Đạo Giáo Ngài đến một thân Ngài
mà thôi. Cả con cái của Ngài đã cho đầu kiếp dưới thế gian
này trước, rồi Ngài mới đến sau, Ngài chung hiệp lại làm
Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu nó dâng Tam-Bửu là dâng xác
thịt, trí não, dâng cả tâm hồn tức nhiên dâng cả sanh mạng
của nó cho Ngài để làm chữ Khí, rồi Ngài trả chữ Khí của Càn
Khôn Vũ Trụ, tức nhiên cái sống của nhơn loại đi đến mục
đích chữ TU, Ngài biểu cả toàn thể dâng xác thịt cho Ngài,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài trả lộn lại cái sống của Càn Khôn Vũ Trụ, trong mình nó
sống dậy mà làm Thánh Thể của Ngài. Chúng ta tưởng tượng
một ngày kia, toàn cả nhơn sanh đứng làm phần tử Thánh Thể
của Ngài phụng sự cho Vạn Linh, tức nhiên phụng sự cho
nhơn loại, hiệp trí não tâm hồn dâng cho Ngài hết, còn trở lực
nào ngăn cản nữa, nhơn loại sẽ đến một cái tối trọng và thiên
hạ nhứt gia như Đức Chí-Tôn đã muốn."
"Đạo Cao-Đài Đức Chí Tôn để bí pháp ấy trong Thánh Thể
của Ngài. Ngài nói những kẻ nào dám chết về đời, sống vì
Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế
gian này. Cả toàn Thánh Thể đã hiểu lắm, tới phẩm Giáo-Hữu
phải chết, chết 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."
Đức Ngài 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."
Đức ngài nhấn mạnh: "Tòa Thánh là nơi Thánh Thể Đức Chí
Tôn cầm quyền Đạo Giáo. Về mặt Đạo giá trị của nó thiên hạ
định đặng là do nơi hành tàng của toàn thể con cái Đức Chí
Tôn, tức toàn Thánh Thể của Ngài vậy."
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Khi Chí-Tôn đến "Lập Pháp-Chánh-truyền giao cho Hiệp
Thiên-Đài gìn-giữ trong đó có diệu-pháp của Chí Tôn đến lập
vị cho con cái của Người tại thế-gian này. Ngài mượn xác thịt
của con cái Ngài tổng hợp lại cho có trật-tự, có đẳng-cấp tức
nhiên là lập Thánh-thể của Ngài; các phẩm-trật có liên quan
với các phần-tử, tức nhiên Hội-Thánh tổng hợp lại là Thánhthể 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".
Đức Ngài đã giải thích rồi: "Cái công-lý của nhơn-loại bây giờ
là công-lý giả, vì bởi công-lý giả ấy, cho nên mới có trường
hỗn loạn, tương-tàn tương-sát với nhau, phải họ đem công-lý
về mặt tinh thần quả quyết, đặng cân phân cùng các chủng-tộc
nơi mặt địa-cầu này, nếu cân công-chánh ấy thiệt tướng của
nó, thì thiên-hạ không có tương-tàn tương sát với nhau, ngày
nay máu sông xương núi, họ dùng lời, dùng tiền thực hiện
công-chánh đặng lòe-loẹt nghĩa lý công chánh của họ, con
người chưa có đoạt đặng công-chánh thật sự vì cớ con người
chưa có mặt luật Công-Bình Bác-Ái dưới thế-gian này. Bởi cớ
cho nên Đức Chí-Tôn buộc cả con cái của Ngài nhứt là ThánhThể của Ngài thi-hành cho được thiệt tướng. Bởi vậy có câu
Thánh-Ngôn của Ngài nói: "Ngày giờ nào các con dòm thấy
một lẽ bất công nào nơi mặt thế-gian này thì ngày giờ ấy chưa
thành Đạo".
Thánh thể Dâng Tam bửu:
Ấy vậy, cái lời của Chí-Tôn để trên mặt thế gian này có hai
phương pháp, siêu hình cũng trong đây, mà siêu vật cũng
trong cửa Đạo này.
Đức Hộ Pháp hỏi duyên cớ tại sao?
- Tại vì có một Đạo Giáo, Ngài đến một thân Ngài mà thôi. Cả
con cái của Ngài đã cho đầu kiếp dưới thế gian này trước, rồi
Ngài mới đến sau, Ngài chung hiệp lại làm Thánh Thể của
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Ngài, Ngài biểu nó dâng Tam Bửu là dâng xác thịt, trí não,
dâng cả tâm hồn tức nhiên dâng cả sanh mạng của nó cho
Ngài để làm chữ KHÍ, rồi Ngài trả chữ Khí của Càn Khôn Vũ
Trụ, tức nhiên cái sống của nhơn loại đi đến mục đích chữ Tu,
Ngài biểu cả toàn thể dâng xác thịt cho Ngài, Ngài trả lộn lại
cái sống của Càn Khôn Vũ Trụ, trong mình nó sống dậy mà
làm Thánh Thể của Ngài. Chúng ta tưởng tượng một ngày kia,
toàn cả nhơn sanh đứng làm phần tử Thánh Thể của Ngài
phụng sự cho Vạn Linh, tức nhiên phụng sự cho nhơn loại,
hiệp trí não tâm hồn dâng cho Ngài hết, còn trở lực nào ngăn
cản nữa, nhơn loại sẽ đến một cái tối trọng và thiên hạ nhứt
gia như Đức Chí Tôn đã muốn".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Các con vốn trong vòng Thánh thể,
"Phép tu vi là kế tu hành."

THÁNH THỂ THIÊNG LIÊNG
Thầy nói: "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."

THÁNH THƠ
聖書
Là Bức thơ của một bậc hàng Thánh viết ra. Đây là Thánh Thơ
của Đức Thượng Sanh chấp thuận cho Ban Đạo Sử phổ biến
"Lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp" như sau:
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Hiệp-Thiên-Đài
Văn phòng

Thượng Sanh
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ Thập Ngũ Niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

______

Số: 121/TS

_________________________

THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Kính gởi: Hiền Huynh Hiến Pháp Chưởng
Quản Bộ Pháp Chánh
Tham chiếu quý Thánh thơ số 16/ÐS ngày 12-6-1970.
Kính Hiền Huynh,
Theo đề nghị của Hiền Huynh tôi chấp thuận cho Ban Ðạo Sử
xuất bản để phổ biến những Bài Thuyết Ðạo tại Tòa Thánh
của Ðức Hộ Pháp từ năm 1946 đến năm 1955.
Những bài giảng được chọn để ấn hành phải có sự kiểm duyệt
của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách.
Nay kính,
Tòa-Thánh, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tuất.
(dl.: 17-06-1970)
Thượng Sanh (Ấn ký)

THÁNH TRỊ
聖治
Thánh trị là trị theo tính chất Thánh. Thánh là gì? Tức nhiên
Thánh 聖 gồm có chữ Nhĩ 耳 là nghe, khẩu 口 là miệng vương
王 là vua. Vậy là cách trị này là nói cho người ta, để họ thực
hành theo, với mục đích cao thượng. Khác hơn là phàm trị.
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Đêm mùng 10 tháng 10 Canh Dần (dl: 19-11-1950) Đức
Quyền Giáo Tông giáng dạy rằng:
"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 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…"
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THÁNH TRUYỀN
聖傳
E: The Sainted doctrine.
F: La Sainte doctrine.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Truyền: trao lại. Thánh truyền là Thánh giáo chơn
truyền, tức là những lời dạy bảo của Đức Chí Tôn và các Đấng
thiêng liêng truyền lại.
Nhân lễ kỹ-niệm ngày Khai Đạo Ngài Thượng Trung Nhựt nói:
"Tôi rất hân hạnh vì ngày nay được thay mặt Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ đặng thổ lộ ít lời, nhắc tích ngày kỹ niệm hôm nay…
Khi cầu Cơ, Đấng Chí Tôn giáng kêu Tôi dạy: phải cho Môn đệ
của Thầy tới tối 23 tháng 8 tựu tại nhà Đạo hữu Tường đây.
Tôi không biết rõ Thánh ý, điều tôi vâng mạng, cho chư Đạo
hữu hay lời Thánh truyền tối 23-8 Bính-Dần tựu tại đây rồi cầu
Đấng Chí Tôn giáng dạy, Tôi phải biên tên hết các nam nữ
lưỡng phái đặng đứng TỜ KHAI ĐẠO với Chính phủ. Khi ấy
có mặt tại đàn hết thảy là 247 vị Đạo hữu. Tôi có nạp tên mấy
vị ấy tại chính phủ, khi Tôi dâng TỜ KHAI ĐẠO là ngày 6-101926. Ấy là buổi ban đầu.
Tiếp theo "Nếu người nào không Nhập-môn làm Môn đệ Đức
Chí Tôn thì không thế gì vào được Cực-Lạc Thế-Giới, vì các
Đạo Giáo đã bị bế, chỉ còn lại nền Đạo Thánh-truyền của DiLạc Vương tận độ mà thôi".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế thì sau nầy có ngày phải khuất hết dấu Thánh
truyền.
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THÁNH TRƯỚC HIỀN XƯA
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."

THÁNH TỬ ĐẠO
聖死道
E: The Saint martyrs.
F: Les martyrs sanctifiés.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thường, tiếng tôn xưng vua.
Tử: chết. Đạo: tôn giáo.
Thánh tử đạo là những vị tín đồ bị giết chết vì bảo vệ Đạo
pháp hay vì trung thành với Đạo, nên được đắc phong vào
hàng Thánh, được biên tên họ đem vào thờ nơi Bát Quái Ðài.
Từ ngữ này phát xuất từ Công giáo: Ngày Chúa sắp ra đời có
người tiên tri, biết chúa sẽ đến trong sự huy hoàng. Các vì vua
ganh tỵ nếu để Chúa ra đời sẽ bị mất quyền lợi nên tìm cách
giết Chúa từ trong trứng nước. Nhưng may là có Thần báo
mộng nên cha mẹ Chúa đã ra đi trước. Thế là trong đêm ấy
các vì Vua đã cho giết tất cả trẻ con mới sanh, nghĩ rằng sẽ có
Chúa hài đồng trong số ấy. Thế là những trẻ con này đã chết
thay cho Chúa, nên được thành Thánh tử Đạo. Nay buổi Cao
Đài, những người nào chết vì Đạo cũng đều được liệt vào
Thánh Tử Đạo.
Đức Hộ Pháp thuyết lúc 8g ngày 2-10-Mậu Tý (1948)
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"Ngày nay là ngày cầu-nguyện cho các Thánh-Tử-Ðạo tức
nhiên là ngày lễ các Thánh. 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-Chúa
Giáo lấy ngày ấy làm ngày kỹ-niệm các Thánh bỏ mình vì
Chúa. Ngày nay là ngày kỹ-niệm các chiến-sĩ trận vong, các
chiến-sĩ ấy hy-sinh cho quốc gia, vì nước nhà, vì nòi giống, vì
nhơn loại họ không tiếc mạng sống, đứng lên để mưu hạnh
phúc cho toàn cầu gầy dựng lại Quốc-gia. Ấy là 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 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. Chúng ta nên để
tâm cầu-nguyện đặng tỏ rằng người sống không bao giờ quên
kẻ chết và kẻ chết cùng người sống vẫn có một quan niệm
chung thờ một chủ-nghĩa; duy có khác là cái chết và cái sống.
Ngoài ra không ai phân biệt được, mà nếu không phân biệt
được thì nhơn loại có một mà thôi. Tinh thần vẫn một, sự phân
biệt đó là tại tâm lý phàm phân chia, chớ tinh thần không phân
màu sắc dân tộc nào hết, chỉ có một quê hương chung là cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống, có một Ðấng Chúa Tể là Trời. Cả
thảy chúng ta ngày nay chung hiệp lại để cầu-nguyện cho các
bạn ta hay người ân của ta để cho các Ðấng linh hồn đặng
siêu thăng. Và chúng ta cũng hiến trọn cả thi hài nầy cho ChíTôn, thì bất kỳ cầu chuyện chi, ta làm sự gì tức là dâng cho
Ngài cả".
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THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN
聖象天眼
E: The Holy image of the Divine Eye.
F: La Sainte image de l’œil Divin.
Thánh Tượng Thiên Nhãn là
bức Thiên Nhãn làm biểu
tượng thờ Đấng Thượng Đế
trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ
này được phổ biến trong
toàn Đạo. Các Thánh Thất
của địa phương cũng như
mỗi nhà đều có thờ Thánh
tượng Thiên Nhãn. Đạo trải
qua thời gian, Hội Thánh
cũng đã nhiều lần thay đổi
Thánh Tượng Thầy. Tuy
nhiên, về hình ảnh của
Thánh Tượng có nhiều mẫu
khác nhau, nhưng điểm
chính-yếu vẫn là "Con Mắt
Thầy" ở giữa. Hội Thánh định cho toàn Đạo thờ "Thánh Tượng
Ngũ Chi". Dưới Thiên Nhãn Thầy có hình các Đấng Giáo-Chủ
xưa: Tam-Giáo, Tam-Trấn, Ngũ Chi với ý nghĩa "Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt".
A- Đạo Cao Đài thờ "Thánh Tượng Ngũ Chi" là biểu tượng
đủ Tam giáo- Tam Trấn Oai nghiêm và Ngũ Chi Đại-Đạo:
1-Tam giáo:
Hàng trên cùng của bức tượng là các Đấng Giáo chủ của Nhị
kỳ Phổ Độ:
• Phật-Đạo: Ở giữa là Thích Ca Mâu Ni, Giáo-Chủ Đạo Phật.
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• Tiên-Đạo: Phía tả là Đức Thái-Thượng Lão Quân, Giáo-Chủ
Đạo Tiên.
• Thánh-Đạo: Phía hữu là Đức Khổng Thánh Tiên-Sư, Giáo
Chủ Đạo Thánh. (Tả hữu là ở ngoài nhìn vào)
2-Tam Trấn Oai-nghiêm:
Nhị Kỳ đã qua, nay là thời Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt. Đức Chí-Tôn phải lập Tam Trấn
Oai nghiêm thay quyền Tam giáo. Đây là phần chính giữa của
bức tượng, càng thấy sự yếu trọng của Tam Trấn thế nào!
Tam Trấn thay mặt cho Tam Giáo
• Phật: Phía tả là Đức Quan Âm Như Lai, chủ về Phật Đạo.
• Tiên: Ở giữa là Đức Thái Bạch Kim Tinh, chủ về Tiên Đạo.
• Thánh: Phía hữu: Đức Quan Thánh Đế Quân, chủ Thánh
Đạo.
3- Ngũ Chi Đại-Đạo:
Từ trên kể xuống thì Ngũ Chi ở hàng giữa là:
1/- Phật Đạo: Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni, Giáo Chủ Đạo Phật.
2/- Tiên Đạo: Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh
thay quyền Chưởng giáo Đạo Tiên.
3/- Thánh Đạo: Đức Gia-Tô Giáo Chủ (Chúa Jésus-Christ)
Giáo chủ Đạo Thánh.
4/- Thần Đạo: Đức Khương Thượng Tử-Nha, Giáo chủ Thần
Đạo.
5/- Nhơn Đạo: Tượng 7 cái Ngai thể về Nhơn Đạo gồm có:
Một Ngai Giáo Tông, ba Ngai Chưởng-Pháp, ba Ngai Đầu
Sư; tức nhiên người đứng đầu, lãnh đạo Nhơn sanh về
phần Nhơn Đạo là Giáo Tông Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
(Thế nên nơi Thánh Thất chỉ viết chữ"Giáo Tông Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ" tượng cho Nhơn-Đạo là đủ ý nghĩa.
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Trong tượng Ngũ-Chi nhận thấy có phần chính-yếu là ThiênNhãn Thầy ở chính giữa với số tia hào-quang khác nhau tuỳ
theo mẫu Thánh Tượng. Kế đến là mặt trời và mặt trăng tức là
Âm Dương nhị khí. Dưới là Tam-Giáo, kế Tam Trấn và Ngũ
Chi. Như vậy mỗi vị đều đứng vào tâm của mỗi vòng tròn, tức
là mỗi vị là một Thái-cực với sự yếu trọng khác nhau. Đặc biệt
nhứt trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này hình ảnh Chúa Jésus
Thánh-Đạo là Chúa Cứu Thế đứng vào tâm của vòng tròn tức
nhiên hoà nhập cùng Thượng Đế. Đó là Thọ khổ, là một trong
năm bước Khổ. Người tu trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ là hành
đủ Tam lập, là Phụng sự Vạn linh tức là phụng sự Chí-linh.
Dưới đây là hình vẽ biểu hiệu cho Thánh Tượng.
Phương pháp vẽ và ý nghĩa:
Hình ảnh Thánh
Tượng này chỉ là
một sự triển khai
của đồ hình dưới
đây mà thôi, vị trí
Các Đấng Giáo
chủ cũng hiệp
một, nên cả hai
cùng
một
ý
nghĩa.
Trong
hiện tại, đồ hình
phác hoạ theo
Tượng Ngũ Chi
Đại Đạo, có đủ:
Tam Trấn, Tam
Giáo, Ngũ Chi.
Trên đồ hình:
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Tam giác đều giữ một vai trò yếu trọng, vì tam giác đều có ba
cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau, bằng 60o. Đạo giáo nói
"Một mà ba, mà ba cũng như một" vậy.
Đầu tiên vẽ một vòng tròn lớn là Càn khôn vũ trụ. Tâm 0 ở
chính giữa là ngôi Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng-Đế là
Chúa tể vũ-trụ và vạn vật. Đạo Cao Đài biểu tượng bằng
"Thiên Nhãn Thầy" tức nhiên chỉ thờ "Một Mắt trái" để ngưỡng
vọng ngôi Trời. Vì "Thầy là Chúa cả Càn Khôn Thế Giái, tức là
Chúa tể sự vô vi, nghĩa là chủ quyền của Ðạo, mà hễ chủ
quyền của Ðạo ngự nơi nào thì là Ðạo ở nơi ấy". Tất cả có 7
vòng tròn, tâm của mỗi vòng tròn có một Đấng ngự và quyền
hành riêng nhau, Dịch gọi đó là "Các hữu Thái cực" tức nhiên
mỗi người là một Thái cực. Duy có một vòng tròn giữa là ngôi
Chúa Jésus, Gia-Tô Giáo chủ, Chưởng giáo Đạo Thánh. Đây
cũng là giao điểm của hai đường kính tạo thành hình chữ
Thập, là hình ảnh cây Thánh giá mà Chúa đã chịu nạn cho
nhân-loại. Ngày nay ai dám có tinh thần phụng sự cao, dám
thọ khổ là sớm hiệp cùng Đức Thượng Đế, là hiệp vào tâm đó
vậy. Sáu vòng tròn nhỏ xếp lên nhau có đường kính bằng với
vòng tròn giữa. Mỗi tâm có hình ảnh một Đấng Giáo-chủ của
nhân loại qua các thời-kỳ mà ngày nay Đạo Cao-Đài đều
ngưỡng vọng, tức nhiên dưới mắt Thượng-Đế các Đấng GiáoChủ của Tam Giáo đều được đồng quyền đồng đẳng như
nhau.
1-Tam Giáo: Tam giác trên cùng tượng trưng Tam giáo ở Nhị
kỳ Phổ Độ có các đỉnh làm biểu tượng:
- Ở giữa và trên hết là Thích Ca Mâu Ni, Giáo-Chủ Đạo Phật.
- Phía tả là Đức Thái-Thượng Lão Quân, Giáo-Chủ Đạo Tiên.
- Phía hữu là Đức Khổng Thánh Tiên-Sư GiáoChủ Đạo Thánh.
2-Tam Trấn Oai nghiêm thay quyền Tam giáo:
Là tam giác đều nội tiếp trong vòng tròn giữa của đồ hình:
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- Phía tả là Đức Quan Âm Như Lai, chủ về Phật Đạo.
- Ở giữa là Đức Thái Bạch Kim Tinh, chủ về Tiên Đạo.
- Phía hữu: Đức Quan Thánh Đế Quân, chủ Thánh Đạo
Dầu Tam Giáo hay Tam Trấn cũng là chỉ ba mối Đạo chánh
truyền là: Phật, Tiên, Thánh mà thôi. Tam giáo được biểu
tượng qua hình ảnh ba cạnh của tam giác đó. Tuy ba Tôn giáo
nhưng có đến bốn vị Giáo-chủ ở Nhị Kỳ Phổ Độ gọi là "Tứ
giáo Thánh nhân" chứ không thể gọi là Tứ giáo được. Bởi vì
hai vị Chưởng-Giáo của Thánh Đạo đồng thời trấn ở hai
phương Đông và Tây, tức nhiên Đức Thánh Khổng-Phu Tử là
ông Thánh Ta, còn Đức Chúa Jésus là ông Thánh Tây. Đây là
lời xác nhận của Đức Hộ Pháp như thế. Có như vậy mới nói
"Qui Nguyên Tam Giáo" và "Phục Nhứt Ngũ Chi" vào thời buổi
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này. Hai vị Thánh ở hai phương trời
khác nhau, giờ đây gồm về một gốc, là Đông Tây hòa hiệp.
3- Ngũ Chi Đại Đạo: là năm Đấng giáo chủ của Đại Đạo nhìn
theo trục thẳng đứng, có 5 vị kể từ trên xuống thì Ngũ Chi ở
hàng giữa là:
- Phật Đạo: Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni, Giáo Chủ Đạo Phật.
- Tiên Đạo: Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh.
- Thánh Đạo: Đức Gia-Tô Giáo Chủ (Chúa Jésus-Christ).
- Thần Đạo: Đức Khương Thượng Tử-Nha.
- Nhơn Đạo: Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Trong đồ hình này cấu tạo bởi 7 vòng tròn nhỏ có đường kính
bằng nhau, tượng trưng cho 7 Đấng Giáo chủ, trong đó có một
Nữ (Phật Quan Âm) và 6 Nam. Số 7 này có một giá trị cao siêu
và yếu trọng trong nền Tôn giáo. Nó là tượng trưng cho Thất
tình, thất khiếu, Thất bửu… Ngoài ra còn có một tam giác lớn
nội tiếp trong vòng tròn lớn, ấy là chỉ Tam giáo đã phổ truyền
khắp trong nhân loại, tựu trung là Tam giáo: Phật-Thánh-Tiên
qua các thời kỳ phổ độ chúng sanh.
B- (Trường hợp khác) Thờ tượng Tam Trấn:
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Về sau Hội-Thánh chấnchỉnh lại, ban cho toàn Đạo
thờ "Tượng Tam Trấn".
Trong Tượng Tam-Trấn
không có in hình các Đấng
Giáo Chủ, nhưng phần dưới
Thiên Nhãn Thầy có ba
khuôn vẽ bằng Cổ Tự, đó là
Thánh-danh của các Đấng
Tam Trấn Oai Nghiêm thay
quyền Tam giáo trong buổi
Tam Kỳ Phổ Độ này: ThánhTượng này phía trên có 6
chữ:
大 道 三 期 普 渡 (ĐẠI-ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ)
dưới cùng là danh-hiệu Tam-trấn, từ trái sang phải:
- QUAN-ÂM BỒ-TÁT.
- THÁI-BẠCH KIM TINH
- QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN
C- Ý nghĩa Thánh Tượng Thiên Nhãn:
Thánh Tượng Thiên Nhãn tượng trưng Đức Thượng-Đế là
Đấng Thánh Hoàng trước Ngôi Thái Cực, với quyền năng tối
thượng, toàn tri, toàn năng của Ngài. Đây là quyền Chúa tể
của Càn khôn thế-giới. Thầy dạy:
"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 biếnhóa 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-
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cầm, gọi là chúng-sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chi-chi hữusanh 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. (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển II/62)

THÁNH VỆ
聖衛
E: The guard of Saints.
F: La garde des Saints.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thường, tiếng tôn xưng vua.
Vệ: bảo vệ. Thánh vệ là bảo vệ các vị Thánh, tức là bảo vệ
các Chức sắc của Hội Thánh.
Cơ Thánh vệ là cơ quan do Hội Thánh lập ra để bảo vệ các
Chức sắc của Hội Thánh. (Xem chi tiết: Bảo thể, vần B)
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THÁNH VỊ
聖位
E: The rank of Saint.
F: Le rang de Saint.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thường, tiếng tôn xưng vua.
Vị: vị trí, phẩm vị. Thánh vị là phẩm vị vào hàng Thánh.
Pháp Chánh Truyền: "Từ Thánh-vị trở xuống Nhơn vị thì vào
hàng Thánh "Class des Épures"… Từ thú cầm xuống vật chất
thì hàng phàm tục "Classe des Impurs" ấy vậy trong Bát QuáiĐài từ bậc Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn thế
giới, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong vòng vật chất
nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hoá lên cho tới Thánh vị.
Hễ vào đặng Thánh-vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy mình, dầu
phải bị đoạ trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh đức mà tu
hành đặng đạt đến địa vị Trọn lành. Lên địa vị Trọn lành rồi thì
mới đồng quyền cùng Tạo-Hóa, Từ bi, tự tại, bất tiêu, bất diệt."

THÁNH VÔ DANH
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
cần cầu nguyện Thầy với danh hiệu Cao-Ðài thì sẽ có sự cảm
ứng chấp thuận. Con đến đây với tấm lòng thành thật để làm
việc phải cho giống dân biết phục-thiện hiện đang giao phó
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."

THÁNH VỨC
聖域
E: Holyland.
F: Terre Sainte.
Thánh vức hay Thánh vực 聖 域 là vùng đất Thánh, chỉ cả
vùng nơi Xích Thiên. Miền đất Thánh Thiêng Liêng đang nhộn
nhịp tiếp đón một Chơn hồn về từ cõi địa hoàn.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Thiên Quân diêu động linh phan,
"Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh."

THÁNH Ý
聖意
E: The will of God.
F: Violonté de Dieu.
Thánh ý là ý muốn của bậc Thánh, ở đây Thánh ý là nói về ý
muốn của ông Thầy Trời, của Đức Thượng-Đế mà thôi.
Thầy than: "Rất đỗi Thầy là bực Chí Tôn đây mà còn bị chúng
nó mưu lén cho qua Thánh ý Thầy thay! Một đàng trì, một
đàng kéo, thảm thay các con chịu ở giữa. Thầy dạy các con
một điều là biết tranh đấu cùng Thầy. Hễ nó tấn thì mình
chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các
con chịu nỗi thì Ðạo thành, còn các con ngã thì Ðạo suy".
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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? 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." Vậy nên Thánh Ý của Chí Tôn
khai mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt là muốn dung hòa tâm lý toàn cả con cái của
Người để cứu vãn trọn 92 ức nguyên nhân, vì thế mà phải bị
sa đoạ nơi đây. Chí Tôn đã đại từ đại bi chỉ rõ căn nguyên và
ban ơn cho ta, dạy dỗ cho ta để đạt ngôi vị là phải trau luyện
cho Tinh hiệp với Khí, Tinh Khí huờn Thần là cơ huyền bí để
mà đắc Ðạo vậy".

THÀNH DANH
成 名
E: To become famous.
F: Devenir célèbre.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Danh: tiếng tăm. Thành
danh là nói người học hành đỗ đạt, có tiếng tăm.

THÀNH ĐẠO
成道
E: The achievement of the foundation of a religion.
F: L’achèvement de la fondation d’une religion.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Đạo: tôn giáo.
Thành đạo là một nền tôn giáo được xây dựng hoàn thành về
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hình thức cũng như về nội dung. Nói chung là cả THỂ PHÁP
LẪN BÍ PHÁP.
- Về hình thức: Xây dựng xong hệ thống các nhà thờ từ trung
ương đến địa phương để tập trung tín ngưỡng của các tín đồ,
xây dựng xong các nghi thức cúng tế và thờ phượng, tổ chức
xong hệ thống Giáo Hội, Hội Thánh, gồm các Chức sắc từ
trung ương đến địa phương.
- Về Nội dung: Hoàn thành hệ thống Giáo lý của nền Đạo, gồm
đầy đủ Thể pháp công truyền và Bí pháp tâm truyền.
Hoàn thành hệ thống Triết lý và một nền luân lý thích ứng.
Hoàn thành hệ thống luật pháp của Đạo để hướng dẫn các tín
đồ tu hành mau tiến hóa tâm linh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Các con phải đồng tâm hiệp lực
nhau, bỏ hết các điều tệ theo thường tình, thì mới dễ thành
đạo. Vậy 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."
Đức Chí Tôn cũng có tiên tri rằng:
"Chi chi qua năm Quí Dậu cũng phải cho thành đạo, mà trước
khi đạo thành thì Tam thập lục động Quỉ về phá Tòa Thánh dữ
dội lắm mà trừ an nội loạn rồi mới thành Thiên cơ."

THÀNH HOÀNG THẦN
誠皇
E: The tutelary spirit of a city.
F: Le génie tutélaire d’un cité.
Thành: Bức tường bao quanh, thành thị. Hoàng: ao cạn trong
thành. Thần: vị Thần.
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Thành hoàng đồng nghĩa Thành hào, là cái thành có mươn
đào chung quanh.
Thành hoàng Thần là vị Thần có trách nhiệm ủng hộ (về
phương diện thiêng liêng) dân chúng sống trong một cái thành,
trong một thị trấn, hay trong một vùng dân cư.
Thành hoàng Thần được nói tắt là Thành hoàng. Nếu Thành
hoàng ủng hộ dân chúng trong một làng, một xã thì gọi là Thần
hoàng bổn cảnh. (Xem thêm: Thần hoàng bổn cảnh)

THÀNH KỈNH
誠敬
Thành: Thành thật, chơn thật. Kỉnh: Kính: tôn kính. Thành
kỉnh là Thành thật kính trọng.
Bài Dâng Rượu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh.
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh."

THÀNH KHẨN
誠懇
E: To pray respectfully.
F: Prier respectueusement.
Thành: Thành thật, chơn thật. Khẩn: cầu khẩn. Thành khẩn là
cầu khẩn một cách thành kính.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dặn các Thánh Thất, các Đạo hữu phải để lòng thành
khẩn, hiệp sức với Lão mà nài xin Thánh luật.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

179

THÀNH PHẬT (Phật Học)
成佛
Thành Phật (J: jōbutsu) Một cách trình bày sự chứng ngộ tự
tính, Phật tính. Theo Thiền Tông thì người ta không thể thành
Phật được bởi vì người ta là Phật, nghĩa là chân tính của họ
đồng với Phật tính, là Phật tính. Tuy nhiên, phàm phu không tự
biết được sự việc tối trọng này và có cảm tưởng như là mình
trở thành Phật khi nếm được kinh nghiệm Kiến tính lần đầu.
Ðồng nghĩa với "Thành Phật" là "Thành Ðạo", "Ðạt Ðạo".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THÀNH PHỤC
成 服
E: The mourning-donning ceremony.
F: La cérémonie pour prendre le deuil.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Phục: quần áo, ở đây ý nói
quần áo tang. Thành phục là lễ chịu tang để thân nhân người
chết mặc quần áo tang.
Sau khi cúng Đức Chí Tôn, thượng sớ Tân cố, rồi liệm thi hài
người chết vào quan tài, thì tới Lễ Thành phục. Y phục để tang
giữ theo Nho giáo.
Nghi tiết Lễ Thành phục có nhạc lễ diễn ra như sau:
Nghi thức: Cúng Thầy trước, có thượng sớ, rồi cúng ThànhPhục (làm theo lễ Nho).
Cúng Triêu, Tịch cũng làm lễ NHO.
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THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN
成心求愿
(Thành tâm 誠心: Lòng thành thật, thật tâm. Cầu nguyện 求愿:
Cầu xin, nguyện vái) là lời cầu nguyện thật chân thành và khẩn
thiết.
Thế thường, người đời hay quan niệm sự cầu nguyện là được
đáp ứng những ước muốn mà mình van vái, khi hữu sự hay
trong hoàn cảnh hoạn nạn. Sự cầu nguyện này, có ứng đắc
hay không còn tùy sự mong cầu có đức tin, lòng bác ái hay
lòng chân thành hay không. Thành tâm là Lòng thành thật.
Tâm của con người có nhiều thứ khác nhau, nhưng chỉ cần
phân biệt hai loại Tâm mà thôi. Đó là Tâm thật (Chơn tâm) và
tâm giả (giả tâm, ác tâm). Tâm thật là chơn tâm, Phật tánh.
Cao Đài gọi là Thiên tánh. Tâm giả là tâm của người thường
mưu tính lợi hại, lường gạt. Sống trên đời con người phải trải
qua vô số kiếp, nếu không biết dùng tâm thật để sống cho nên
người, nên đạo, thì rất uổng cho kiếp sanh, nhất là được may
duyên gặp Đạo Trời khai mở. Có nhiều trường hợp cầu
nguyện:
- Nếu lúc thường sự cầu nguyện không quá vị kỷ.
- Nếu một người trong tình trạng hấp hối thì sự cầu nguyện
phải có đức tin vững chắc, thành tâm và tinh tấn. Bởi vì khi
một người sắp chết, thần thức bị mê loạn, tinh thần hoảng hốt,
ham tiếc mạng sống, danh vọng, tiền bạc... Ngoài ra còn bị ma
vương, oan gia trái chủ vây quanh đòi nợ, hoặc thân xác đau
đớn làm cho tâm thần không sáng suốt mà giữ chánh niệm.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Ớ (tên họ kẻ hấp hối) thành tâm cầu nguyện,
"Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh."
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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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.

THÀNH TÂM HIẾN LỄ
Đức Hộ Pháp nói trong ngày Cầu siêu cho Chiến sĩ Trận vong
rằng: "Cả thảy chúng ta ngày nay chung hiệp lại để cầu
nguyện cho các bạn ta hay người ân của ta để cho các Ðấng
linh hồn đặng siêu thăng. Và chúng ta cũng hiến trọn cả thi hài
nầy cho Chí-Tôn, thì bất kỳ cầu-chuyện chi, ta làm sự gì tức là
dâng cho Ngài cả. Xin Chư Chức-Sắc Thiên-Phong và Chư
Chức-việc Ðạo-hữu phải thành tâm hiến lễ cho Chí-Tôn như
chúng ta dâng mảnh thân mình cho Ngài vậy.

THÀNH THÁI (Vua Nhà Nguyễn)
Lúc bấy giờ triều đình cử Tuy Lý
Vương, con thứ 11 của Đức Minh
Mạng, lên chức Phụ chính Đại
Thần, giúp Vua trị nước trong
thời gian Vua còn thơ ấu. Nơi
triều, Vua Đồng Khánh mất ngày
27 tháng chạp năm Mậu Tý,
nhằm ngày 28 tháng giêng năm
1888, thọ 25 tuổi. Ở ngôi được
ba năm, miếu hiệu là Cảnh Tông
Thuần Hoàng Đế. Người Pháp
bèn đưa con ông Dục Đức là
BỬU LÂN lên thay, lấy niên hiệu
là THÀNH THÁI. Bấy giờ ông
Rheinard lại sang làm Khâm-sứ ở
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Huế, thấy con vua Đồng-Khánh còn nhỏ và lại nhớ ông Dục
Đức ngày trước. Khi vua Dực-Tông hãy còn, thường hay đi lại
với người Pháp, bởi vậy viên Khâm-sứ nghĩ đến tình cũ mà
truyền lập ông Bửu Lân là con ông Dục-Đức lên làm vua. Về
việc Pháp lấy cớ con vua Đồng Khánh còn nhỏ: xét ra cớ này
không đúng hẳn, vì chính Vua Thành Thái lúc lên ngôi mới có
10 tuổi thôi. Lý do đúng hơn cả về việc tôn lập Vua Thành Thái
bởi người Pháp có cảm tình với Vua Dục Đức. Có điều đáng
chú ý là trước khi bước lên ngai vàng, ông Bửu Lân đang bị
giam trong ngục cùng với Bà Mẹ. Triều đình vào rước Ngài từ
ngục ra và đặt lên ngôi Vua, niên hiệu là Thành-Thái. Hai ông
Nguyễn Trọng Hợp và Trương Quang Đản được cử làm phụ
chính cho vị thiếu quân. (Từ đây tài liệu của Ung An Thúc Dật
Thị)
"Đến khi Đức Vua trưởng thành, phủ Phụ chính tự giải tán và
dâng quyền uy lại cho Ngài. Nhưng vua Thành Thái tính khí
cương cường, không chịu cách đối xử kiêu căng của người
Pháp, lại càng ghét bọn triều thần xu thời, chỉ biết mưu cầu
phú quí, không nghĩ đến Miếu đường, Xã tắc. Nên tuy đã đúng
tuổi, Ngài vẫn giữ nếp sống của một thiếu niên không lo việc
triều chánh, chỉ ham chơi với những Vương Tôn, Công Tử
đồng trang lứa. Ngài là một thanh niên tráng kiện lại thông
minh, học nhiều như Ngài, mà không thiết gì đến ngôi Hoàng
Đế, không sử dụng quyền uy của mình thì thật là một dấu hỏi
lớn cho người Pháp. Họ biết tánh tình Ngài từ hồi còn nhỏ,
chơi nhiều trò chơi nguy hiểm, đến nỗi tự tạo thương tích, hư
mất một con mắt. Họ biết mỗi khi ngự Triều tiếp tân, Ngài
không dấu được vẻ miễn cưỡng, bình thường Ngài cũng
không tỏ tình thân thiện với họ. Thế là họ nghi Ngài có đầu óc
phản đối. Người Pháp định truất phế Ngài và lập Kỳ Ngoại Hầu
Cường Để Điện Hạ, là cháu năm đời của Tăng Duệ Hoàng
Thái Tử (Đức Hoàng Tử Cảnh) lên thay ngôi, nhưng vì Điện
Hạ cự tuyệt, nên bất đắc dĩ họ để cho Ngài tại vị một thời gian
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nữa. Từ đó thực dân lại càng gia tâm dò xét, nhất cử nhất
động của Ngài đều được số người Việt gian báo cáo cho Pháp
biết. Lúc ấy, khoản cuối thế kỷ trước, Đức Vua đã trên 20 tuổi.
Những khi nhàn hạ Ngài ngự chế nhiều bài thi ca cảm khái…
có khi thố lộ tâm trường, như bài thi Hán văn dưới đây:
Thăng Long Thành hoài cổ:
Kỷ độ tang thương kỷ độ kinh?
Nhứt phiên hồi thủ nhứt phiên tình.
Ngưu hồ dĩ biến tam triều cuộc,
Hổ động không dư bách chiến thành.
Nùng Lĩnh phù vân kim cổ sắc,
Nhị Hà lưu thuỷ khấp ca thanh,
Cầm Hồ đoạt sáo nhân hà tại?
Thuỳ vị giang sơn tẩy bất bình.
Hoài Nam Tiên sinh phụng dịch ra Việt Văn:
Bể dâu dời đổi trải bao nhiêu?
Ngoảnh lại càng đau ruột chín chiều.
Bến cũ ba triều trâu mọp lấm,
Luỹ xưa trăm trận cọp nằm queo.
Bức tranh mới cũ mây Nùng chấn,
Khúc nhạc vui buồn nước Nhĩ reo!
Hàm Tử, Chương Dương còn đó đó!
Non sông luống để bụi trần đeo?
Người Pháp đã đặt Phủ Toàn quyền. Nước ta lúc bấy giờ đã bị
cắt làm ba Xứ riêng biệt: thuộc địa Nam kỳ, trực trị Bắc kỳ, còn
Trung kỳ tuy gọi là Bảo hộ; vì Trung kỳ còn có Vua, còn có
triều đình, nhưng chỉ còn là một cơ cấu hư danh, ngôi Hoàng
Đế chỉ còn là một ngôi Hư vị, bao nhiêu quyền bĩnh đều do
thực dân Pháp nắm hết. Nhưng nếu triều thần đa số là những
kẻ thực dân Pháp lựa chọn, ù ù gật gật để vinh thân phì gia;
thì trái lại Đức Vua lại là vị kế thống của một giòng họ dày
công gầy dựng cơ đồ gần 400 năm, đã khai thác cho Tổ quốc
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phân nửa giang san gấm vóc, đã nhứt thống san hà từ Mũi Cà
Mau đến Ải Nam Quan. Đức Vua lại là một trang thanh niên
tuấn tú, khí huyết khương cường. Nay, chúng ta thử tưởng
tượng nhà Vua lúc bấy giờ làm sao cho khỏi buồn tủi cái thân
"Cá chậu chim lồng", làm sao khỏi suy tư toan tính tháo bề
xiềng xích.? Năm 1903, nhà Đại Cách mạng Phan Bội Châu
lập thành Đảng Cách Mạng VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI
rước Kỳ Ngoại Hầu Cường Để đứng làm lãnh tụ và cùng
những đồng chí từ Nghệ An trở vào đến Quảng Nam, Quảng
Ngãi bắt đầu hoạt động, hoạch định kế hoạch khởi nghĩa cứu
nước. Tháng 2 năm Bính Ngọ (1906) Cường Để Điện Hạ bí
mật xuất dương định sang Tàu, sang Nhật cầu viện. Năm
Thành Thái thứ 18 (1907) người Pháp khám phá ra một bí mật
trong Cung Cấm. Trong những trò chơi bấy lâu của nhà Vua,
có một hệ thống đường hầm, dưới những Điện Đài lầu các:
trong ấy có bia để tập bắn súng, bắn cung, có sân để đánh
gươm, múa kiếm, có vũ khí thứ thật xen lẫn vũ khí trò chơi, lại
có Nữ Võ sư túc trực, luyện tập cung kiếm cho Cung nga thị
nữ. Thì ra từ lâu, Đức Vua đã chuẩn bị một công việc, mà
nhóm Đại thần tay sai của thực dân gọi là "Làm giặc" mà hậu
thế chúng ta, theo lời Đức Hộ Pháp nói với kẻ viết lại những
trang lịch sử này (Ông Trần Quang Vinh), 12 năm trước: "Hậu
thế chúng ta nhận chân là: Mưu đồ Cách mạng, đánh đuổi
ngoại xâm". Khám phá được những địa đạo trong Đại nội,
người Pháp không còn nghi ngờ gì nữa cái óc "Làm giặc" của
Đức Thành Thái. Song bấy nhiêu sự trạng không đủ buộc tội
một vị Hoàng Đế. Đối với Thượng Hạ nghị viện Pháp, thực
dân lại phải phanh phui tìm thêm bằng chứng. Nguyên bình
nhựt, trong bọn thị vệ chầu hầu, có đứa lười biếng trễ nãi, bị
Ngài nóng nảy trừng phạt nặng nề, lại một đôi khi bực tức,
Ngài đối xử với kẻ gian thần chức cả quyền cao quá ư khinh
miệt. Đó hẳn không phải là chứng cớ làm giặc, mà lại là chứng
cớ "loạn óc không thể trị được nữa". Thực dân nêu ra để đem
Ngài vào Sài-gòn điều trị, rồi an trí Ngài tại Vũng Tàu, trong
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một biệt thự gọi là Villa Blanche (Bạch ốc, Nhà Trắng). Người
Pháp lập Hoàng Tử Vĩnh Sang, con thứ sáu của Đức Thành
Thái lên ngôi Hoàng Đế, đặt niên hiệu là Duy Tân. Còn Ngài
thì được suy tôn làm Thái Thượng Hoàng. Nếu trong năm
1907 là năm Cách Mạng hoạt động tại Hải ngoại, trong khi
quyết định loại trừ Đức Thành Thái, thực dân biết được một bí
mật khác vô cùng trọng đại, cái bí mật giữa Ngài và Kỳ Ngoại
Hầu Cường Để, thì có lẽ lịch sử cận đại của nước nhà đã
chuyển theo một chiều hướng khác. Đầu năm Bính Ngọ (1906)
trước khi xuất dương cầu viện, Cường Để Điện Hạ bí mật bệ
kiến, trình bày mục đích của VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI và
kế hoạch khởi nghĩa, đánh đuổi ngoại xâm cho Đức Vua biết
và được Đức Vua trao cho một cái "ẤN" bằng vàng để làm
bửu vật tuỳ thân. Tự tay giao và tự tay lãnh KIM ẤN. Đức Kim
Thượng không thiết đến ngai vàng hư vị và vị Hoàng Thân
lãnh tụ Đảng Cách Mạng chống Pháp hẳn đã ước hẹn với
nhau những gì về tương lai ngôi Hoàng Đế. Vậy thì cái bịnh
"loạn óc" mà người Pháp lúc bấy giờ gán cho Đức Thành Thái
chính là cái mối thù không dấu được của Ngài đối với thực
dân. Cái bí mật KIM ẤN này làm sáng tỏ một điểm lịch sử đã
gây thắc mắc cho chúng ta bấy lâu vậy. Mười năm sau tức là
năm 1916, Vua Duy Tân cũng bị kết tội "Làm giặc" và lưu đồ
qua Đảo Réunion (Tiếng Tàu gọi là Bồ-Uông) một thuộc địa
Pháp lúc bấy giờ, nằm trong Ấn-Độ-Dương. Bất bình thay!
Đức Thái Thượng Hoàng đang ở tại Vũng Tàu với tâm tình
ngổn ngang trăm mối, cũng bị đưa đi Bồ-Uông luôn! (Đảo
RÉUNION).
Dưới đây là bài thơ gởi từ Đảo Réunion (Bồ Uông):
Từ phải đem thân bỏ khắc vời,
Đổi thay Nhạn Én chẵn ba mươi.
Non BỒ thơ thẩn mai rồi tối,
Bến ẤN lân la nước với Trời.
Đón gió cợt trăng đành phận tớ,
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Đua tranh chuốc lợi trối thây người,
Bạn quen còn mảnh quan sơn nguyệt,
Lẻo đẻo cùng nhau để ngắm đời.
Thành Thái
Sau 31 năm buồn tủi ở quê người xa xăm.! Năm 1948, khi
thực dân bị bắt buộc trả chủ quyền đất nước cho Đức Cựu
Hoàng Bảo Đại, Ngài được rước về cố quốc. Đặt chân trở lại
giang san tổ quốc xiết bao xúc động, nhìn thấy lại cơ đồ liệt
Thánh, Ngài làm bài thi cảm khái sau đây tại Vũng Tàu:
Sống thừa nào biết có hôm nay!
Nhìn thấy giang san đất nước này.
Sừng Ngựa (1) chưa quên câu chuyện cũ,
Ruột tằm thêm bận mối sầu tây.!
Thành Xuân ngàn dặm mây mù mịt,
Bến Cấp tư bề sóng bũa vây,
Tiếng súng đêm ngày nghe nhặt thúc,
Dầu cho sắt đá cũng châu mày!
Chú thích:
(1) Lấy tích người đi đày gặp Mã hữu giác, ngụ ý chuyện hy
hữu. Ngài thăng hà tại Sai-Gòn năm 1954, hưởng thọ 75
tuổi. (Trích Tài liệu của Ưng An Thúc Dật Thị)
• Bến Cấp tức là Cap. Saints Jacques ở Vũng Tàu.

Đà nẵng- Hà nội - Hải phòng thành đất nhượng-địa.
Từ khi sự đánh-dẹp các nơi đã yên rồi, các viên Tổng đốc
Toàn-quyền lần lượt sang kinh-doanh việc Đông Pháp và lo
mở mang về đường chính-trị, kinh-tế và xã-hội theo chínhsách của nước Pháp. Tháng 3 năm Mậu Tý (1888) tức là năm
Thành Thái nguyên-niên, ông Richaud sang làm Tổng-đốc
Toàn quyền. Tháng tám năm ấy, Triều đình ở Huế ký giấy
nhượng Hải-cảng Đà-Nẵng, thành-thị Hà-Nội và Hải-Phòng
cho nước Pháp để làm đất nhượng địa, nghĩa là từ đó việc cai
trị và pháp-luật ở ba thành-thị ấy thuộc về nước Pháp, chứ
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không thuộc về nước Nam nữa. Trừ ba thành-thị ấy ra, thì việc
cai-trị ở các tỉnh trong toàn hạt Bảo-hộ, vẫn để quan-lại làm
việc như cũ, nhưng phải do người Pháp điều khiển và kiểm
duyệt. Vua Thành Thái là một bậc thông minh và có khí phách
anh hùng. Sinh ra vào buổi loạn ly, đất nước đã nằm trong tình
trạng nô lệ của người Pháp, nên thời cuộc bấy giờ ảnh hưởng
rất nhiều đến tâm hồn của Ngài, vì tính tình của Ngài cang
cường độc lập bao nhiêu thì cuộc đời Ngài càng mau đi tới
chỗ oan trái bấy nhiêu. Vua Thành Thái sở trường về Nho học,
chịu ảnh hưởng nhiều về những tư tưởng của các nhà Cách
mạng Nhật và Trung Hoa. Nhiều việc rối càng xảy ra hơn nữa,
Ngài là vì Vua nóng tính nên không chịu đựng được những nỗi
bất bình mà Pháp càng ngày càng làm cho không khí căng
thẳng thêm. Khoảng năm 1903, Vua Thành Thái định ra Bắc
rồi trốn qua Tàu, nhưng đến Thanh Hoá thì cơ mưu bại lộ.
Khâm sứ Trung kỳ đánh điện ra chặn xe và đưa nhà Vua về
Huế. Vì không bằng cớ nên Vua vẫn còn tại vị. Từ khi xảy ra
vụ này, Khâm sứ Pháp càng gìn giữ Vua cẩn mật hơn, nên
không thể hoạt động gì được. Để che mắt người Pháp, nhà
Vua giả điên, đánh đập người trong Cung, đồng thời bỏ tiền ra
huấn luyện, tập đội Nữ binh, tập quân sự canh gác Hoàng
thành. Vua thân hành tập cưỡi ngựa, bắn cung, tính dùng vào
việc khởi nghĩa khi có cơ hội đến. Nhưng mộng lớn không
thành. Việc sau cùng có số quan lại vào xin Vua thoái vị. Trong
số đó có Ngô Đình Khả không ký tên vào việc này, nên ngày
sau dân gian có câu "Đày Vua không Khả". Thực ra đó chính
là mưu lược của Khâm sứ Pháp ép Vua phải thoái vị. Sau đó,
họ đày Ngài đi Vũng Tàu (Cap. Saints Jacques) và cuối cùng
đày Ngài sang Phi Châu. Hoàng Tử Vĩnh San lên thay lấy hiệu
là DUY TÂN (1907). Năm 1914, chiến tranh Pháp – Đức bùng
nổ, các nhà cầm quyền Pháp ở Việt Nam thấy Vua Thành Thái
có thể làm mấu chốt cho cuộc khởi nghĩa chống Bảo hộ, trong
dịp này liền bí mật chở Ngài cho đi an trí tại đảo Réunion. Việc
này xảy ra vào năm 1915. Sau 32 năm trời đăng đẳng sống
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với Thổ dân trên Hải đảo xa xôi ấy. Đến tháng 5 năm 1947
nhờ con gái Ngài là vợ của Luật sư Vương Quang Nhường
vận động với Cao-Uỷ Bollaert, Cựu Hoàng Thành Thái mới
được trở về nước nhà. Thuở ra đi Ngài là một thanh niên tráng
kiện với vẻ mặt phương phi lộ khí phách anh hùng; Ngày trở
về Ngài đã là một Cụ già lưng còng tóc bạc. Về nước, Vua
Thành Thái phải chịu một điều kiện là chỉ ở miền Nam mà thôi.
Sáu năm sau, Cựu Hoàng yêu cầu nhà cầm quyền cho Ngài
trở lại Huế một thời gian ngắn để thăm viếng mộ phần các
Tiên Đế, lời yêu cầu được chấp thuận. Sau cuộc viếng thăm
này vào ngày 24 tháng 3 năm 1953, Ngài phải từ giã sông
Hương núi Ngự trở về tư thất ở Sài gòn, đường Lucien
Mossard. Đúng một năm sau: cũng ngày 24 tháng 3 năm
1954, Cựu Hoàng Thành Thái trở lại Cố đô Huế, nhưng lần
này Ngài chỉ còn là cái xác nằm gọn trong chiếc quan tài, để
lại bao nhiêu thương tiếc cho toàn dân.
Tài ứng đối của Đức Thành Thái
Với viên Toàn Quyền Pháp. Người Pháp ra câu đối trước:
- RÚT RUỘT VƯƠNG TAM PHÂN THIÊN HẠ
Vua Thành Thái đối lại ngay:
- CHẶT ĐẦU TÂY TỨ HẢI THÁI BÌNH.
Thấy rõ người Pháp họ cũng thấm nhuần chữ Việt một cách
rành rẽ mới xuất khẩu thành thi văn như vậy. Vả lại lối đối chữ
ngoắt ngoéo như vầy không phải việc dễ.
Câu đối loại chơi chữ như vầy có hai nghĩa:
Câu đầu là lấy chữ VƯƠNG 王 làm tiêu biểu. Trong chữ
Vương là vua, nếu "rút ruột" đi tức là lấy nét sổ xuống thì còn
lại là chữ TAM 三 là ba. Nghĩa bóng: Người Pháp đầy tham
vọng muốn thôn tính Việt Nam mãi mãi, nên nghĩ rằng nếu có
thể diệt đi chế độ quân chủ (Vương quyền), thì họ sẽ chia Việt
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Nam làm ba kỳ để cai trị. Lúc ấy mới gọi là Bắc Kỳ, Trung Kỳ,
Nam Kỳ (Kỳ nghĩa là chặt đứt, chia ra). Câu đối lại của nhà
Vua không kém phần khẩu khí, mà lại còn tỏ vẻ hận thù thoát
ra bằng hơi thơ văn đầy sự kiêu ngạo và thách thức.
Câu này lấy chữ TÂY 西 làm tiêu đề. Tây là phương Tây cũng
là chỉ vào nước của người Tây, nước Pháp. Nếu chữ Tây này
cắt đi phần đầu sẽ còn là chữ TỨ 四 là bốn. Mà cũng có ý
nhắn gởi rằng nếu mà "chặt đầu" lũ bây thì thiên hạ sẽ thái
bình,Việt Nam sẽ không bị nô lệ như vầy.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo: 15- 3-Giáp Ngọ
Lễ kỹ niệm của Đức Thành Thái
Thưa cùng Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam, Nữ,
Chư viên quan quới chức,
Cả con cái Đức Chí Tôn Lưỡng Phái.
Ba bài Ai Điếu của Hội Thánh, Quân Đội và Phục Quốc Hội đã
tả một đời thống khổ của Cựu Hoàng Thành Thái đã rõ rệt.
Bần Đạo không thể nói được nữa, bởi vì đã đầy đủ quá rồi,
Bần Đạo nói ra đây để làm chứng về tinh thần của một dân tộc
đã bị nạn lệ thuộc 80 năm. Thật ra thì Ngài, Đức Hàm Nghi,
Đức Duy Tân, ở trong Hoàng tộc đều kế vị nhau ngồi trên ngai
vàng không muốn thừa hưởng của Tổ tiên để lại, mà lại vì dân
vì nước, vì chủng tộc, hy sinh cả ngai vàng của mình làm Cách
mạng. Bần Đạo xét lụng lại cái dĩ vãng trong 80 năm lệ thuộc
thì Bần Đạo lấy làm vui hứng và khoái lạc, nếu không nói là
kiêu hãnh mà ngó thấy một dân tộc từ dân lên trên nữa là
Chúa: vua chúa nhứt định không chịu án nô lệ, chẳng có buổi
nào mà quốc dân Việt Nam không kiếm phương xô ngã cái án
lệ thuộc ấy. Biết bao nhiêu đoàn anh của chúng ta trong giai
đoạn 80 năm chịu đau khổ đủ điều, mà trong đoàn anh ấy Đức
Cựu Hoàng Thành Thái là Chúa. Ngộ nghĩnh một điều là lo cái
năng lực cường quyền áp bức thế nào thì cái tinh thần cứng
rắn kia chẳng hề khi nào khuất phục, nếu buổi nọ Pháp chịu
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đặt Ngài hạ mình một chút thì chắc Ngài còn ở trên ngai vàng,
trái lại Ngài đương đầu cùng cường quyền ấy. Nối chí của
Ngài là Đức Duy Tân, con ruột của Ngài, thật đúng như lời tục
Việt Nam ta nói "Cha nào con nấy" thật đáng làm Chúa của nòi
giống Việt Nam lắm, vì cớ cho nên dầu cho đương nhiên giờ
phút này, nếu Pháp không trả độc lập thì dân tộc Việt Nam
cũng đồng tâm tranh đoạt cho được độc lập của nước nhà, họ
tranh đấu bằng mọi phương pháp để thâu hoạch cho đặng nền
độc lập ấy.
Cốt yếu chỉ biết một điều là Quốc Dân Việt Nam không chịu lệ
thuộc, họ chỉ đợi có một việc mà thôi, là họ đợi trọn vẹn độc
lập không chịu mãi mãi một điều nào lệ thuộc nữa. Vì cớ cho
nên cả toàn dân đồng tranh đấu quật cường. Bần Đạo còn
nhớ trong cảnh lưu đày nơi Hải ngoại một thân ở nơi xứ lạ quê
người, cả nề nếp của Tổ Đường, cả nề nếp phong hóa của
nền văn hiến, hai vị Đế Vương chẳng hề khi nào bỏ, chẳng hề
khi nào quên. 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 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... Hại thay! Trời chẳng chìu người cả một
chương trình, cả một biện pháp đã thương lượng cùng nhau
thì cái chết của Ngài làm cho tan rã tiêu hủy hết. Cuộc tranh
đấu của Cao Đài hôm nay chẳng khác nào như áo vá quàng,
thật khi Ngài về được nước nhà chính mình Đức Thượng
Hoàng Thành Thái và Tôi có gặp mặt nhau một phen ở
Saigon, Tôi còn nhớ một cái chí khí già rồi mà vẫn còn mãi
mãi, khi đàm đạo với nhau, luận về tương lai của Tổ Quốc nòi
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giống, khi hai Tôi lìa nhau, rồi Ngài đưa ra ngoài cửa, đi nửa
đường ra cửa Đức Thượng Hoàng day lại nói với Tôi một cách
quả quyết cứng cỏi rằng: "Ngài đừng tưởng Tôi già mà Ngài
bỏ, Ngài cho Tôi con ngựa cây gươm Tôi chiến Ngài coi". Dẫu
cho một vị anh hùng hay anh quân cũng thế, tuổi đã già mà chí
khí vẫn còn mãi chẳng hề khi nào thay đổi, có một điều ân hận
hơn hết là tại sao đã gọi nước Việt Nam độc lập mà khi Đức
Thượng Hoàng Thành Thái trở về, thiên hạ không cho Ngài trở
về, cũng cho đến nước chính mình Bần Đạo phải làm tờ xin
cho Ngài về đặng tạm cầm quyền hành trở lại nhưng nghĩ
cũng chưa có một quyền hành gì và cho đến khi Ngài chết mới
đem về được. Bần Đạo nghịch nhất thử hỏi độc lập chúng ta
giờ phút này phải bánh vẽ hay chăng? Nội bằng cớ ấy làm
chứng quả quyết cái lịch trình tranh đấu của nước Việt Nam
vẫn còn tiếp tục không bao giờ chấm dứt được."
Vua THÀNH THÁI ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI
Năm 1888 vua Đồng Khánh mất, ông Rheinard từ Pháp sang
làm Khâm Sứ Huế, truyền lập ông Bửu Lâm là con ông Dục
Đức lên làm vua. Ông Bửu Lân bấy giờ mới lên 10 tuổi đang
cùng với mẹ phải giam ở trong ngục. Triều đình vào rước ra,
tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Thành Thái, cử ông Nguyễn
Trọng Hợp và ông Trương Quang Đản làm phụ chính. Vua
Thành Thái bị Pháp đày qua đảo Réunion. Ông có biệt hiệu là
Đằng Chánh. Ông có làm bài thi chữ Nho tỏ ý đối với Đạo Cao
Đài rất có cảm tình. (Đằng Chánh)
Danh Lam cửu dục yết Tam Thanh,
Đạo viễn Vân Phong vị khắc hành.
Nghĩ hướng du tăng đạt tín đừ,
Dương chi cảm tạ hoạt thương sanh.
Thích nôm: Tên Lam nầy đã lâu muốn ra mắt ba vị Tam
Thanh (là Đạo) nhưng Đạo ở xa lại bị mây bao kín, chưa tiện
thuận mà đi đến. So sánh gần đây có ngày thầy tu đến chơi lại
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hiểu thông tin tức nhiều, dám xin đem nhành dương của Đạo
mà cứu sống dân đen. (Thành Thái viết)
Đêm 11-8 Ất Mùi (1955) ông Thành Thái có giáng Cơ cho
Đồng Nhi thài lúc hành lễ nơi Báo Quốc Từ:
Tách bước đồ lưu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế đã về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trao sửa,
Đắp điếm non sông gấm vóc ta.

THÀNH THẬT
F: véritable, sincère.
Thành thật là trái với giả dối, xảo quyệt. Trong đời tất cả mọi
người đều mong muốn được sự thành thật đến với mình,
nhưng ít ai làm điều thành thật cho kẻ khác. Nên"Cái khó-khăn
của Ðạo chẳng ở nơi sự giảng dạy mà ở tại sự thành-thật".
Đức Chí-Tôn đã xác nhận qua bài thơ:
Từ thử nước Nam chẳng Đạo Nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nã?
Rằng trẻ noi sau biến hoá già!
Đức Quyền Gíáo-Tông cũng nói rõ lý-do là Việt Nam từ trước
đến giờ không có Đạo nhà: "Quả thật vậy! Người nước Nam
từ cổ chí kim thật không có ĐẠO trong nưóc nhà, mà người
Nam ta có tâm đạo, người Nam trổi danh khắp địa-cầu về bề
tín-ngưỡng: đạo PHẬT, đạo TIÊN, đạo NHO tuy khai bên ẤNĐỘ và TRUNG HOA, sau người Nam biết đặng cũng hết lòng
sùng bái. Đạo GIA-TÔ của mấy vị Linh-mục bên Thái Tây đem
truyền bá bên nước ta thì người Nam cũng kính trọng. Phần
nhiều trong người Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà thờ cầu
khẩn, vọng tưởng hết lòng, ngưỡng-mộ Trời Phật. Người
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không đi chùa, đi miễu, không đi nhà thờ thì trong nhà cũng
thờ cha mẹ quá vãng ấy là đạo NHO. Mấy bằng cớ trên đây
chỉ rõ-ràng người Nam-Việt tin-tưởng Trời, Phật, Thánh, Thần;
tin-tưởng chắc rằng người chết thì cái xác phàm này chết, tiêu
diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất-diệt. Vì Đạo-Tâm ấy mà trong
thời-kỳ chuyển Đạo này ĐẤNG CHÍ-TÔN thương lòng thànhthật của nhơn sanh nơi đây mà khai TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (Ân-xá
lần thứ ba).

THÀNH TÍCH
成 績
F: Résultat, performance.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Tích: vết tích để lại. Thành
tích là hiệu quả tốt hay xấu đã làm nên.
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."

THÀNH TÍN
誠信
E: The sincerity and faith.
F: La sincérite et la foi.
Thành Tín là tin tưởng vào việc gì một cách chân thành, dù
một sự việc chưa xảy đến đi nữa nhưng vẫn xem là thực.
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Thành 誠 phân tích ra sẽ thấy: trước là bộ ngôn 言 là lời nói
và chữ Thành 成 là nên (chữ thành này kết hợp bởi đao 刀 là
dao mác, qua 戈 là mâu, là đồ binh khí). Như vậy thành 成 này
là thời khởi thủy dựng nước nên phải dụng binh khí sát phạt
nhau). Nay qua thời giữ nước phải dùng bằng ngôn từ nhỏ
nhẹ: Thành 誠 là sự thành thật, không giả dối.
Tín 信 là tin tưởng, họp bởi nhân 人 và ngôn 言 tức nhiên
người nói ra bằng lời là đủ niềm tin.
Tóm lại hai chữ Thành Tín ở đây là nói lên sự tin tưởng một
cách tuyệt diệu giữa Trời và người. Trời thể hiện tánh THÀNH,
người hết lòng TÍN NGƯỠNG. Tin tưởng rằng bốn mùa Xuân,
Hạ, Thu, Đông luân chuyển điều hòa, người do theo đó mà
sinh hoạt mùa màng. Nay Đạo TRỜI đem tin cứu thế, người
cũng hết lòng ngưỡng vọng. Cả hai cùng hòa hiệp trong tinh
thần "Thiên Nhơn tương hợp".
Nếu xét về lý Dịch thì THÀNH tượng quẻ Khảm ☵ vì giữa
thực, là tính trời; còn TÍN là tượng quẻ LY ☲ là ở lòng người
tin tưởng, trong rỗng như Ly có một vạch đứt ở giữa, chứng tỏ
lòng người không so đo, tính toán, bất vụ lợi. Chính hai quẻ
Khảm-Ly là chủ của thời Hậu Thiên Bát Quái.
Diệu dụng của hai quẻ Khảm Ly:
- 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. Như vậy thì KhảmLy 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
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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, là hàn.
- LY là hỏa, cái gốc của nó là nóng, là nhiệt.
- Khảm là mặt trăng, là nguồn ánh sáng trong đêm.
- Ly là mặt trời là nguồn ánh sáng phát ra ban ngày.
Cái dụng của Thủy, Hỏa, Nhựt, Nguyệt là sự 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 Diệmsơn. 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.
Dịch là một bộ sách đủ cả Thiên-Đạo và Thế Đạo:
*Thiên Đạo thuộc về phần Hình nhi thượng.
*Thế Đạo hay Nhân-sự là thuộc phần Hình-nhi hạ.
Hình nhi thượng gọi bằng Đạo đủ cả hết ở trong 8 quẻ đơn.
Hình nhi hạ gọi bằng Khí, khí 器 là dụng, là đồ dùng, cần yếu
nhất là đồ dùng để ăn uống.
Kinh Cúng Tứ Thời- Bài Niệm Hương có câu:
"Đạo gốc bởi lòng THÀNH TÍN hiệp,
"Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra."
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Giới Tâm Kinh có câu:
"Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
"Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền."

THÀNH TỰU
成 就
E: Achievement.
F: L’achèvement.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Tựu hay Tụ: họp lại, thấy
rõ. Thành tựu là đạt đến thành công, hoàn thành tốt đẹp.
Thầy dạy tại Ðàn Chợ Lớn (Nhà của Ngài Lê văn Trung) ngày
13-12-1926 (âl 9-11-Bính Dần)
"Vốn Thầy tạo lập nền Chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng
phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết Ðạo 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".

THÀNH UỔNG TỬ
(Xem Uổng tử thành)
Kinh Sám Hối có câu:
"Thành Uổng-Tử cheo-leo gớm ghiếc,
"Cầm hồn oan rên siết khóc than."
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THẠNH NỘ
盛 怒
F: Grande colère.
Thạnh: còn đọc THỊNH: phát đạt, dồi dào, hưng vượng, nhiều,
lớn. Nộ: giận. Thạnh nộ hay Thịnh nộ là nổi giận nhiều lắm.
Thánh ngôn: "Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban
thưởng một nước từ thuở 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 Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa
cầu 68 nầy 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!"

THẠNH THẾ
盛 世
E: The epoch of prosperity.
F: L’époque de prospérité.
Thạnh: còn đọc THỊNH: phát đạt, dồi dào, hưng vượng, nhiều,
lớn. Thế: đời. Thạnh thế là đời hưng thạnh.
Kinh Nho Giáo:
"Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn."

THẠNH TRỊ
盛 治
E: The flourishing reign.
F: Le règne florissant.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

198

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thạnh: còn đọc Thịnh: phát đạt, dồi dào, hưng vượng, nhiều,
lớn. Trị: sửa sang việc nước cho an ổn. Thịnh trị là dân chúng
thịnh vượng và bình an.

THẢO AM
草 庵
E: The thatched cottage.
F: La chaumière, cellule en paille.
Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Am: cái nhà nhỏ dùng
làm nơi tu hành. Thảo am là cái am lợp tranh hay lá dùng làm
nơi tu hành.

THẢO ĐÀI
草臺
(Thảo là cỏ, tức là chỉ những loại cỏ có thân mềm, người biết
lợi dụng để làm vật lợp nhà, che mưa gió, như tranh, lá. Đài là
đài cao) Tức nhiên là cái đài cao lợp bằng vật liệu nhẹ, bằng
tranh lá có sẵn trong thiên nhiên. Ý nói người đạo đức tu hành
sống đơn giản, từ cái ăn, cái mặc, tất cả đều vậy.
"Hiện-tượng Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao-Đài là do thuở
trước cổ-nhân muốn cầu chư Tiên, Phật phải cất một cái Đài
cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầu-đảo gọi là thảo đài. Ngày
nay, Đấng Thượng-Đế đến với nhân loại mở Đại Đạo nơi đất
nước Việt-Nam chính là mở cơ Đại-Ân-Xá lần ba để độ dẫn 92
ức nguyên-nhân còn mê đắm hồng-trần. Đức Chí-Tôn lập
Cao-Đài để làm Tòa ngự của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến
hồng-trần này làm bạn cùng người, hiệp cả loài người làm
một. Tôn giáo Cao Đài là một nền minh triết gồm cả bí quyết
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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".

THẢO ĐƯỜNG (1) (Phật Học)
Thảo Ðường: Thiền sư Trung Quốc thuộc Vân Môn Tông,
người đã đem dòng Thiền này đến Việt Nam. Sư là Môn đệ
của Thiền sư Tuyết Ðậu Trọng Hiển, không biết vì lý do gì
sang ở Chiêm Thành và bị vua Lý Thánh Tông bắt làm tù binh
năm 1069 trong cuộc chiến tranh với Chiêm Thành. Khám phá
ra Thảo Ðường là một Cao Tăng, bị bắt trong lúc đi truyền giáo
pháp, Lý Thánh Tông phong làm Quốc sư. Ðến 50 tuổi, Sư có
chút bệnh, ngồi kiết già viên tịch.
Thảo Ðường lập ra một dòng Thiền, đó là dòng Thiền thứ ba
của Việt Nam, bên cạnh Tì-ni-đa Lưu-chi và Vô Ngôn Thông.
Thiền sư Tuyết Ðậu có đặc điểm là dung hợp Phật giáo và
Nho giáo và cũng như thầy mình, Thảo Ðường và các Môn đệ
sau này thiên về văn chương và trí thức.
Dòng Thảo Ðường truyền được sáu thế hệ, trong đó thế hệ
thứ hai phải kể Lý Thánh Tông, một nhà vua kiệt xuất. Trong
phái này có cả hai Thiền sư Minh Không và Giác Hải, vốn
thuộc dòng Vô Ngôn Thông nhưng lại theo học với phái Thảo
Ðường, đồng thời lại có khuynh hướng Mật Tông kỳ bí. Hai
nhà vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông cũng được xem là thuộc
phái Thảo Ðường.
Vậy "Thảo đường" là tên vị Thiền sư Trung Quốc, dòng Thiền
thứ ba truyền đạo vào nước ta ở phía Nam nước Chiêm
Thành vào đầu thế kỷ XI, được vua Lý Thánh Tôn (1054-1072)
đưa về mở đạo tràng ở Thăng Long và truyền Đạo được sáu
đời (lục đại) hẳn cũng có liên quan đến Việt Nam bấy giờ?
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THẢO ĐƯỜNG (2)
草堂
E: The thatched house.
F: La maison en paille.
(Thảo là cỏ, đường là ngôi nhà) thảo đường là ngôi nhà lớp
bằng cỏ, hoặc tranh hay lá, là loại nhà cất đơn giản, sơ sài.
Cũng có nghĩa dùng với nghĩa khiêm tốn là nhà của người tu
không xa hoa, phung phí tiền bạc tốn kém của nhơn sanh.
Với Cao Đài-Giáo: Từ khi khai Đạo Cao Đài, Đức Hộ Pháp
được lịnh phá ếm Long Tuyền Kiếm, được Đức Phật Mẫu dạy
lập Thảo đường là nhắc đến Tịnh Thất. Thế nên vào tháng 9
năm Tân Mùi tại Khổ-Hiền-Trang Đức Hộ Pháp làm Lễ điểm
Đạo, lập Hồng thệ cho 34 Đệ tử đầu tiên của Phạm môn.
Đức Hộ Pháp và Giáo 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. (xem Khổ-Hiền-Trang. Vần KH)
Đức Ngài dạy đào một con kinh từ Trảng Sập băng ngang chót
lưỡi Long tuyền kiếm cho bứt. Đó là phép phản yếm để trừ
tuyệt sát nhân tài. Đức Ngài lại nói: "Ngày kỷ niệm nước Việt
Nam hưởng được Đạo Trời khai sẽ gở nạn ách cho nhân loại.
Dân tộc xuất hiện nhiều nhân tài, phá tan xiềng xích lệ thuộc.
Dân tộc Việt Nam sẽ không còn bị lệ thuộc nữa".
Đêm hôm đó, tại Khổ Hiền Trang, Đức Phật Mẫu giáng dạy lập
thảo đường. Thảo-đường là ngôi nhà tranh. Nguyên vào năm
1928, Đức Phật Mẫu giáng cơ dạy Đức Phạm Hộ Pháp đi
xuống làng Phú Mỹ quận Châu Thành tỉnh Mỹ Tho, tìm đất cất
một Thánh Thất gọi là Thánh Thất Khổ Hiền Trang và xin khẩn
một sở đất lập Sở Thảo đường.
Ðức Phật Mẫu cho bài thi:
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Thảo đường phước địa ngộ tòng hoa,
Lục ức dư niên võ trụ hòa.
Cộng hướng phàm gian an lạc nghiệp,
Thế đăng Bồng đảo định âu ca.
Thầy dạy ngày 19-8-Nhâm Thân (dl:19-9-1932):
Thầy quá đỗi buồn cho các con, chẳng đứa nào mà tận tâm
thật hành cho Đạo cả, cho nên những lời Thầy phán dạy, cùng
Giáo Tông của các con truyền xuống thì chưa hề thấy các con
thi thố cho ra vẻ hành vi của Đạo đặng vẹn vẻ, như Luật Điều
Chánh pháp, thì các con chẳng ký tên thật hành vi pháp, còn
bộ Ty thì cũng chẳng sắp đặt mà soạn lại cho rành, coi chắc
kẻ đạo đức đặng mấy nhiêu, phòng chỉnh đốn trật tự phân
minh mà lo phương tạo tác Thảo Đường cho thành tựu, cùng
phải hội nhau mà định kẻ chưởng hành, rồi lập tờ trọn giao
cho kẻ ấy đốc hành, như thiếu phận sự thì phải chịu tội Thiên
điều, chớ như các con mà sụt sè hoài thì chẳng chi mà cho
vững nền Minh Thiện, hòng điều độ nhơn sanh, đặng qua khỏi
bến khổ sông mê. Vậy các con khá ráng.
SAI, sẵn đây Thầy cũng dạy cho con rõ về Luật vô vi cùng tội
hữu hình. Nầy các con, phải biết pháp trọng điều khinh mà tự
lo lấy. Như buổi lỗi lầm thì đành trả cho rồi buổi thế, chớ để tội
hậu vô vi. Những chuyện của các con, vì là lòng Thầy thương
quá đỗi mà các con chẳng tự tỉnh sửa mình, thì cả chư Phật,
Tiên chẳng hề tha thứ, cứ đồng thượng sớ cho Thầy mà xin
đa pháp hình, chừng ấy Thầy cũng không phương che chở
cho các con nghe. TRỨ, TRUNG, cùng 12 đứa Kiểm duợt
Thánh giáo phải hiến thân cho Đạo mà tạo Thảo Đường
nghe".
Đôi Liễn Thảo Đường (Phú Mỹ)
Đôi liễn Thảo Đường do Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ban cho
ngày 23-04-Nhâm Thân (dl: 28-05-1932) tại Minh Thiện Đàn ở
Phú Mỹ, Mỹ Tho.
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• THẢO thượng sương phi tiện thị thiên ba chi thắng cảnh.
• ĐƯỜNG tiền nguyệt chiếu thậm quang địa thới thị đăng Tiên.
草上霜飛便是天波之勝景
堂前月照甚光地埰是登仙
Giải Thích:
C.1: Sương bay trên ngọn cỏ, ấy là làn sóng Trời, cảnh rất
đẹp. (Thảo: cỏ. Thượng: trên. Sương phi: sương mù bay. Tiện
thị: ấy là. Thiên ba: sóng Trời. Ba là làn sóng. Chi: tiếng đệm.
Thắng cảnh: cảnh đẹp).
C.2: Trước nhà, trăng soi rất sáng đất phong, như lên cõi Tiên.
(Đường tiền: trước nhà. Nguyệt chiếu: trăng soi. Thậm quang:
rất sáng. Địa thái: tức là Thái địa: đất vua phong cho các đại
thần có công lớn. Thị: ấy là. Đăng Tiên: lên cõi Tiên).

THẢO HÀI
草 鞋
E: The straw shoes.
F: Les souliers en paille.
Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Hài: giày hay dép để
mang vào chân. Thảo hài là giày cỏ hay dép cỏ, tức là đôi dép
làm bằng cỏ kết lại.
Thảo hài không đẹp, mang không êm chân, nhưng không tốn
tiền mua, thích hợp với người tu hành. Do đó, thảo hài chỉ
người tu hành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Muốn đi cho tận trường sanh địa,
Phải đổi giày sen lấy thảo hài.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẢO LUẬN
討 論
E: To discuss.
F: Discuter.
Thảo: Tìm xét. Luận: bàn luận. Thảo luận là bàn luận xem xét
để tìm biết cho rõ ràng.

THẢO LƯ
草 廬
E: The thatched cottage.
F: La chaumière.
Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Lư: nhà tranh ở ngoài
đồng. Thảo lư là ngôi nhà tranh ở ngoài đồng, ý nói ngôi nhà
tranh của người ẩn sĩ.
Trong truyện Tam Quốc, lúc Khổng Minh còn là ẩn sĩ, ở nơi
Thảo lư đất Nam dương. Từ Thứ giới thiệu cho Lưu Bị biết,
Lưu Bị ba lần đến thảo lư để cầu Khổng Minh ra giúp, nên có
câu: Tam cố thảo lư: ba lần đến ngôi nhà cỏ.

THẢO MỘC
草木
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chư hoa.
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THẢO NGAY
E: Pious and straight.
F: Pieux et droit.
Thảo: (nôm) Có lòng tốt, hay làm ơn, hiếu thảo. Ngay: ngay
thẳng. Thảo ngay là hiếu thảo và ngay thẳng Chứng tỏ sự
thảo ngay đó, người con cháu phải qua các vấn đề sau:
- Cầu nguyện cùng Thất tổ, xin thương cho con cháu.
- Giữ vẹn ý chí cho thật bền vững để noi theo đường hiếu đạo
và giữ tấm lòng ngay thẳng.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu:
"Nguyện cùng Thất Tổ xin thương,
"Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay."

THẢO THUẬN
E: Good and favourable.
F: Bon et favourable.
Thảo: (nôm) Có lòng tốt, hay làm ơn, hiếu thảo. Thuận: hòa
thuận với nhau. Thảo thuận là tốt đẹp và hòa thuận với nhau.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế thì hiệp vầy chung lo, thảo thuận cùng nhau, còn
chi hơn nữa đặng.

THẢO XÁ HIỀN CUNG
草舍賢宮
Ngôi nhà này làm nơi tu tịnh của Đức Cao Thượng Phẩm gọi
là Thảo Xá Hiền Cung. Nhà này vốn của cụ Cao Quỳnh Tuân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(đắc vị Xuất Bộ Tinh Quân), thân sinh của Đức Cao Thượng
Phẩm. Sau khi dời chùa Từ Lâm Tự về chùa Mới thì Đức Cao
Thượng Phẩm chọn nơi đây làm Tịnh Thất. Sau đó hiến làm
Thánh Thất Châu đạo Tây Ninh. Một phần vẫn dùng làm Thảo
Xá Hiền Cung. Đầu năm 1992, vì tu sửa nới rộng Thánh Thất
Thị xã nên Thảo Xá Hiền Cung được tách rời thành một ngôi
thờ riêng biệt.
Phần đất nơi Thảo Xá Hiền Cung sau nầy được hiến cho Hội
Thánh làm chủ, phía sau là Thảo Xá Hiền Cung, phía trước cất
Thánh Thất của Thị Xã Tây Ninh.
Hình thể hữu vi của Thầy: Ðó là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn,
tức là Hội Thánh Cửu-Trùng-Ðài.
Ghi chú: Thảo Xá trước đã có lịnh dạy làm Trường Qui Thiện
cho Nữ phái, thì nay cũng sắp đặt đặng có chỗ cho các Ðạo
Cô ở mà tu hành. Việc nầy sẽ bàn tính với Bà Chánh Phối Sư
Nữ phái và phải lập Bàn Cai Quản Nữ phái dưới quyền kiểm
soát của Tòa Thánh.
Thuở ban đầu: trong lúc Ðức Cao Thượng Phẩm lo xây dựng
các cơ sở Ðạo trong khu Nội-Ô Tòa-Thánh, Ngài bị người xấu
vu cáo Ngài, rồi nhóm côn đồ ở Chợ Lớn dưới quyền của Ông
Tư Mắt kéo lên Tòa Thánh, dùng bạo lực xô đuổi Ðức Cao
Thượng Phẩm ra khỏi Toà Thánh. Ngài phải trở về đất nhà ở
gần chợ Tây Ninh, cất lên một ngôi nhà tranh để an dưỡng và
tiếp tục tu hành. Ngày 12-6-Mậu-Thìn (dl: 28-7-1928), Thất
Nương DIÊU-TRÌ-CUNG giáng cơ an ủi, đặt tên cho ngôi nhà
tranh là Thảo Xá Hiền Cung và cho đôi liễn:
- 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 THÍCH:
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Câu 1: Thảo xá này tùy theo người: kẻ ngu muội và kẻ bần
cùng thì được tiếp đón vào nhà, nhưng ngu muội bần cùng
đây phải là đạo đức cao thượng. (Thảo xá: ngôi nhà cỏ, ngôi
nhà tranh. Tùy nhơn: tùy người. Ngu muội: dốt nát và tối tăm.
Bần cùng: nghèo khổ. Nghinh: tiếp đón. Nhập thất: vào nhà).
Câu 2: Hiền cung là nơi lựa chọn khách đến, người thông
minh và kẻ phú quí không cho phép đến nhà. Nếu kẻ thông
minh và phú quí này là người phá rối, thiếu đạo đức. (Hiền
cung: cái nhà của người hiền. Hiền 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. Lai
môn: tới cửa. Cấm lai môn: không cho phép đến nhà)

THÁP (Phật Học)
塔
Tháp (S: stūpa; P: thūpa) dịch nguyên âm là Tháp-bà, dịch
nghĩa là Cao hiển xứ, Miếu, Linh miếu, cũng được gọi là Bảo
tháp;
Kiến trúc Phật giáo, một trong những đặc trưng của chùa
chiền Thánh tích đạo Phật.
Từ xưa, tháp trước hết là nơi chứa đựng Xá-lị (s: śarīra) các vị
Phật hoặc các bậc Thánh. Tháp cũng được xây dựng tại các
Thánh tích quan trọng, kỷ niệm cuộc đời của Đức Thích-Ca
Mâu-Ni (Lam-tì-ni, Giác Thành, Câu-thi-na, Vương xá).
Dưới thời vua A-dục, thế kỷ thứ 3, nhiều tháp được xây để thờ
các vị Thánh, ngày nay vẫn còn. Tháp không nhất thiết là
những nơi chứa đựng Xá-lị, đó cũng là nơi chứa đựng kinh
điển, tranh tượng. Một trong những tháp lớn nhất còn tới ngày
nay là Bô-rô-bu-đua (e: borobudur) tại Nam Dương
(indonesia). Tháp cũng là một trong những đối tượng thiền
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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quán, thường thường có nhiều ý nghĩa tượng trưng. Các bậc
thang lên tháp đôi lúc biểu hiện cho các khái niệm Ðại thừa,
như bốn bậc là Từ, Bi, Hỉ, Xả hay mười bậc là Thập địa. Tại
Kiến-chí (sāñcī), Ấn Ðộ, người ta tìm thấy những tháp xưa
nhất. Ðó là những kiến trúc hình bán cầu xây trên nền hình
tròn. Trên bán cầu thường có những kiến trúc bằng đá. Trong
tháp thường có những hộp đựng Xá-lị, các hộp đó cũng có
hình tháp, làm bằng vật liệu quí, đặt ngay tại giữa bán cầu
hoặc trên đỉnh. Từ các tháp tại Kiến-chí, người ta xây các kiến
trúc tương tự, kể từ đầu Công nguyên. Ngay cả kiến trúc các
chùa tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cũng có nguồn
gốc từ các tháp này.
Một loại kiến trúc tháp khác, xuất phát từ Càn-đà-la (Tây Bắc
Ấn Ðộ), trong đó nền hình tròn bằng phẳng nói trên được thay
thế bằng một nền hình ống, chia thành nhiều đoạn. Phần bán
cầu cũng được kéo dài ra, nhưng so với nền hình ống thì nhỏ
hơn trước. Phần nằm trên bán cầu cũng được kéo dài, chia
nhiều tầng, biến thành hình nón. Khoảng giữa những năm 150
và 400 sau Công nguyên, phần gốc hình ống lại biến thành
vuông và trở thành phổ biến tại vùng Nam Á.
Tại Tây Tạng, kiến trúc tháp có mối liên hệ trực tiếp với giáo
pháp Ðại thừa. Bốn bậc thấp nhất của tháp tượng trưng cho
bốn tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả. Trên đó là mười bậc tượng trưng cho
mười bậc tu học của Bồ Tát (Thập địa). Trung tâm của tháp
gồm có một kiến trúc hay một linh ảnh, tượng trưng cho Bồ-Đề
Tâm (s: bodhicitta). Trên đó là 13 tầng tháp, tượng trưng cho
các phương tiện truyền pháp khác nhau, trên đó là một hoa
sen năm cánh, tượng trưng cho Ngũ Phật và cao nhất là hình
mặt trời tượng trưng cho Chân như.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THÁP KỶ NIỆM
E: The commemorative tower.
F: Le tour de commémoration.
Theo Cao-Đài-Giáo tháp là ngôi mộ đứng dành cho những bậc
vào hàng Tiên vị hay phẩm tương đương. Nếu là Tháp của
Chức Sắc Đại Thiên phong đều có hình bát giác. Tuy nhiên
cách thức sẽ thay đổi tùy theo cơ quan: hoặc Hiệp-Thiên Đài,
hoặc Cửu Trùng Đài hay Phước Thiện.
Điển hình là ba ngôi Tháp của ba vị Tướng soái của Thầy bên
Hiệp Thiên Đài như Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh, tuy đặt một hàng ngang, nhưng kích cỡ và nhiều tiểu tiết
khác nhau rồi. Kế đến là Thời Quân Hiệp Thiên Đài hay là
Chức Sắc Cửu Trùng Đài cũng không giống nhau. Như:
Ba ngôi tháp: "Thượng Sanh – Hộ Pháp – Thượng Phẩm"

"Thượng Sanh

Hộ Pháp

Thượng Phẩm

Thánh Ngôn ngày 09–03–Kỷ Tỵ (dl: 18–04–1929) Đức Chí
Tôn dạy về việc xây Tháp cho Đức Cao Thượng Phẩm như
vầy "Các con…Cười… Ấy! Cũng tại Thầy mà các con lộn xộn
cùng nhau… Cười… Thơ! Con cũng phải, mà Bính cũng phải!

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lỗi ấy nơi Thầy. Bính! Chớ chi con lấy năm lần chín (5 x 9 =
45) thì con đã trúng rồi đó, con lại sợ thằng… Sang đứng cận
đường, song cũng còn xa đó con, không hề gì. Hai con muốn
đem vào cây ba nhánh một chút nữa càng tốt, nhưng đã lỡ rồi,
cứ để y."
Theo Thánh Ngôn dạy trên, thì ba ngôi Tháp cách nhau 45
thước, lấy tháp Hộ Pháp làm trung tâm và Tháp của Thời
Quân không có trước mặt tiền Tòa Thánh, vì sao vậy? (Xem
thêm nơi "Phần đất xây Tháp Thời Quân")
Để rõ hơn, ngày 7–3–Kỷ Tỵ, Đức Chí Tôn dạy:
"Thơ! Con xây Tháp Cao Thượng Phẩm trước cây ba nhánh,
day về hướng Đông, giống như ngó vào Điện hầu Thầy vậy…
Đừng làm như Tháp Bảo Đạo, vì phẩm vị khác nhau…".
(Không dạy rõ khoản cách, nên nói lỗi tại Thầy là vậy).
Tháp Tiếp Đạo xây trong Nội-ô là phạm pháp.
Từ ngày 15–4–Đinh Dậu (1957), Đức Thượng Sanh về Tòa
Thánh cầm giềng mối Đạo, Ngài chỉ huy chi Thế, nên không có
nắm Pháp. Khi Ông Tiếp Đạo Cao Đức Trọng qui liễu, lại an
táng trước mặt tiền Tòa Thánh, bên cạnh cửa chánh, phía tay
trái, bên trong ngó ra.
Thánh Thơ số 17, ngày 6–6–Mậu Tuất (dl: 22-07–1958) của
Đức Hộ Pháp nơi Hải Ngoại (Nam Vang) truyền phán như sau:
"Vụ đám Ông Cao Tiếp Đạo, Qua nghe tin, Qua rất mừng,
nhưng mà xây Tháp chỗ ấy phạm mạng lịnh của Đức Chí Tôn
đã dạy trước là: "Trước Đền Thánh chỉ có ba cái Tháp mà thôi:
Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh. Còn Thập Nhị
Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết ấy mà chính mình Qua
phải mua đất tư đặng chia cho mỗi người nửa mẫu tây (0 Ha
50), để cho họ lập nghiệp và xây Tháp, cho con cái của họ ở
đặng gìn giữ hương hỏa, luôn cả các Môn đệ của họ có thể
làm ăn và làm nơi hội hiệp".
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Sự thể là như vậy, Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy trước Đền
Thánh chỉ có ba ngôi Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh đúng vào ngôi vị trong Đền Thánh, còn Thời Quân không
được xây Tháp nơi đó. Khi Thánh Thơ nầy đến Đức Thượng
Sanh Cao Hoài Sang, Đức Ngài ra lịnh dời liền. Điều nầy chắc
không còn gì lạm bàn thêm nữa, nếu có là sai.
THÁP THƯỢNG PHẨM
Thầy dạy:Tòa Thánh 07-03Kỷ Tỵ (Le 16 Avril 1929)
"Thơ! Con phải xây cái Tháp
của Thượng Phẩm phía
trước cây ba nhánh, phải
day mặt về Ðông, giống như
ngó vào Ðiện mà hầu Thầy
vậy. Song, ba từng phải lợp
ngói như nóc chùa của
Ðường Nhơn vậy nghe.
Ðừng làm như cái Tháp của
Bảo Ðạo, vì hai đứa phẩm vị
khác nhau, chung quanh Bát
Quái, phải làm như hình có
cột tại chính giữa Tháp (1)
phải có lỗ cho nhựt quang giọi tới Liên Ðài.
Tòa Thánh Tây Ninh, Le 18-04-1929 (09-03-Kỷ Tỵ)
Ậy! Cũng tại Thầy mà các con lộn xộn cùng nhau nữa há?
Cười..Thơ! Con cũng phải mà Bính cũng phải, lỗi ấy nơi
Thầy.Bính! Chớ chi con lấy năm lần chín thì con đã trúng rồi
đó, con lại sợ thằng... Sang đứng cận đường, song cũng còn
xa đó con không hề gì.
Hai con muốn đem vào cây ba nhánh một chút nữa càng tốt,
nhưng đã lỡ rồi cứ để vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(1) Chính giữa Tháp, trên nóc có làm mặt kiếng, nghĩa là làm
cái bầu có để mặt kiếng đặng cho nhựt quang giọi tới Liên Ðài.
Phải làm cái bầu cho lớn, đặng để mặt kiếng lớn mới được.
THÁP ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

TAM THÁP ĐẦU SƯ NAM
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TAM THÁP ĐẦU SƯ NỮ

THAY MẶT CHO THẦY TỨC LÀ THẦY
Ngày 17-6-1927 (âl 18-5-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Trung! Con đi Sa-đéc với mấy em. Thầy đã nói con
thay mặt cho Thầy mà vỗ về các Đạo hữu nơi ấy. Thầy chẳng
nỡ để cho Quỉ vương hành, nên có ý định Thiên phong cho
các Chức sắc và con phải hiệp với Nương định khuyên chúng
nó lo đạo đức và mựa cầu danh mà sau ăn năn rất muộn.
Xuống đó không phải cầu Thầy, chỉ nói Đạo và khuyên nhủ
chư Đạo hữu là đủ, cấm nhặt Cơ Bút, chúng nó có tự chuyên
thì để Lý Thái Bạch trọn quyền định đoạt. Khi về, tiện đường
ghé Thuộc Nhiêu, nơi Thánh Thất của Thầy đã chọn trước, nói
cách hành Đạo và tư cầu cho 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 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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!".

THAY THÂN CHÍ TÔN
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trước khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "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 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…. Những
di tích chi của Thiên quân, phải cố giữ đừng sửa đổi mà phạm
Thiên-Điều như Qua đã làm".

THAY TRỜI TẠO THẾ
Kinh Hôn Phối có câu:
"Con người nắm vững chủ-quyền,
"Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn-luân."

THÀY LAY
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở: "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."
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THĂNG
E: The ascension.
F: L’ascension.
Thăng: Bay lên trời, tiến lên cao. Một Đấng thiêng liêng giáng
cơ, khi viết xong một bài văn dạy đạo thì đề chữ THĂNG và
xuất cơ, ngọc cơ đứng yên. Đấng thiêng liêng ấy đã trở về cõi
thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thất lễ là đại tội trước mắt các Đấng chơn linh ấy,
Thầy phải thăng cho các con khỏi bị hành phạt.

THĂNG CẤP
升 級
E: To advance in rank.
F: Avancer en grade.
Thăng: Bay lên trời, tiến lên cao. Cấp: cấp bậc Chức sắc.
Thăng cấp là cho lên một bậc Chức sắc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bằng chẳng vậy thì Lão nhứt định không cho ai thăng
cấp một người.

THĂNG CHỨC
升 職
E: To be promoted.
F: Monter en dignité.
Thăng: Bay lên trời, tiến lên cao. Chức: chức tước. Thăng
chức là cho lên chức tước cao hơn. Thăng chức đồng nghĩa
Thăng cấp.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Chức sắc Thiên phong nam nữ toàn đạo phải chịu dưới
quyền công nhận của Vạn linh mới được thăng chức
hay là Vạn linh buộc tội mà bị sa thải.

THĂNG HÀ
Thăng hà: Vua chết gọi là thăng-hà.

THĂNG THIÊN
升天
E: To ascend to Heaven.
F: Monter au Ciel.
Thăng Thiên 升天: Bay lên Trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn,
"Hào-quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên."

THĂNG THƯỞNG
E: Promotion.
F: Promotion.

THẮNG BẠI
Đức Hộ Pháp xướng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Ví nhướng mắt Tiên xem rõ trận,
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu.
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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Tài ba Động Bích bao nhiêu sức,
Quyền phép Côn-Lôn sẵn mấy bầu.
Quyết đoán cuộc cờ ai thắng bại,
Chỉn xem Tiên Phật hướng về đâu?

THẰNG PHƯỢC
繩縛
Thằng phược là lấy dây mà trói buộc. Ở đây nói cho đủ câu
phải là "Thê thằng tử phược" tức nhiên muốn nói rằng đối với
người Nam thì vợ con mình chính là sợi dây trói buộc, muốn tu
cũng khó rứt rời ra, phải lẩn quẩn trong cái ăn, cái mặc, khó
thoát ra khỏi vòng nhơn đạo (Thằng phược: Thằng là sợi dây,
phược là trói buộc). Thế nên người đời cũng than rằng "Con là
nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo". Nhưng nghĩ cho kỹ
thì bất cứ là Nam hay Nữ khi đã tự buộc mình vào vòng hôn
nhân, thì cũng phải chịu oan trái như nhau, chỉ khi nào mỗi
người tự ý thức để vượt lên từng cao, tức là tự cỗi trói cho
nhau. Thời buổi Cao Đài chỉ có một đường duy nhứt: ấy là TU.
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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÂM GIAO
深 交
E: The intimate relationship.
F: La relation intime.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Giao: bạn bè qua lại với
nhau. Thâm giao là bạn bè thân thiết lâu năm. Trái với Thâm
giao là Sơ giao: bạn bè mới quen biết.

THÂM NHẬP
深 入
E: To penetrate.
F: Pénétrer.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Nhập: vào. Thâm nhập
là đi sâu vào, thấm sâu vào.
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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo
đức.

THÂM NHIỄM
深 染
E: To penetrate deeply.
F: Imprégner profodément.
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Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Nhiễm: nhuốm vào.
Thâm nhiễm là thấm sâu vào.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên
mười ngàn năm.

THÂM TÂM
深 心
E: The bottom of heart.
F: Le fond du cœur.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Tâm: lòng dạ. Thâm
tâm là chỗ sâu kín trong lòng, tận đáy lòng.

THÂM THÚY (THÂM TRẦM)
深 沈
E: Profound.
F: Profond.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Thúy: sâu xa. Thâm
thúy là sâu sắc và tinh vi, có học vấn tinh thâm.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chữ viết cong queo mà nghĩa lý thâm thúy.

THẨM MỸ
審 美
E: The aesthetics.
F: L’esthétique.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thẫm: Tìm hiểu, biết rõ, xét đoán, xử kiện. Mỹ: đẹp. Thẩm mỹ
là xét biết cái đẹp và thưởng thức cái đẹp.

THẨM TRA
審查
E: To examine.
F: Examiner
Thẩm: Tìm hiểu, biết rõ, xét đoán, xử kiện. Tra: khảo xét, kiểm
điểm. Thẩm tra là xem xét coi có thích đáng không.

THẬM CHÍ
甚 至
E: Even.
F: A tel point que.
Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Chí: đến. Thậm chí là quá lắm
đến nỗi....

THẬM THÂM
甚 深
E: Very profound.
F: Très profond.
Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Thâm: sâu. Thậm thâm là rất sâu
xa.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp."
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THÂN BẰNG
親 朋
E: The parents and friends.
F: Les parents et amis.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình.
Bằng: bạn, bè bạn. Thân bằng là bà con họ hàng và bè bạn.

THÂN BẰNG CỐ HỮU
親 朋 故 友
E: Intimate friends and old friends.
F: Amis intimes et vieux amis.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình.
Bằng: bạn. Cố: xưa. Hữu: bạn. Thân bằng là bạn thân. Cố
hữu là bạn cũ. Thân bằng cố hữu là bạn thân và bạn cũ.
Kinh cầu bà con thân bằng cố hữu đã qui liễu: là bài kinh
cầu nguyện cho linh hồn của người bà con, hoặc bạn thân,
hoặc bạn cũ, đã chết.

THÂN CẬN
親 近
E: Near and intimate.
F: Proche et intime.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình. Cận:
gần. Thân cận là gần gũi thân mật.
Pháp Chánh Truyền:
Chúng nó phải thân cận với mỗi môn đệ như anh em
một nhà, cần lo giúp đỡ, nghe à!

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÂN CÔI
E: Orphan.
F: Orphelin.
Thân: Thân mình, thân thể, sự nghiệp. Côi: mồ côi, mất cha
hay mất cả cha mẹ. Thân côi là tấm thân mồ côi.
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
"Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa."

THÂN DANH
身 名
E: The work and reputation.
F: L’œuvre et réputation.
Thân: Thân mình, thân thể, sự nghiệp. Danh: tiếng tăm. Thân
danh là sự nghiệp và tiếng tăm của một người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thân danh bể khổ mặc buông trôi.

THÂN DÂN (Bút Hiệu)
Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức có bút hiệu là Thân Dân, có
làm khá nhiều bài thi Đường luật, xin trích ra đây vài bài tượng
trưng:
Thi văn của Ngài Hiến pháp:
ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC
Đạo Đời tương đắc cứ như nhiên,
Đời Đạo đôi bên nắm vững quyền.
Đạo đắc nhơn tâm, Đời đắc sách,
Đời do dân ý, Đạo dân quyền.
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Ái hòa Đạo dụng làm căn bản,
Nhân nghĩa Đời toan giúp phổ truyền.
Đời Đạo tương liên gieo Thánh đức,
Nhơn sanh an hưởng cảnh Thần Tiên.
***
Ba đào sóng bủa bởi thuyền to,
Lèo lái kiên gan vững phận trò.
Nẻo tắt đường quanh bền sức chống,
Sông sâu biển thẳm gắng công dò.
Lướt dòng cậy có nhiều thần lực,
Quá hải nương nhờ bóng tự do.
Bến tục thuyền từ dìu độ chúng,
Đưa vào nguồn sống khỏi tò mò.
(Thân Dân)
Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức có họa bài thi của Đức
Thượng Sanh ngày 12-11 Mậu Thân (1968):
Thu tàn tiết trổ lại sang đông,
Tình cảnh trông ra rất nảo lòng.
Đất nước chia đôi còn phấn đấu,
Gà nhà bôi mặt cử thư hùng.
Mất còn chưa hẳn con cùng vợ,
Sống thác nào hay bạn với chồng.
Thương hải tang điền cơ tạo hóa,
Thiên ân huệ chiếu hộ non sông.
(Thân Dân)

THÂN HÒA LÀM MỘT
Thân hòa làm một là nói lên tình Vợ chồng thương yêu nhau,
hòa hợp nhau dù là hai người nhưng coi như là một.
Bộ Dịch Trình truyện viết: Sự tương cảm của muôn vật ở thế
gian, không gì bằng nam nữ. Nam nữ tuy là hai cá thể nhưng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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khi kết hợp nhau, vì tình yêu, vì bổn phận trở nên một thân
vậy. Sách Ấu Học nói: Nam nữ có cái nghĩa cảm kích nhau, vợ
chồng là tình thân một cá thể "Nam Nữ hữu tương cảm chi
nghĩa; phu phụ vi nhất thể chi thân" 男女有相感之 義,
夫婦為一體之親.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị:
"Niềm ân ái thân hòa làm một,
"Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương."

THÂN HỮU
親 友
E: Intimate friends.
F: Ami intime.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình.
Hữu: bạn. Thân hữu là bạn thân.

THÂN - KHẨU - Ý (Phật Học)
身口意
Thân, Khẩu, Ý (S: kāya-vāk-citta) Ba khái niệm quan trọng
(thân thể, lời nói, ý niệm) trong Đạo Phật, có ý nghĩa rất sâu
xa. Từ thời Phật giáo nguyên thủy, khi luận về Nghiệp (s:
karma), người ta đã chia ra ba loại Nghiệp do Thân, Khẩu, Ý
sinh ra. Ðến Kim cương thừa, ba thành phần trên đây của con
người trở thành ba phép tu luyện Thiền định. Mục đích cuối
cùng của hành giả qua phương pháp tu tập các Nghi quĩ là
chứng được Ba thân Phật (s: trikāya). Hành giả bắt Ấn (s:
mudrā) thuộc thân, thực hành Thiền định (s: samādhi) thuộc ý
và tụng đọc Man-tra (Thần chú) thuộc khẩu để chứng được ba
thân đó. Sau đây là mối liên hệ:
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Phạm vi

Phương pháp

Chứng ngộ

Thân
Khẩu
Ý

Bắt ấn
Man-tra
Thiền định

Ứng hóa thân
Báo thân
Pháp thân

Phép chia ba thành phần này thường được biểu diễn bởi ba
âm OṂ ĀḤ HŪṂ. Ba thành phần và ba âm đó đóng vai trò
tuyệt đối quan trọng trong các phép hành trì Nghi quĩ (s:
sādhana) và là bước đi cần thiết để tạo linh ảnh.
- OṂ được xem là có sắc trắng, đặt tại trán và đại diện cho
Thân.
- ĀḤ có sắc đỏ, đặt tại cổ, đại diện cho Khẩu
- HŪṂ sắc xanh, đặt tại tim, đại diện cho Ý.
Ba khuynh hướng xấu ác của ba thành phần này chính là
Tham, Sân, Si, là ba nguyên nhân trói buộc trong Luân hồi.
Sau khi được chuyển hóa, Thân- Khẩu-Ý được biểu diễn bằng
ba Kim cương chử (s: vajra; t: dorje) tượng trưng cho thể tính
đích thật của ba thành phần. Trong các tranh trình bày Đức
Phật (Thăng-ka), người ta hay thấy mặt sau bức tranh các âm
OṂ ĀḤ HŪṂ đặt tại trán, cổ và tim.
Giáo pháp tu luyện biến Thân Khẩu Ý thành Ba thân được
trình bày trong hệ thống Ðại thủ ấn (s: mahāmudrā) và trong
Ðại cứu kính (t: dzogchen) của Phật giáo Tây Tạng, gồm có
bốn phép tu đặc biệt:
1. Qui Y Tam Bảo (t: kyabdro) và phát Bồ-đề tâm (s:
bodhicitta);
2. Quán tưởng đến Kim cương Tát-đóa (s: vajrasattva) để rửa
sạch Thân - Khẩu - Ý;
3. Tích tụ phúc đức (s: puṇya) bằng cách quán niệm Man-đala (s: maṇḍala);
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4. Hòa nhập tự ngã vào một dòng tu dưới sự hướng dẫn của
một Ðạo sư (s: guru). Cần biết thêm rằng rất nhiều phép tu
của Phật giáo Tây Tạng đều nằm trong mối liên hệ chung với
ba thành phần THÂN - KHẨU -Ý.Ðặc biệt trong ba thành phần
này thì KHẨU đóng một vai trò trung gian giữa Thân và Ý.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THÂN MẪU
親 母
E: My mother.
F: Ma mère.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng. Thân mẫu là mẹ
ruột của mình.

THÂN PHÀM
Thân phàm 身凡: Thân trần tục.
Thi văn dạy Đạo nói rằng::
Cao lương mỹ vị hại thân phàm,
Hỏi thử thế đời mấy món tham?
Cao chức vợ nhiều ăn lớn đũa,
Thầm lo lự tứ với ưu tâm.

THÂN PHỤ
親 父
E: My father.
F: Mon père
Thân phụ: cha ruột của mình.
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THÂN SINH
親 生
E: My parents.
F: Mes parents.
Thân mẫu là mẹ ruột của mình. Thân phụ là cha ruột. Thân
sinh là cha mẹ ruột sanh ra mình.
Khi bàn gõ: Đức Cao Thượng-Phẩm tiếp đặng chữ, ráp lại như
vầy: "Cao Quỳnh-Tuân". Ngài Cao Quỳnh Cư nghe đúng tên
của thân sinh, vừa mừng vừa tủi, nên có thầm cầu xin rằng:
"Vì buổi Thầy quá vãng, anh em con vẫn còn nhỏ dại, cho đến
đỗi, anh của con đã trộng, còn không nhớ đặng hình ảnh của
Thầy, huống chi là con còn nhỏ quá. Duy buổi lớn khôn, nghe
người truyền ngôn lại nói cái hạnh đức của Thầy mà thôi. Nếu
có thể tiện, xin Thầy dùng dịp nầy, cho anh em con một bài thi
tự thuật, hầu để roi truyền ngày sau, cho con cháu làm kỹniệm. Mai này con xin cúng mâm cơm chay mời Thầy về dự
để tỏ lòng hiếu thảo của con". Bàn nhịp tỏ vẻ vui mừng, mọi
người tiếp được bài Ly trần của Cụ Cao-Quỳnh-Tuân nói trên.

THÂN SƠ
親 疏
E: Near and distant.
F: Proche et loin.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình. Sơ:
xa, không gần. Thân sơ là gần và xa, thân thiết hay không
thân thiết.
Kẻ thân người sơ: người thân và người không thân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÂN TỘC RUỘT RÀ
Kinh Sám Hối có câu:
"Lại còn có tánh tình hiểm độc,
"Xúi phân chia thân tộc ruột-rà."

THẦN
神
Thánh ngôn Thầy dạy: "THẦN là khiếm khuyết của cơ mầu
nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, duy Thầy
cho THẦN hiệp TINH, KHÍ đặng hiệp đủ Tam Bửu là cơ mầu
nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Các con nhớ nói vì cớ nào thờ
Con Mắt Thầy cho chư Ðạo hữu nghe. Phẩm vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật từ ngày Ðạo bị bế, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện
pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen đánh tản THẦN
không cho hiệp cùng TINH, KHÍ. Thầy đến đặng huờn nguyên
Chơn thần cho các con đắc đạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn".
Bố trí cho chư Ðạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do
yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo, hằng
nhớ đến danh Thầy."
Tại sao Thầy dạy tạo ra Thiên Nhãn mà thờ; không dạy thờ
hình tượng như các Tôn giáo khác? Vì rằng: Nhãn là chủ Trái
Tim của con người. Trái tim ấy là Tạo Hóa tức là Thần, mà
Thần là cái lý hư vô. Lý hư vô ấy là Trời vậy. 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 huờn cung, gom trọn chơn dương
chánh đạo. Hai con mắt của con người là Nhục Nhãn, tức là
Âm với Dương, thì cũng như Thái Cực là Thiên Nhãn, còn
lưỡng quang là Nhựt Nguyệt hằng soi khắp Càn Khôn cứ tuần
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huờn mãi hết ngày đến đêm, hết đêm kế ngày, không bao giờ
dứt sự hành tàng của Tạo Hóa".
Thầy cho Thi:
Luyện thuốc kim đơn rõ Đạo mầu,
Thành Tiên tác Phật tại song Mâu.
Âm Dương tàng ẩn cơ tại Mục,
Thần khí thông linh tại Thượng đầu.
Đại ý về bài Cơ thứ nhứt: Thần khiếm khuyết, nên Ơn Trên
dạy khi Cúng phải nhìn ngay Thiên Nhãn, để luyện Thần vì
bấy lâu nay Thần tản mác, nên rất hại cho sự sống thiêng
liêng. Trong vũ trụ người với Trời vốn có Một. Trời có ba báu
là: Nhựt, Nguyệt, Tinh; Đất có ba báu là: Thủy, Hỏa, Phong;
Người có ba báu là: Tinh, Khí, Thần. Trời nhờ ba báu ấy mà
dưỡng dục muôn loài hóa sanh vạn vật luân chuyển Càn
Khôn, chia ra ngày đêm, sáng tối. Đất nhờ ba báu đó mà
phong võ điều hòa, cỏ cây tươi thuận, phân ra thời tiết: Xuân,
Hạ, Thu, Đông. Người nhờ ba báu đó mà tạo Tiên, tác Phật.
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". Còn hai cái nhục nhãn vốn là "Âm Dương", không
khác nào Mặt Trời và Mặt Trăng. Người Đạo đi đến Tinh thần
ấy là bước đến thời kỳ "Khắc Kỷ" là thời kỳ khử trược lưu
thanh. Thế nào là khử trược lưu thanh? Tức là đem các thứ ô
trược ở trong bổn thân mình tự bấy lâu ra hết, từ xác thịt đến
tư tưởng, từ nghiệp duyên đến quả duyên, rồi đắp nền lại trên
nền tảng "Đạo Đức".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẦN BIẾN
神 變
E: To transform mysteriously.
F: Transformer mystérieusement.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Biến: thay đổi, biến hóa. Thần biến là biến hóa rất
mầu nhiệm.
Kinh Tiên Giáo:
"Nhứt thân ức vạn, diệu huyền thần biến."

THẦN CHƠN LÝ
Kinh Phúc Âm: 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.
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)
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*"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)

THẦN CHÚ
神 咒
E: Incantation.
F: Formules magiques.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Chú: câu niệm bí mật có tác dụng mầu nhiệm.
Thần chú là câu niệm rất mầu nhiệm, mà khi niệm lên có sức
tác dụng đến thế giới vô hình theo ý chí của người niệm, hay
tạo được sức hộ trì của các Đấng thiêng liêng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần chú còn được gọi là: Chơn ngôn, tiếng Phạn: Dhârani
phiên âm là Đà-la-ni.
Ai niệm Thần chú của Đấng nào thì được Đấng ấy gia hộ cho
được thành tựu dễ dàng trong mọi hành vi.
Câu Chú của Thầy: là Câu Thần chú của Đức Chí Tôn: "Nam
mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát." Khi niệm câu
nầy thì được Đức Chí Tôn hộ trì trên bước đường tu hành.
Vãng sanh Thần chú: Câu chú bằng tiếng Phạn, niệm lên
trước thi thể người chết để cầu nguyện Đức Phật A-Di-Đà cứu
độ linh hồn người chết được sanh về cõi Cực Lạc Thế giới..
Câu Thần chú quan trọng và phổ biến của Phật giáo Tây Tạng
là: "Úm Ma Ni Bát Rị Hồng". Câu Thần chú nầy có oai lực rất
lớn, khi niệm lên thì được chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ trì.
Trong bài Kinh Cứu Khổ, phần cuối là Thần chú: Chơn ngôn
viết: Kim Ba Kim Ba Đế... Ta Bà Ha, là câu Thần chú của Đức
Quan Âm Bồ Tát, khi niệm câu Thần chú nầy thì sẽ được Đức
Quan Âm Bồ Tát cứu khổ hộ trì.

THẦN CHỦ (BÀI VỊ)
神 主
E: The table of the dead.
F: La tabletle du mort.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Chủ: bài vị của người chết. Thần chủ là tấm thẻ
nhỏ trên đó có biên tên họ người chết, ngày sanh ngày tử,
chức tước, được đem đặt lên bàn thờ.
Thần chủ thường được gọi là: Linh vị.
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THẦN DÂN
臣 民
A: The people.
P: Le peuple.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Dân: người dân. Thần dân là bề tôi và dân, chỉ
chung dân chúng trong một nước quân chủ có vua cai trị.
Ngài Thượng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 01-12-1931 nói
về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài: "Chúng tôi chắc rằng: hơn ai
hết, quí vị Đế-vương, Quốc-vương, 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"
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thần dân phận sự phải lo xong.

THẦN ĐẠO (1) (Phật Học)
神道
F: Shintoisme.
Thần Đạo là Tôn giáo truyền thống của Nhật Bản bắt đầu từ
Công nguyên. Trong thế kỷ thứ 5, 6, Thần đạo chịu ảnh hưởng
của Nho-giáo và Phật-giáo Trung Quốc. Từ Phật giáo, Thần
đạo thu nhận thêm một số tư tưởng triết học và giới luật. Năm
1868, Thần Đạo trở thành Quốc giáo, nhà vua được xem là có
Thiên mệnh. Năm 1945, Thần đạo mất tính chất quốc giáo và
kể từ năm 1946, nhà vua không còn tự cho mình có tính thần
quyền.
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Thần Đạo thời nguyên thủy tin tưởng đa thần: mỗi con sông,
ngọn núi, mỗi hiện tượng thiên nhiên đều do một vị Thần
(kami) trấn giữ. Các vị Thần quan trọng nhất là cha trời mẹ
đất, là hai vị đã tạo nên hải đảo Nhật Bản và các vị Thần khác.
Thần Amaterasu Omikami được xem là vị đại thần quan trọng
nhất do cha trời mẹ đất sinh ra, vị này thống lĩnh mặt trời, cho
con cháu xuống đất thống lĩnh từng hòn đảo của Nhật và dựng
nên Vương quốc vĩnh viễn tại đó. Ðó là huyền thoại xây dựng
nước Nhật và Hoàng gia, trở thành quan niệm của Thần đạo.
Ðến năm 1868, Thần đạo vẫn đóng một vai trò phụ thuộc bên
cạnh Phật giáo. Hơn thế nữa, Thần đạo chịu ảnh hưởng của
Thiên Thai tông, Chân ngôn tông và các vị thần. Thần đạo
được xem là hoá thân của chư Phật và Bồ Tát.
Từ thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 19, dưới thời Ðức Xuyên
(tokugawa), Thần Đạo bắt đầu kết hợp với Khổng giáo, một lý
do là vì Khổng Giáo tôn sùng quyền lực của triều đình. Cũng
trong thời gian đó, Thần Đạo bị chia thành nhiều bộ phái khác
nhau, dựa trên niềm tin mỗi nơi mỗi khác. Người ta tìm thấy 13
khuynh hướng khác nhau với nhiều khía cạnh khác nhau về
phong tục, trong đó có cả nhóm chuyên thờ thần núi và thực
hành phép chữa bệnh đồng cốt.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THẦN ĐẠO (2) (Theo Cao Đài Giáo)
神道
E: The doctrine of Genius.
F: La doctrine de Génie.
Đức Hô-Pháp nói: "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 Giáo từ đó.
Nhờ có nó Nho-Tông phát triển khác chánh giáo hơn, lại biết
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Tín-ngưỡng một cách đặc-biệt hơn Thần Giáo. Bằng cớ hiệnhữu 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".
Ông Cao Quỳnh Cư làm thơ lối liên ngâm có câu:
Oằn vai Thần đạo non sông vác,
Chịu kiếp trần ai gió bụi vùi.

THẦN HOÀNG BỔN CẢNH
神 隍 本 境
E: The tutelary Genius of a village.
F: Le Génie tutélaire d’un village.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Hoàng: hào lũy. Bổn: thuộc về mình. Cảnh: cõi,
địa phương. Bổn cảnh: địa phương của mình. Thần hoàng
bổn cảnh là vị Thần cai quản về phần thiêng liêng ngôi làng
của mình đang ở.
Thuở xưa, những vị quan có công lớn đối với nước hay đối với
dân chúng ở một địa phương nào, khi chết được triều đình
xem xét, ban sắc chỉ cho làm Thần hoàng bổn cảnh ở một làng
trong địa phương đó, để phù hộ dân chúng trong làng ấy và
hưởng được cúng tế của dân làng.
Việc phong Thần nầy phù hợp lòng dân, vừa thúc đẩy nhân tài
ra giúp nước, lập công với triều đình.
Vua của một nước đứng vào hàng Thánh nên có quyền phong
Thần cho các bề tôi có công lớn với dân với nước.
Ngoài ra, những vị Thần trấn nhậm ở các địa phương lớn, như
một tỉnh chẳng hạn thì do Ngọc Hư Cung phong thưởng
những người tu hành có công đức để hộ trì dân chúng trong
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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địa phương ấy về mặt vô hình. (Độc giả xem chữ: Thanh tịnh
Đại hải chúng: ông Hai Chiếm, công quả Phạm Môn, được
Ngọc Hư Cung phong làm ông Thần ở tỉnh Ninh Bình)
"Thầy từ bi thâu toàn chư chúng sanh đặng Thầy cho phép
Thần hoàng Bổn cảnh giáng cơ mà dạy dân trong phần trách
nhiệm của nó." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ngày 18-1-1927 - 1511- Bính Dần)
(Sau đây là bài giáng cơ của Thần hoàng Bổn cảnh làng Mỹ
Lộc quận Cần Giuộc).
THẦN HOÀNG BỔN CẢNH
Chào chư Thiên phong,
Chào cả thảy các Đạo hữu và các đẳng chúng nam nữ trong
thôn lân.
Thần ân tứ hải thủ châu danh,
Hoàng hữu ấn phong tải độ thành.
Mỹ thới dân khương bình thái trị,
Lộc cao hà nễ thọ thời sanh.
.......
Từ thuờ ta vâng 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 Thượng Đế chiếu chỉ cho phép ta
giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Đạo 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,
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đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái
tưởng đến chăng?
Bởi thế nên Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới
lập hội Tam Kỳ Phổ Độ 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...

THẦN HOÀNG LONG THÀNH
Tại chùa Gò Kén, ngày 20-1 Đinh Mão (Dl 21-2-1927) Đức
Chí-Tôn giáng dạy 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 quyền thưởng phạt, đặng răn làng ấy cho đến
ngày chúng nó biết ăn năn cải quá. Vậy thì Làng Long Thành,
các con khá an lòng."

THẦN HOÀNG MỸ LỘC
Thần Hoàng Bổn Cảnh giáng Cơ cho Thi khoán thủ "Thần
Hoàng Mỹ Lộc" đồng thời Người nói rằng "tỏ nền Ðạo là quí
trọng, cho lê thứ hiểu về ý nghĩ của sự Cúng kiếng".
THẦN ân tứ hải thủ châu danh,
HOÀNG hữu ấn phong tải độ thành.
MỸ thới dân khương bình thái trị,
LỘC cao hà nễ thọ thời sanh.
MỸcó công thành khẩn vái,
LỘC lừa tại thế phước tùng lai.
NHƠN dân lê thứ đồng bình trị,
AN nhủ an cư thấu Ðạo tài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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. Còn phần viên chức sắc cúng tế, bảo lên quì
trước đại điện cho Ta tỏ lòng thi ân cho chúng nó.
Vui thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Ðạo, duy còn một
chút ít mà thôi. Từ đây ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn sóc
chăm nom hơn khi trước nữa, Ta tỏ cho chức sắc hiểu, tại sao
mà Ta lo hết bổn phận. Ấy là từ đây Ngọc Ðế truyền lịnh cho
Ta phải theo phò chư Cao đạo hữu, nên Ta lo lắng bội phần,
hơn khi trước; mỗi khi có việc chi tai biến hay là có những bịnh
truyền nhiễm, thì đến đây Ta sẽ dạy cho mà lánh những điều
tai hại. 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?... Trả lời thử? Cười…! (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển ngày 18-1-1927 - 15-11- Bính Dần)
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THẦN HỌC
神 學
E: The theology.
F: La théologic
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Học: môn học, học thuyết. Thần học là môn học
nghiên cứu về Thượng Đế và những mối tương quan giữa
Thượng Đế và những tạo vật của Ngài, dựa trên khả năng
nhận thức tự nhiên của con người và cũng dựa vào những
mặc khải của Thượng Đế.
Thần học (Théologie) khác với Thần luận (Déisme), vì Thần
luận nghiên cứu về Thượng Đế nhưng không dựa vào mặc
khải mà chỉ dựa vào nhận thức tự nhiên của con người.
Thần học cũng khác với Thần linh học (Spiritisme) vì Thần linh
học nghiên cứu sự thông công giữa con người với các Đấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật trong cõi giới vô hình.
Thần học lập thành một hệ thống quan điểm và lý luận nhằm
chứng minh sự tồn tại và sự hiện hữu của Thượng Đế, tánh
cách chân lý của các Tín điều, nghiên cứu về đạo đức tôn
giáo, những qui tắc làm chuẩn mực trong đời sống tu hành của
các tín đồ.

THẦN HUỆ
神慧
Thần huệ là Trí huệ thần diệu. Trí huệ của người cũng thông
minh mẫn đạt và nhạy bén như gươm vậy, nên còn gọi là
Gươm thần huệ. Ấy là thứ gươm (hay cây kiếm) trí huệ thần
kỳ. Nhất là người tu chơn chánh thì Trí huệ được ví như một
cây gươm hay kiếm sắc bén, có thể chiến thắng được thất tình
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lục dục và có thể chặt đứt mọi phiền não oan nghiệt và diệt
được mọi Tà quái có thể xâm nhập vào người mà thử thách.
Kinh Vào học có câu:
"Gần điều nên, lánh lẽ hư,
"Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn."

THẦN LINH
神靈
E: The spirits.
F: Les esprits.
Thần linh 神靈 là Các vị Thần Linh thiêng. Cầu xin các vị Thần
linh trấn giữ nơi đây trợ lịnh giúp cho Chơn linh.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
"Giữ Chơn hồn xa lánh xác trần."

THẦN LINH HỌC
神靈學
E: The spiritism.
F: Le Spiritisme.
Thần Linh Học là khoa học nghiên cứu về cách thông công
giữa con người hữu hình với các Ðấng vô hình. Để chứng
minh rằng có sự hiện hữu của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và
sự hiện hữu của Thượng Ðế, tức nhiên có sự hiện hữu của
linh hồn. Con người khi thể xác chết đi, không phải là hết, mà
còn có linh hồn. Linh hồn xuất ra khỏi thể xác để chuyển qua
sống trong thế giới vô hình. Chính phần vô hình này đã điều
khiển thế giới hữu hình. Thần Linh Học Thế giới khởi đầu xuất
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hiện ở nước Mỹ năm 1847, tại New-York gây được sự chú ý
của nhiều giới.
- Năm 1852, một Hội Nghị Thần Linh Học đầu tiên được tổ
chức tại Cleveland.
- Năm 1854, số người theo Thần Linh Học ở Mỹ đến ba triệu
người, trong đó có hơn 1000 đồng tử.
- Từ năm 1852 đã có một phái đoàn Thần Linh Học từ Mỹ
sang truyền bá nơi nước Anh, gây được một phong trào Thần
Linh Học mạnh mẽ ở nước Anh.
- Năm 1853, một nhóm Thần Linh Học khác sang nước Pháp
và Ðức, cũng gây được phong trào Thần Linh Học đáng kể ở
hai nước nầy. Hai Ông Chevreul và Faraday ở Hàn Lâm Viện
Pháp cầm đầu một nhóm đả phá dữ dội Thần Linh Học, nhưng
không kết quả. Bà Giradin, một đồng tử Thần Linh Học Pháp
giúp Văn hào Victor-Hugo thông công được với các Ðấng Vô
hình trong lúc Victor Hugo đang tỵ nạn chánh trị tại đảo Jersey
thuộc Anh. Những bài Thánh giáo được Victor-Hugo tập hợp
thành quyển sách nhan đề: Les tables tournantes de Jersey
chez Victor Hugo.
Giáo sư Charles Richets tại Ðại học Sorbonne Paris, sau
nhiều năm nghiên cứu Thần Linh Học, cho xuất bản quyển
sách: Traité de Métaphysique.
Năm 1853, Allan Kardec lập thành học thuyết Thần Linh Học
với hai tác phẩm: Le livre des Esprits và Le livre des Médiums.
Nhờ đó, Thần Linh Học được truyền bá khắp thế giới.
Đức Thượng-Đế giáng dạy rằng: "Thầy há chẳng có lời tiên tri
rằng Thần-linh-học là một nền Đạo tương lai sao? Thầy cũng
đã nói trước khi đến khai Đạo đặng hội-hiệp các Tôn giáo làm
một, thì Người đã sai các Đấng Thiêng-liêng cao trọng hạ trần
mà bày ra các Hội giáo đạo-đức đặng thức tỉnh nhơn sanh
trước như là:
- Khảo cứu Thiên Đạo giáo (Société Théosophique)
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- Khảo cứu Triết lý Phật Đạo (Société des Recherches Sur la
philosophie Bouddhique)
- Thần kinh và Tâm lý triết học (Société psychique)
- Thần linh học (La spiritisme).
Lời của Thượng Đế giáng dạy người Pháp hầu đàn:
"Mọi việc đều đúng giờ đã định. Con đã thấy và hiểu những
điều mà phần đông đồng bào của con đang tìm hiểu. Chỉ sau
nhiều cuộc khảo cứu và sưu-tầm về Thần linh học mà Thầy
đem truyền nền đạo-lý mới mẻ nầy. Thầy há chẳng có lời tiên
tri rằng Thần-linh-học là một nền Ðạo tương lai sao? Hẳn
nhiên con đã thành tâm thật ý muốn gây tại xứ nầy tình liên-lạc
tinh thần giữa hai dân tộc Pháp-Việt mà Thầy chí quyết cho họ
được chung sống trong cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. Con
sẽ đắc kỳ sở nguyện của một người làm phải. Lời khẩn
nguyện của con sẽ được chấp thuận. Sau nầy con sẽ là một
trong các Môn đồ trung thành của Thầy để đi truyền-bá hòabình và tương-ái trên khắp hoàn cầu. Ban truyền giáo Pháp sẽ
được thành lập gần đây. Con cần phải về Pháp trong năm
1928 để binh vực giáo lý của Thầy tại Hội-Nghị Ðại-Ðồng TônGiáo. Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên-Ý"

THẦN MINH
Thánh Ngôn Ðức Chí Tôn dạy:
Ðạo cao thâm, Ðạo cao thâm,
Cao bất cao, thâm bất thâm.
Cao khả xạ, hề thâm khả điếu,
Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm.
Cao thâm cuộc thế gẫm thường tình,
Ðừng mỗi muôn điều đổ Chí Linh.
Lành dữ nơi mình chiêu phước họa,
Thành tâm ắt thấy hết Thần minh.
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Kinh Sám Hối có câu:
"Ở ngay thẳng Thần-minh bảo hộ,
"Nết xéo-xiên gặp chỗ rạt tù."

THẦN MINH CHÁNH TRỰC
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lành dữ nơi mình chiêu phước họa,
Thành tâm ắt thấy hết thần minh.
Kinh Sám Hối có câu:
"Sao bằng ở phải buổi đầu,
"Thần minh chánh trực có đâu tư vì."

THẦN NHÂN TÂM
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."

THẦN NÔNG
神農
Thần Nông là một bậc Thánh trước đây được Đấng Thượng
Đế mượn từ một Tinh cầu khác đến với Địa cầu này để dạy
khôn cho nhân loại về mọi mặt: nhất là nâng cao đời sống vật
chất để được tiến hóa như ngày nay.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo sách Thượng Thư Đại Truyện thì Thần Nông là một vị
vua thứ ba trong thời Tam Hoàng, đó là Toại Nhân 燧人, Phục
Hy 伏羲, Thần Nông 神農.
Thần Nông hiệu là Viêm Đế 炎帝 là vị vua thời Thượng cổ, trị
vì sau vua Phục Hy. Ngài có công dạy dân đẽo gỗ chế ra cày
bừa để làm ruộng, hợp chợ búa để dân trao đổi hóa vật, nếm
các thứ cây cỏ để làm vị thuốc cho dân trị bệnh. Trong thời
vua Thần Nông con người mới biết định cư, sống hợp quần
theo nông nghiệp. Ngài có công lớn trong việc tìm các loại ngũ
cốc, để làm lương thực cho dân chúng thời bấy giờ và mãi
mãi.
Vua Thần Nông hết lòng dạy dân từ thời kỳ ngư lạp (Săn và
đánh cá), tiến đến thời kỳ nông nghiệp, con người biết sống
hợp quần và định cư, biết làm ruộng để lấy lương thực.
Sách Thương Quân khen đời vua Thần Nông như sau: Đời
Thần Nông, con trai cày mà ăn, con gái dệt mà mặc, không
dùng hình, chính, mà dân được trị, không dấy binh đao mà làm
vua được thiên hạ, thật là công rất lớn.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Công Thần Nông hóa dân buổi trước,
"Dạy khôn ngoan học chước canh điền."

THẦN PHẨM
神品
E: The rank of Genius.
F: Le rang de Génie.
Thần phẩm 神品 là Phẩm vị Thiêng Liêng. Ba Thần phẩm tức
Ba phẩm cấp Thiêng Liêng (còn gọi thừa phẩm), đó là ThầnThánh- Tiên.
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Ba Thần phẩm này mỗi phẩm lại chia làm ba phẩm cấp tạo
thành 9 phẩm cấp gọi là Cửu Phẩm Thần Tiên, gồm:
- Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần
- Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh
- Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên.

地神, 人神, 天神
地聖, 人聖, 天聖
地仙, 人仙, 天仙.

Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng Tam Thiên."

THẦN QUYỀN
神 權
E: The divine right.
F: Le droit divin.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Quyền: quyền hành. Thần quyền là quyền hành
của chư Thần Thánh hay nói chung là quyền hành của các
Đấng thiêng liêng do Thượng Đế ban cho, không ai được
quyền xâm phạm.
Thuở xưa, các dân tộc đều tôn trọng Thần quyền, và cho rằng
vua là người do Trời sai xuống để cai trị muôn dân, nên gọi
vua là Thiên tử: Con Trời.

THẦN SẦU QUỈ KHÓC
Đức Hộ-Pháp nói: "Loài người quá xảo quyệt khôn khéo tiềm
tàng sự sung sướng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết
bao nhiêu thần sầu quỉ khóc, chiến tranh không ngớt, là do
nơi lòng tham lam tiến triển văn minh, cơ khí tối tân như là
bom nguyên tử để giết người".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẦN TÀI
神 財
E: The Genius of fortune.
F: Le Génie de fortune.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Tài: tiền bạc, của cải. Thần tài là vị Thần cai quản
về tiền bạc và của cải.
Theo tín ngưỡng dân gian, Thần tài mang lại tiền bạc hay của
cải cho mỗi gia đình, nên mỗi gia đình, nhứt là gia đình mua
bán hay kinh doanh đều có bàn thờ Thần tài, đốt nhang nghi
ngút để cầu xin Thần tài cho mua may bán đắt, trúng mối lời
nhiều, đem lại nhiều tiền bạc sung túc.
Người đời rất quí trọng tiền bạc nên rất quí trọng Thần tài.
Những nhà kinh doanh đều có lập bàn thờ Thần tài rất long
trọng, đặc biệt bàn thờ Thần tài không được đặt trên cao mà
phải đặt ngay trên mặt gạch nền nhà.
Tục thờ Thần tài được người Tàu truyền cho dân ta. Người
Tàu sang nước VN làm nghề buôn bán trở nên giàu có, mỗi
nhà người Hoa đều có thờ Thần tài nên người Việt thấy vậy
bắt chuớc theo. Nhiều nhà không có thờ phượng Trời Phật chi
hết mà lại thờ Thần tài.

THẦN TIÊN HỘI HIỆP
Thần Tiên hội hiệp 神仙會合: Hội họp các Đấng Thần Tiên.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang."
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THẦN TỈNH
晨省
Thần tỉnh là do câu: "Thần định hôn tỉnh" 晨定昏省 tức là sớm
thăm tối viếng.
Trong Kinh Lễ có dạy: Bổn phận làm con, tối đến phải săn sóc
chỗ của cha mẹ ngủ, sáng ra phải vào thăm cha mẹ, đêm qua
có ngủ được không. Do đó mới có câu: Thần định hôn tỉnh
晨定昏省.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Viếng thăm hôm sớm song thân,
"Trọn câu Thần tỉnh ân cần cung Tiên."

THẦN TÚ (Phật Học)
神秀
Thần Tú (C: shénxiù; J: jinshū ~ 605-706) cũng được gọi là
Ngọc Tuyền Thần Tú; Thiền sư Trung Quốc, một trong những
Môn đệ xuất sắc của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Theo truyền thuyết,
Sư thua cuộc trong việc chọn người nối pháp của Hoằng Nhẫn
và Huệ Năng được truyền Y Bát. Sư vẫn tự xem mình là người
nối pháp của Hoằng Nhẫn và sáng lập Bắc Tông Thiền, một
dòng Thiền vẫn còn mang đậm sắc thái Ấn Ðộ với bộ kinh
Nhập Lăng-già làm căn bản.
Sư thuở nhỏ đã thông minh hơn người. Ban đầu, Sư học Nho
Giáo nhưng không hài lòng, sau đó (năm 46 tuổi) đến núi
Hoàng Mai nhập hội của Hoằng Nhẫn. Nơi đây, Sư là Môn đệ
xuất sắc của Ngũ Tổ (Sử sách có ghi lại tên của 11 người Đệ
tử của Hoằng Nhẫn đã giáo hóa danh tiếng). Sau khi Hoằng
Nhẫn viên tịch, Sư rời Hoàng Mai và đi du phương gần 20
năm. Sau khi Vũ Hậu là Tắc Thiên mời đến kinh đô, Sư chần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chừ rồi nhận lời. Nơi đây, Sư giáo hóa rất nhiều người, danh
tiếng lừng lẫy.
Năm Thần Long thứ hai (706), Sư viên tịch. Vua sắc phong là
Ðại Thông Thiền sư. Ðến giữa thế kỷ 8, Vương triều công
nhận Sư là người thừa kế Ngũ Tổ, nhưng dòng Thiền của Sư
tàn lụi sau vài đời, có lẽ vì liên hệ chính trị nhiều với Vương
triều.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THẦN TÚ - HUỆ NĂNG (Tên) (Theo Cao Đài Giáo)
Thần Tú- Huệ Năng: 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: 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. Đây là bài Thánh Giáo Đức Phật Thích Ca có dạy rõ:
Hội Phước Tự (Cần Giuộc)
Thứ bảy, 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
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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 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".
Ky 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".
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THẦN TỬ
Thần tử còn gọi là Tử thần hay thần chết.
Đức Hộ Pháp đã nói rằng: "Chí Tôn biết rõ loài người tiến hóa
tột bực mà tự đắc tự tôn, chỉ biết lo cho xác thịt mà thôi, không
chuyên lo cho đệ nhị xác thân và tinh thần, nên Chí Tôn đến
khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho loài người biết rõ câu tội phước,
giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng Ngài. 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".

THẦN THÁNH
神聖
F: Génies et saints.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trên đầu có bũa giăng Thần Thánh,
"Xét xem người tánh hạnh dữ hiền."

THẦN - THÁNH - TIÊN - PHẬT
神聖仙佛
Thầy dạy: 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
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
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trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh,
Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà Thầy hằng nói
cùng các con rằng: Một trường thi công quả, các con muốn
đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. 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. 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."
Thầy nhấn mạnh rằng "Thầy lập nhơn-loại là giòng giống các
con, chỉ tưởng rằng ban đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật
nơi cõi thế giới càn khôn, đặng làm cho rõ Thánh chất mạnh
mẽ hơn phàm chất; nào dè còn lại đặng chẳng đủ một phần
triệu đấng, thì thế nào Thầy không đau lòng cho đặng". Từ
Thượng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn đều ở trong Tam
chuyển. Trong Nhơn-hoà từ buổi Tam chuyển được tấn hoá
thêm bốn phẩm nữa là Thần -Thánh –Tiên- Phật.
- Nhơn hồn nào đã được trọn trung ấy đã vào Thần vị.
- Biết được nghĩa chánh bồi bổ đạo nhơn luân tức là Thánh-vị.
Đến Thánh-hồn thì lẽ tự nhiên phải thông suốt phần Thế đạo.
- Trong phần Thế đạo mà tạo được Bí-pháp đặng bước qua
mặt Thể pháp Thiên đạo tức là Tiên vị.
- Đã lập được Thiên-đạo mà tầm nên Bí-pháp Thiên Đạo tức
gọi là đắc pháp ấy là Phật-vị.
Trong Nhơn hồn lại chia ra: Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn,
Phật hồn. Nếu đoạt được Thể pháp tức là Thần hồn, tạo được
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phẩm người gọi là Thánh hồn. Trả xong Nhơn đạo tạo nên BíPháp là Tiên hồn, đoạt pháp tức là Phật hồn đó vậy."
Nay, "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".
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 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?"

THẦN THOẠI
神話
E: Mythology.
F: Mythologie.
Chuyện thần thoại là những truyền thuyết ngày xưa kể lại có
tính cách như hoang đường thuộc về thần linh, nghe qua
dường như huyễn hoặc, đầy màu sắc mê tín dị đoan. Thật ra
các Đấng dựng nên câu chuyện này là những tâm hồn lớn, là
những bậc tu Tiên đắc Đạo, một là muốn dùng ngôn ngữ Thần
Tiên khiến người nghe sẽ say mê và nhớ lâu hơn. Hai là để
cho người nghe phải lắng lòng mà nghĩ nghị xem như là lối
tâm truyền, như chuyện: Phù Đổng Thiên Vương, Tiên Dung
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và Chữ Đồng Tử. Ba nữa là lồng dưới hình thức Tôn giáo, tu
Tiên luyện Đạo, cho nên chỉ hé cho thấy một chút màn bí mật.
Người nào có duyên nơi nào thì hành theo đó, như một bến đỗ
của con thuyền, biết bao nhiêu ghe thuyền tấp nập nhưng nhu
cầu của ai thì theo về hướng ấy.
Có nhiều chuyện phát xuất từ Tôn giáo, như:
1-PHẬT GIÁO: Đức Hộ Pháp thuyết về Phật Thích Ca có nói
rằng: "Đức Phật Tổ, tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cả
thảy con cái Đức Chí Tôn đã nghe Đức Narada Thera thuyết
Đạo rồi. Ngài nói Đức Phật Thích Ca là người cũng như chúng
ta, có xác thân như ta, sống chết như ta, chớ không phải là
người ở trong Thần thoại. Nhưng cái cao siêu về tâm hồn của
Ngài, về tiền căn Thiêng liêng của Ngài lên tới Phật vị. Ngài tái
kiếp làm người với mảnh thân phàm của Ngài cũng như ai kia
vậy".
2-CÔNG GIÁO: Với Chúa Cứu Thế từ xưa đến giờ cũng vì
muốn Ngài là một nhân vật thần thoại đầy sự kỳ bí nên truyền
rằng Chúa là do Thiên Thần giáng điển linh. Nhưng vì thuyết
này mà Đạo Chúa phân làm hai:
- Một bên tuyệt đối tin rằng Đức Mẹ là Thánh Nữ đồng trinh
Maria, thế nên phân ra Công Giáo.
- Một bên không tin như thế, mà tất cả đều phải thọ đủ Âm
Dương phụ mẫu mới sanh hóa ra con người. Chính cái linh
diệu là do Chơn linh cao trọng. Từ đấy phân ra Đạo Tin Lành.
Hãy nghe Đức Hộ Pháp nói về Chúa để xác định:
…"Từ 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". Và Ngài còn xác định Chúa còn có nhiều em
út nữa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Như thế người tôn thờ Chúa thật tình không phải nhìn Chúa
qua những khía cạnh nữa mà ngưỡng vọng ở tinh thần Phụng
sự Đức Chúa Trời, làm con Tế vật hy sinh mảnh thân phàm để
cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại, chịu chết trên Cây thánh Giá.
Người Cao Đài thờ Chúa trên đức tin mãnh liệt đó.
3-LÃO GIÁO: Với Đức Thái Thượng Đạo Quân thì cho rằng
đến đời vua Võ Đinh nhà Thương bên Tàu (1324 trước Tây
lịch), Đức Ngài mới giáng sanh xuống trần, có danh là Lão Tử.
Việc giáng sanh của Ngài rất huyền diệu phi thường. Theo
truyền thuyết: vào đời vua Bàn Canh nhà Thương (1461 trước
Tây lịch), có một nàng con gái là Ngọc-Nữ 玊女 vừa được 8
tuổi, con của một gia đình đạo đức, ra chơi sau vườn, thấy
trên cây Lý có một trái chín thật ngon, cô liền hái ăn. Ăn xong,
cô cảm thấy mỏi mệt và có thai. Cha của Ngọc-Nữ thấy sự lạ
kỳ, liền toán quẻ Âm Dương, đoán biết có một vị Đại Tiên
giáng trần trong bụng con gái của mình, nên mừng rỡ và nuôi
con gái rất kỹ. Nàng Ngọc-Nữ chịu mang thai như vậy mãi cho
đến già mà không sanh. Đến năm Ngọc-Nữ 80 tuổi, tức là đã
mang thai ngót 72 năm, lúc đó đã qua 3 đời vua nhà Thương
là: Vua Bàn Canh, vua Tiểu Tân, vua Tiểu Ất và bắt đầu đời
vua Võ Đinh (1324 trước Tây lịch), Nàng Ngọc Nữ thấy trăng
tỏ, bèn đi dạo chơi nơi vườn. Khi đi ngang cội cây Lý ngày xưa
thì đứa con từ trong bụng Mẹ nứt nách ra ngoài. Nàng NgọcNữ giựt mình kinh hãi, coi lại nách mình liền lại như thường.
Người con ở trong bụng mẹ đã 72 năm nên đầu tóc bạc trắng,
mới gọi là Lão Tử (đứa con đã già). Lúc đó là giờ Sửu ngày 15
tháng 2 âm lịch năm Canh Thìn.
Lão-Tử chỉ cây Lý 李 (7 nét) bảo rằng đó là họ của Ngài. Ngài
xưng hiệu là Lão Đam, tự là Bá-Đương, lại mỗi bên tai có 3 lỗ
nên còn gọi Ngài là Lý Nhĩ. Ngài có miệng rộng, răng thưa,
thiên đình cao, râu tốt, mắt vắn, tai dài, sóng mũi cao lớn như
chẻ hai, trên trán có đường nhăn như 3 chữ Tam Thiên.
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Luận Đạo: (Cội) Lý 理 (12 nét) nơi giáng sanh của Đức Lão
Tử, ở tại xóm Khúc Nhơn, làng Lại, huyện Khổ, nước Sở,
ngày nay thuộc tỉnh An Huy, tỉnh Hồ Nam. Do đó, trong Kinh
Tiên giáo có câu: "Nhị ngoạt thập ngũ, Phân tánh giáng sanh".
Nghĩa là chơn linh Ngài giáng sanh xuống cõi trần vào ngày 15
tháng 2 âm-lịch. Đức Lão Tử có giáng cơ cho biết năm giáng
sanh của Ngài trong 4 câu thơ sau đây:
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 Đinh quân.
Bài thơ khoán thủ 4 chữ: "Lý Lão Tử giáng". Câu thơ cuối có
nghĩa là Giáng sanh vào thời nhà Thương, đợi đến vua Võ
Đinh mới chào đời. Bấy nhiêu bằng chứng cho thấy rằng: Đức
Lão Tử là một Tiên gia nên cái lý Thiên biến vạn hóa ấy bàng
bạc có thể tóm tắt mấy câu:
Trước nhứt là Ngọc-Nữ 玊女 vừa được 8 tuổi, thì chữ Ngọc 玊
(5 nét) Nữ 女 (3 nét) Cộng chung là số 8, phù hợp với 8 tuổi,
đây là đủ Âm Dương Bát Quái: tức là Tiên Thiên và Hậu Thiên
Bát Quái thành hình. Số 3 là Tam tài mà người đứng vào hàng
Tam tài đó. Tam tài hiệp với Âm Dương thành Ngũ hành (số 5)
Mà chính hai khí này tạo thành một mẫu người đắc Đạo Dịch
rồi. Ngài cũng muốn dạy người đời phải hiểu Dịch đến mức
cao siêu mới hiểu được lý biến hóa của vũ trụ. Khi người Cha
đoán quẻ Âm Dương biết có Thiên Thần giáng. Thế mà năm
bà mẹ 80 tuổi Ngài mới chào đời bên cội LÝ 李 (7 nét) Số 7 là
nguyên nhân của thất tình tạo ra con người; mà khởi nguyên
để có Ngài cũng do cây LÝ. Nay muốn được đến với ĐẠO phải
hiểu LÝ 理 (12 nét) của trời đất. Vậy Đạo là Lý, thế nên từ xưa
đến giờ qua các thời kỳ mở đạo đều có "Thái Thượng Đạo Tổ"
là tiền thân, sau là "Lý Lão Quân". Nay qua Tam Kỳ thì có "Lý
Thái Bạch", có nghĩa là muốn tìm đến Tiên đạo phải hiểu sâu
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về "LÝ" "Làm người rõ thấu lý sâu". Nếu cứ hiểu nguyên nghĩa
thì thấy ra toàn là những điều hoang tưởng, tức là tưởng
tượng ra những chuyện hoang đường. Vì lẽ đó mà những
người có chút ít khoa học thì cho rằng Tôn giáo xa rời khoa
học, rồi tự họ tìm đến khoa học thực nghiệm hầu để đánh đổ
Tôn giáo một phần; phần khác họ đưa khoa học đến đỉnh cao
mong thỏa mãn cuộc đời vật chất này. Nhưng rốt lại rồi thiên
tai phút chốc phá tiêu công trình ngàn năm, ngàm năm của họ,
một phần chìm đắm vào con đường vật chất đến sa đọa. Đây
là một cái bịnh trầm trọng của nhân loại nữa kìa.
Vì sao? vì cái lý đạo bị tắt nghẽn không ai giải thích giùm. Mà
thực sự thời ấy có giải thích cũng không hiểu. Bởi vì khoa học
thực nghiệm đi sau khoa học siêu hình nhiều quá. Bằng chứng
trước mắt là dân Việt Nam hãnh diện mình là "Con Rồng cháu
Tiên" "giòng Hồng giống Lạc" thế mà ta có bao giờ thấy Rồng,
thấy Tiên chưa? – Chưa! chưa bao giờ thấy! chưa thấy thì lấy
gì làm tự hào? Tổ tiên ta ngày trước sanh trứng (một bọc trăm
trứng) mà sao giờ này chúng ta sanh con? Nếu đứng về nhân
văn thì chúng ta bị mất gốc, bị lai giống chăng?
Nếu đứng về khoa học thì vô lý, Rồng Tiên không thấy bao giờ
thì ai là vật tổ? Nếu là hoang đường, là huyễn hoặc, là phi lý
sao không bỏ đi?
Cũng như Thiên Chúa giáo nói là Tổ tông là hai Đấng đầu tiên
là Ông Adong và Bà Eva kết hợp. Ban đầu ông Adong một
mình buồn mới móc xương sườn trái nắn nên Bà Eva, nhưng
Đức Chúa Trời cho họ sống trong vườn địa đàng yên ấm quá
mà lại nghe lời dụ dỗ của loài rắn, ăn phải trái cấm nên bị đuổi
ra khỏi Địa đàng.
Nhìn kỹ thì cũng toàn là điều huyễn hoặc nhưng sao vẫn tin?
Người lãnh đạo hẳn biết rõ nhưng không thể giải bằng lý ra
được, vì trình độ tiến hóa của nhân loại ở 2000 năm trước đây
thì không giải bằng khoa học cho tường tận được. Thế rồi
người có lòng tín ngưỡng cứ nhắm mắt nghe theo, người
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không tín ngưỡng thì bái bác, người có quyền thế thì bắt bớ,
giam cầm tù đày người theo Đạo cho là "mê tín dị đoan". Than
ôi, bao ngàn năm nay rồi, nếu không có những bậc nguyên
căn đến "tạo Đạo cứu đời", không có những cái tâm "chí
Thánh" thì Tôn giáo ở toàn cầu bị diệt hết rồi.
Tuy hai phương trời Đông- Tây xem như chẳng bao giờ hòa
hợp nhưng mà có chung một Triết thuyết cao siêu tuyệt vời.
Dù họ có chối Chúa, phản Thầy, giết đạo họ cũng vẫn nằm
trong vòng định mệnh của Hóa công.

THẦN THÔNG (Phật Học)
神通
E: The super natural powers.
F: Les pouvoir surnaturels.
Thần thông ( S: ṛddhi; P: iddhi) cũng được gọi là Như Ý
Thông, Thần túc thông; Thần thông siêu nhiên, một trong Lục
thông (sáu thắng trí). Người ta hiểu Thần thông với các khả
năng như sau: năng lực biến ra nhiều người, lấy dạng hình
người khác, tàng hình, xuyên qua đất đá, đi trên nước, rờ mặt
trời mặt trăng, đến những tầng trời cao nhất, cứu độ người
đang hiểm nguy... Những khả năng này được xem là kết quả
phụ của các phép tu Thiền định. Tuy nhiên Tăng, Ni không
được dùng các khả năng này để biểu diễn hay lạm dụng.
Phạm những qui định này có thể bị loại ra khỏi Tăng-già.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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:
Thần thông ấy dễ gì thấu đặng,
Học thiêng liêng chưa hẳn cao siêu.
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Theo ý Lão:
Cảnh vô biên dấu lắm điều,
Ngoài vòng trời đất còn nhiều Càn Khôn.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"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."

THẦN THÔNG BIẾN HÓA
Thần thông biến hóa 神通變化 là do công phu tu luyện, người
tu có thể đạt được thần thông, tức là có pháp thuật biến hóa
rất huyền diệu.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
"Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng."

THẦN THÔNG NHƠN (NHÂN)
神通 人
E: The lucid race.
F: La race lucide..
Đức Hộ Pháp nói: "Trọng hệ hơn hết là cái huyền vi bí mật của
Ðền Thánh nầy, buộc lòng Qua phải lên giảng. Mấy em có biết
tương lai nền Chơn-giáo nầy của mấy em là tạo đại nghiệp gia
đình cho một sắc dân gọi là Tân-Dân của Chí-Tôn, để nơi mặt
thế nầy, là Thần-Thông Nhơn. Mấy em kiếm hiểu hai tiếng
Thần-Thông, dầu không thấu lý mà nghe nói tiếng ấy cũng
hiểu sự quan hệ của nó ra sao. Ấy vậy, muốn tạo một tinh thần
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

258

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

tới Thần-Thông cho sắc dân Tân-Dân của Chí-Tôn đem đến
mặt địa-cầu nầy, do trong mấy em hiện tượng ra mà mấy em
không tầm cái giống Thần-Thông thì làm sao tạo Tân-Dân ấy
cho được. Cả huyền vi bí pháp của Chí-Tôn để tạo Thần
Thông-Nhơn ấy, mắt mấy em nhìn thấy không biết hình ảnh thì
làm sao đạt thành được. Mấy em sẽ làm Cha, làm Mẹ của
đám Thần-Thông Nhơn ấy mà không có hột giống làm sao tạo
hình cho đặng. Còn như Qua đây là Hộ Pháp khi lên Ngai
đứng có mấy công chuyện mà quên trước quên sau, đó là buổi
mới khai Ðạo. Còn mấy em dầu khó khăn đi nữa, nay Ðạo đã
22 năm mà còn quên thì không biết nói làm sao đặng?".

THẦN THỨC
神 識
E: The perisprit and soul.
F: Le périsprit et l’âme.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Thức: nhận biết, sự hiểu biết của trí não. Thần
thức là danh từ đặc biệt của Phật giáo, chỉ cái phần vô hình
của con người, nó rất linh hoạt, mầu nhiệm, không thể luận
bàn cho cùng được.
Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn thì: "Thần thức:
phần hồn. Con người đại để có hai phần: phần xác và phần
hồn. Bởi phần hồn linh hoạt mầu nhiệm không thế bàn luận xét
nét cho cùng nên kêu là Thần thức.
Qui Nguyên Trực Chỉ: Tới chừng Đức Di-Lạc giáng sanh và
thành Phật, người ta sống đời tám muôn tuổi (80 000). Mỗi
người khi thấy mình sắp thác, bèn đi đến nơi mồ mả mà bỏ
thân xác tại đó. Thần thức liền sanh lên cõi Trời, chẳng đọa lạc
chốn ác. (Thần thức sanh Thiên, bất đọa ác thú).
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Những nhà luyện đạo Duy Thức (Du-già) có thể nhập thiền
định mà đưa Thần thức mình đến các cảnh giới. Thần thức
cũng kêu là: Thức, tâm thức, hồn, thần hồn."
Trong quyển sách "Đức Phật và Phật pháp" của Narada thuộc
Giáo hội Phật giáo Tiểu Thừa Tích Lan thì ông Narada phủ
nhận sự hiện hữu của Đấng Thượng Đế và phủ nhận một linh
hồn trường cửu của con người, nhưng nhìn nhận con người
có một Thần thức, và chính cái Thần thức nầy luân chuyển
trong vòng luân hồi, chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Xin
trích ra sau đây ba đoạn thuộc ba trang 368, 387 và 422:
"Trong toàn bộ Tam Tạng Kinh, tuyệt đối không có đoạn nào
đề cập đến sự hiện hữu của một Tạo hóa. Nhiều lần Đức Phật
phủ nhận một linh hồn trường cửu (Atta). Ngài tuyệt nhiên
không chấp nhận có một Đấng Tạo hóa bất luận dưới hình
thức một năng lực hay một chúng sanh.
Mặc dầu Đức Phật không hề đặt một Thần linh siêu nhơn nào
lên trên con người, có vài học giả cũng quả quyết rằng Ngài
đặc biệt không đề cập đến vấn đề tranh luận quan trọng ấy."
"Ngoài Danh và Sắc, Tâm và vật chất, là hai thành phần cấu
tạo chúng sanh, Phật giáo không nhận có một linh hồn vĩnh
cửu hay một bản ngã trường tồn mà con người đã thọ lãnh
một cách bí ẩn từ một nguồn gốc cũng bí ẩn không kém."
"Tùy thuộc nơi Hành, tức là hành động thiện và bất thiện trong
kiếp vừa qua, Thức tái sanh hay Tâm nối liền phát sanh trong
kiếp kế. Gọi là Thức tái sanh hay Tâm nối liền vì Thức ấy nối
liền kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. Chính là Thức đầu tiên
trong một kiếp của chúng sanh, trong trường hợp người đó là
Thức đầu tiên khi được thọ thai.
Hiểu chính xác, Thức trong Thập nhị Nhơn Duyên là 19 loại
Tâm hay Thức tái sanh, được trình bày rõ ràng trong Vi Diệu
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Pháp. Tất cả 32 tâm quả thọ hưởng trong đời sống vừa qua
cũng nằm trong danh từ ấy.
Bào thai trong bụng mẹ được cấu tạo do sự phối hợp của
Thức tái sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Trong
cái Thức ấy có ngụ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ,
những đặc tánh và những khuynh hướng riêng biệt trong dòng
đời đã qua của một cá nhơn.
Thức tái sanh được coi là tinh khiết vì không bắt nguồn từ
tham sân si, cũng không phát xuất từ không tham, không sân,
không si."
Tóm lại, nếu chúng ta không cố chấp trên từ ngữ, chúng ta
đều thấy rằng: mỗi một người nơi cõi trần đều có hai phần:
Phần hữu hình là phần hình hài thể xác bằng vật chất, thấy
được rõ ràng.
Phần vô hình là phần tinh thần điều khiển thể xác. Nhờ phần
vô hình mà con người được khôn ngoan sáng suốt hiểu biết.
Cái phần vô hình nầy được các tôn giáo gọi bằng nhiều từ ngữ
khác nhau, nhưng chung qui chỉ là một mà thôi: Phật giáo gọi
là Thần thức, đạo Bà La Môn gọi là Atma, Thiên Chúa giáo gọi
là Âme, Nho giáo gọi là Tâm, là Thần minh.....
Thật ra thì sự hiểu biết của các Đấng Giáo chủ thời Nhứt Kỳ
và Nhị Kỳ Phổ Độ, tuy rất rộng lớn nhưng vẫn chưa phải là
tuyệt đối, tức là vẫn còn giới hạn, nên các Ngài chỉ giải thích
các hiện tượng hữu hình và vô hình theo sự thấy biết giới hạn
của các Ngài. Tại sao? bởi vì chúng ta đã biết: Người thì
không thể biết việc của Thần, Thần không thể biết việc của
Thánh, Thánh không thể biết việc của Tiên, Tiên không thể
biết việc của Phật, và Phật không thể biết việc của Thượng
Đế.
Phật chưa phải là Thượng Đế nên sự hiểu biết của Phật
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không thể bằng Thượng Đế. Phật chỉ mới là bậc chánh giác
chớ chưa phải là toàn giác. Chỉ có Đấng Thượng Đế mới toàn
năng, toàn tri, toàn giác.
Ngày nay, thời Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Đấng Thượng Đế
giáng trần mở đạo cứu vớt nhơn sanh, Thượng Đế dạy cho
chúng ta biết rõ phần vô hình của con người ấy là gì, để tín đồ
của các tôn giáo đừng cố chấp trong cái hiểu biết phiến diện
mà sanh ra chia rẽ. Cái phần vô hình mà chúng ta gọi đó có
hai yếu tố:
Chơn linh là một điểm Linh quang do Thượng Đế chiết ra từ
khối Đại Linh quang của Ngài ban cho mỗi người để làm linh
hồn tạo ra sự sống và gìn giữ sự sống ấy.
Chơn thần là xác thân thiêng liêng do Đức Phật Mẫu tạo ra,
ôm trọn điểm Linh quang để thành một người nơi cõi thiêng
liêng vô hình.
Do đó, một người nơi cõi thiêng liêng có hai phần: Chơn linh
và Chơn thần. Khi người ấy đầu kiếp xuống cõi trần thì Chơn
linh và Chơn thần nhập vào xác thân của hài nhi khi vừa lọt ra
khỏi lòng mẹ, và trở thành một người nơi cõi trần.
Do đó, một con người nơi cõi trần có ba phần: Chơn linh,
Chơn thần, và thể xác phàm. Khi con người phàm chết tức là
thể xác phàm chết thì Chơn linh và Chơn thần xuất ra khỏi xác
phàm, bay trở về cõi thiêng liêng.
Phần vô hình mà Phật giáo gọi là THẦN THỨC đó chính là
chơn linh và chơn thần: THẦN là chơn linh, còn THỨC là chơn
thần vì sự hiểu biết của con người là của Chơn thần.
Cái gì đi đầu thai? Thần Thức đi đầu thai, tức là Chơn linh và
Chơn thần đi đầu thai. Không thể tách rời Thần và Thức, cũng
như không thể tách rời Chơn linh và Chơn thần. (Xem chi tiết
nơi các chữ: Chơn linh, Chơn thần, Nhân sinh quan)
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THẦN TRÍ
神 智
E: The mind.
F: L’esprit.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Trí: sự hiểu biết của trí não. Thần trí là tinh thần
và trí não.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Bần đạo dùng phép hồi quang phản chiếu đem thần trí
ra ngoài thể xác đặng quan sát lại mình....

THẦN VĂN THÁNH VÕ
神 文 聖 武
E: The literary Genius and military Saint.
F: Le Génie littéraire et le Saint militaire.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thường. Văn: văn chương. Thánh: bực Thánh. Võ: võ
nghệ, binh pháp. Thần văn là văn chương tài giỏi như Thần.
Thánh võ là võ nghệ binh pháp tài giỏi như Thánh. Thần văn
Thánh võ là văn võ song toàn, tài giỏi như Thần Thánh.

THẬP ÁC LỤC HÌNH
十惡六形
(Thập 十: mười, Ác 惡: xấu, Lục 六: Sáu, Hình 形: hình phạt).
Thập ác 十惡: Mười điều ác, tức mười ác nghiệp do bởi Thân,
Khẩu, Ý tạo ra. Thân nghiệp thì có ba điều ác: Giết hại, trộm
cắp, tà dâm; ngữ nghiệp có bốn điều: Nói dối, nói thêu dệt, nói
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chia rẽ, lời mắng chửi độc ác; Ý nghiệp có ba: Tham lam, giận
dữ, si mê.
Lục hình 六形: Sáu hình tượng hay sáu ngoại cảnh chung
quanh con người làm đối tượng tiếp xúc cho Lục căn. Sáu
hình tượng đó là: Sắc (hình sắc), Thinh (âm thinh), Hương
(mùi thơm), Vị (vị nếm), Xúc (đụng chạm), Pháp (mọi sự vật).
Sáu hình tuợng này còn gọi là Lục trần.
Lục căn là sáu giác quan của con người: Mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân, ý (Nhãn 眼, Nhĩ 耳, Tỵ 鼻, Thiệt 舌, Thân 身, Ý 意).
Khi Lục căn (hiện tượng sinh lý) tiếp xúc với Lục trần (hiện
tượng vật lý) thì phát sinh ra Lục thức (hiện tượng tâm lý). Do
có Lục thức, tức là sáu cái biết phân biệt này mà con người
khởi tâm mê đắm cái đẹp, mùi thơm, ngon ngọt, êm ái...
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."

THẬP CẨM
什 錦
E: Miscellaneous.
F: Mélangé.
Thập: Nhiều thứ lộn xộn. Cẩm: gấm. Thập cẩm là nhiều thứ
lộn xộn pha trộn vào nhau.
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THẬP DỰC
十翼
Thập là mười; dực là cánh chim. Thập dực tức nhiên là 10
cánh chim. Đây là nói về DỊCH của bốn vị Thánh Vương có
công tiếp nối làm nên Bộ Kinh Dịch, mà Đức Thánh Khổng
Phu tử là người đã góp phần làm cho hoàn chỉnh.
Ai làm ra Kinh Dịch?
Thật ra khi đọc DỊCH trước hết phải biết ai là người đầu tiên
làm ra Kinh DỊCH?
- Bản Kinh Dịch này trải qua bốn vị Đại Thánh làm nên là
Phục-Hy, Văn-Vương, Châu-Công, Khổng-Tử.
Thời thượng-cổ dân sinh chưa biết gì là Lợi, hại, cát, hung.
Nhưng con người ngày một sinh sôi nảy-nở, cuộc sống cần
phải có trật-tự, nên mới có vị Đại Thánh thông-minh trí hoá thứ
nhất là Phục-Hy ra đời.
Trên, Ngài xem Thiên-văn, dưới xét lý đất, giữa khảo sát tình
trạng vạn-vật, mới nghĩ cách mở mang dân trí, để tăng tiến
văn minh cho loài người. Bắt đầu khởi chế ra văn tự, đặt ra
sáu phép viết (gọi là Lục Thư), mới vạch ra tám quẻ, lại mỗi
quẻ gia thêm một tám, tám lần tám thành ra sáu mươi bốn quẻ
(8x8=64). Lúc ấy 64 quẻ thành ra 64 dạng chữ.
Lệ như ba vạch ngang liền là quẻ Càn ☰ tức là chữ Thiên, ba
vạch ngang đứt là quẻ Khôn ☷ tức là chữ Địa.
Đến đời Trung cổ Thánh Văn-Vương biết được thâm ý của
Thánh Phục-Hy là cốt lấy 64 quẻ ấy để triển khai mọi vật hầu
mở trí khôn ngoan cho người, làm thành sự việc trong trời đất.
Nhưng sợ chỉ có quẻ mà thôi, thời chắc người đời không hiểu,
nên Ngài mới làm thêm lời Soán-Từ đặt vào dưới 64 quẻ. Thế
nên trong các tiết có chữ Thoán viết (Soán viết) là lời ghi vào
của Vua Văn Vương.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đến con Ngài là Thánh Chu Công lại làm Hào-Từ đặt vào 64
quẻ, mỗi quẻ có 6 hào thành ra 384 hào (64x6).
Lúc bấy giờ bản sách CHU DỊCH mới thành một bản sách có
văn-từ, có nghĩa lý.
Nhưng mà văn từ quá giản đơn, ý nghĩa quá tinh thâm, học giả
ít kẻ thông hiểu. Vậy nên Đức Thánh Khổng-Phu-Tử lại thể
theo ý, tuỳ thì lập giáo của ba Thánh trước mà làm thêm bản
Thập dực. Dực nghĩa là cánh chim. Khi Đức Khổng-Tử thích
nghĩa Kinh Dịch nghĩ rằng nguyên sách của ba Thánh trước là
đủ hình con chim rồi, bây giờ chỉ tổ chức thêm cho thành lông
cánh, mới gọi là hoàn-toàn,vậy nên gọi là sách dực. Bản ấy
gồm 10 truyện:
1- Văn ngôn.
2- Soán truyện.
3- Đại Tượng truyện.
4- Tiểu Tượng truyện.
5- Hệ Từ thượng truyện.
6- Hệ Từ hạ truyện.
7- Thuyết Quái truyện.
8- 9-Tự quái truyện.(Thượng truyện và Hạ truyện)
10-Tạp quái truyện.
Trong Tự Quái truyện (là sự sắp xếp các quẻ theo thứ tự.Thí
dụ vì sao đặt quẻ Kiền số 1, Khôn số 2…) lại chia làm Thượng
truyện và Hạ truyện, gồm chung là mười truyện, tức là thập
dực. Xem như tới đây đã hoàn thành bộ KINH DỊCH. Nhưng
đây chỉ nói riêng về hai Bát-Quái Tiên Thiên và Hậu Thiên mà
thôi.
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THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
十 殿 閻 王
E: The ten Kings of Hell.
F: Les dix rois de l’Enfer.
Thập Điện Diêm Vương hay Thập Điện Diêm Cung cũng
đồng một nghĩa.
Pháp Chánh Truyền: "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".
Kinh Đại-Tường có câu: "Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong".
Nghĩa là 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. Cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh
này mà thôi. Tức nhiên "Bài Di Lạc Chơn Kinh" là bổn Vi bằng
giao lãnh giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lạc ngay vào
thời điểm từ 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." Để thực thi cuộc Đại-Ânxá này Đức Chí-Tôn còn dạy Đức Hộ Pháp tạo Bát-Nhãthuyền và sắp đặt nghi-lễ chèo thuyền (chèo hầu và chèo
đưa). Với lòng từ-bi vô biên, vô lượng Đức Chí-Tôn 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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẬP ĐIỆN TỪ VƯƠNG
十殿慈王
F: Les dix rois de l'Enfer.
Thập Điện Từ Vương 十殿慈王 là Mười vị Vua có lòng nhơn
từ, đang cai quản mười Điện ở cõi Âm phủ. Mười vị vua đó
thường được gọi là Thập Điện Diêm Vương 十殿閻王 hay
Thập Điện Minh Vương.
Theo kinh sách, mười vị Diêm Vương cai quản mười Điện ở
Âm phủ được kể như sau:
Nhứt Điện
Nhị Điện
Tam Điện
Tứ Điện
Ngũ Điện
Lục Điện
Thất Điện
Bát Điện
Cửu Điện
Thập Điện

一 殿:
二殿:
三 殿:
四 殿:
五 殿:
六 殿:
七 殿:
八 殿:
九 殿:
十殿:

Tần Quảng Vương
Sở Giang Vương
Tống Đế Vương
Ngũ Quan Vương
Diêm La Vương
Biện Thành Vương
Thái Sơn Vương
Bình Đẳng Vương
Đô Thị Vương
Chuyển Luân Vương

秦 廣 王.
楚 江 王.
宋 帝 王.
五 關 王.
閻 羅 王.
卞 城 王.
泰 山 王.
平 等 王.
都 示 王.
轉 輪 王.

Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn Đại Ân Xá, đóng Địa
ngục, mở Từng Thiên, nên Thập Điện Diêm Vương hay Thập
Điện Minh Vương được chúng sanh gọi là Thập Điện Từ
Vương Chưởng quản cõi Âm Quang.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
"Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết."
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THẬP HÌNH CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
十刑
E: The ten punishment of the Spiritual Pope.
F: Les dix punition du Pape Spirituel.
Thập Hình của Ðức LÝ GIÁO TÔNG chia ra có năm khoản
phạm pháp và mười khoản phạm luật.
PHẠM PHÁP
Ðệ Nhứt Hình: - Không tuân Pháp Chánh Truyền và Ðạo Nghị
Ðịnh. - Phản loạn Chơn Truyền. - Chia phe phân Phái và lập
Tả Ðạo Bàn Môn. Ðịnh Án: Trục xuất.
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.
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.
PHẠM LUẬT
Ðệ Nhứt Hình: - Không tuân Tân Luật và các Luật Lệ Hội
Thánh. - Công kích Hội Thánh. - Nghịch mạng. Ðịnh Án: Trục
xuất.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðệ Nhị Hình: - Tư thông. - Dấy loạn chúng sanh. Ðịnh Án:
Giáng cấp tới Tín Ðồ hay buộc hành Ðạo ngoại quốc.
Ðệ Tam Hình: - Tham lam tài chánh. - Giả mạo văn từ. Ðịnh
Án: Giáng cấp từ phẩm đương quyền xuống hai hay là một
cấp.
Ðệ Tứ Hình: - Khi lịnh Hội Thánh.- Lập quyền riêng. Ðịnh Án:
Ngưng quyền từ ba đến năm năm.
Ðệ Ngũ Hình: - Phạm Ngũ Giới Cấm. Ðịnh Án: Ngưng quyền
từ một đến ba năm.
Ðệ Lục Hình: - Cường ngạnh. Ðịnh Án: Phạt vào Tịnh Thất từ
một tháng đến một năm mà vẫn còn Hành Chánh như thường.
Ðệ Thất Hình:- Phạm Tứ Ðại Ðiều Qui. Ðịnh Án: Thuyên bổ đi
nơi khác chỗ mình đang hành Ðạo.
Ðệ Bát Hình: - Bê trễ phận sự. - Biếng nhác. Ðịnh Án: Triệu
hồi về Tòa Thánh gần Giáo Tông và Hộ Pháp cầu học Ðạo.
Ðệ Cửu Hình:- Ganh ghét. - Hung bạo.- Ðố kỵ. - Xu phụ. Ðịnh
Án: Ăn năn sám hối thọ tội cùng chúng sanh.
Ðệ Thập Hình: - Phạm Thế Luật. Ðịnh Án: Hầu kẻ đức hạnh
của Hội Thánh định đặng cầu học Ðạo.
- Bị luật Ðời trừng trị. Ðịnh Án: Tùy tội nặng nhẹ, Tòa Ðạo
chiếu theo Thập Hình trừng trị thêm
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.
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THẬP MỤC NGƯU ĐỒ (Phật Học)
十牧牛圖
Thập mục ngưu đồ là Mười bức tranh chăn trâu nổi tiếng
trong Thiền Tông, tương ứng với quá trình hành đạo của một
người phát nguyện đạt Giác ngộ. Mười bức tranh này có thể
xem là biểu hiện cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật
giáo Ðại thừa.
Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo trong thời nhà Tống
(960-1279) và ngay từ đầu đã được xem như những bức họa
tiêu biểu, trình bày tinh hoa, cốt tủy của Thiền Trung Quốc. Có
nhiều bộ tranh – có thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6
chăn trâu khác nhau – nhưng có lẽ nổi danh nhất và cũng bao
hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mười bức tranh của Thiền sư
Khuếch Am Sư Viễn 廓 庵 師 遠 (1150) được lưu lại trong bản
sao của họa sĩ người Nhật tên Châu Văn 周文 (1460). Một bộ
khác với sáu bức tranh cũng thường được nhắc đến. Ban đầu,
Thiền sư Thanh Cư 清 居 chỉ vẽ có năm bức nhưng sau, Thiền
sư Tự Ðắc 自 得 vẽ thêm bức tranh thứ sáu. Trong bộ này,
con trâu dần dần trắng ra và cuối cùng thì trắng hoàn toàn,
một biểu tượng cho chân tâm thanh tịnh, vô cấu.
Mười bức tranh sau được xem là của Thiền sư Khuếch Am,
được trích từ tác phẩm Thiền nhục, Thiền cốt (Zen flesch, Zen
bones) của Paul Reps. Những bức tranh này cũng được chú
thích rất rõ, rất hay trong Thiền luận của Dai-setz Tei-ta-ro Suzu-ki, bản dịch của Trúc Thiên và Tuệ Sĩ. Bài tụng của Thiền
sư Khuếch Am được Thích Thanh Từ dịch.
1-Tầm ngưu 尋牛 là Tìm trâu:
Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
Núi thẵm đường xa nước lại sâu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.
2- Kiến tích 見跡 là Thấy dấu:
Ven rừng bến nước dấu liên hồi
Vạch cỏ ruồng cây thấy được thôi
Ví phải non sâu lại sâu thẳm
Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi.
3- Kiến ngưu 見牛 là Thấy trâu:
Hoàng anh cất tiếng hót trên cành
Nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh
Chỉ thế không nơi xoay trở lại
Ðầu sừng rành rõ vẽ khôn thành
4- Đắc ngưu 得牛 là Bắt trâu:
Dùng hết thần công bắt được y,
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì
Có khi vừa hướng cao nguyên tiến
Lại xuống khói mây mãi nằm ì
5- Mục ngưu 牧牛 là Chăn trâu:
Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
Ngại y chạy sổng vào bụi trần
Chăm chăm chăn dữ thuần hòa dã
Dây mũi buông rồi vẫn theo gần
6- Kỵ ngưu qui gia 騎牛歸家 là Cỡi trâu về nhà:
Cỡi trâu thong thả trở về nhà
Tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà
Một nhịp một ca vô hạn ý
Tri âm nào phải động môi à!
7- Vong ngưu tồn nhân 忘牛存人 Quên trâu còn người:
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Cỡi trâu về thẳng đến gia san
Trâu đã không rồi người cũng nhàn
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng
Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng
8-Nhân ngưu câu vong 人牛俱忘 Người, trâu đều quên:
. Roi gậy, người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Ðến đó mới hay hiệp Tổ Tông
9-Phản bản hoàn nguyên 返本還源 là Trở về nguồn cội:
Phản bản hoàn nguyên đã phí công
Ðâu bằng thẳng đó tợ mù câm
Trong am chẳng thấy ngoài vật khác
Nước tự mênh mông hoa tự hồng
10-Nhập triền thùy thủ 入廛垂手 là Thõng tay vào chợ:
Chân trần bày ngực thẳng vào thành
Tô đất trét bùn nụ cười thanh
Bí quyết Thần Tiên đâu cần đến
Cây khô cũng khiến nở hoa lành.
Lúc còn trụ tại Qui Sơn, sư Trường Khánh Ðại An dạy chúng:
"... Sở dĩ, Ðại An này ở tại Qui Sơn ba mươi năm, ăn cơm Qui
Sơn, đại tiện Qui Sơn mà không học thiền Qui Sơn, chỉ coi
chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ liền lôi nó
lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người liền đánh đập điều phục nó...
Bây giờ nó đã trở thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn
ngày hiện sờ sờ đuổi cũng chẳng đi....
"Mã Tổ hỏi sư Thạch Củng Huệ Tạng: "Làm việc gì?"
Sư thưa: "Chăn trâu."
Tổ hỏi: "Làm sao chăn?"
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Sư đáp: "Một khi vào cỏ thì nắm mũi kéo lại"
Tổ nghe bảo: "Con thật là khéo chăn trâu".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THẬP MỤC SỞ THỊ, THẬP THỦ SỞ CHỈ
十 目 所 視, 十 手 所 指
Thập: Mười, hoàn toàn. Mục: mắt. Sở: cái ấy. Thị: thấy, nhìn.
Thủ: tay. Chỉ: ngón tay, chỉ điểm. Thập mục sở thị, thập thủ
sở chỉ là: mười mắt nhìn vào, mười tay chỉ vào. Ý nói: việc rất
rõ ràng, mọi người đều thấy và biết, không thể chối cải được.
Ðối với các sự đời và hành-vi cử-chỉ của con người hằng ngày
phải giữ tấm lòng cung kỉnh. Dầu lúc nào cũng xem mình như
ở giữa chốn triều-đình, đứng trên sân tế lễ. Dầu ngồi trong nhà
kín cũng tưởng như: thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ. Nghĩa là
lúc nào cũng phải cẩn ngôn, cẩn hạnh xem như có mười mắt
trông vào mình mà không dám xem thường và có mười tay chỉ
vào mình. Như vậy làm người phải biết khó với chính mình là
nghiêm túc, đoan trang đó vậy.

THẬP NHỊ BẢO QUÂN
十 二 保 君
E: The twelve Technical Academicians, twelve Protector.
F: Les douze Académiciens techniques, douze Protecteurs.
(Thập: Mười, hoàn toàn. Thập nhị: số 12. Bảo: gìn giữ. Quân:
người). Thập Nhị Bảo Quân là 12 vị Bảo Quân do Đức Chí
Tôn lập nên tạo thành Hàn Lâm Viện của Đạo Cao Đài. Thập
Nhị Bảo Quân là những Chức-sắc không có qui định trong
Tân-luật và Pháp chánh truyền. Ngoài ra cũng còn có các
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Chức-sắc không có qui định trong Tân Luật, Pháp Chánh
Truyền nhưng lại do Thánh-giáo, Thánh Lịnh, Đạo lịnh được
thành lập bởi các Cơ quan thuộc Hiệp Thiên Đài.
Lời Thỉnh-Giáo của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
1- Tiểu-Đệ nghe nói có Thập-Nhị Bảo-Quân, nhưng không
hiểu là ai và có phải mỗi vị Bảo-Quân sau nầy Chưởng Quản
một Hàn-Lâm-Viện không?
Lời Phê: Toàn-thể Bảo-Quân là Hàn-Lâm-Viện, mỗi vị có sởthức, sở-năng ấy là điều khác nhau đặc-biệt, tỷ như HuyềnLinh-Quân nghĩa là Thần Linh-Hồn khác với Bảo-Học Quân
thuộc về khoa học hay là thực-tế học.
Bảo-Quân có 12 vị gọi là Thập Nhị Bảo Quân, gồm có:
1- Bảo Huyền-Linh-Quân (Science mystique)
2 - Bảo-Học-Quân (Science physique – Instruction
Publique)
3- Bảo Thiên-Văn Quân (Astrologie)
4- Bảo Địa Lý Quân (Géologie)
5- Bảo Sanh Quân (Santé puplique)
6- Bảo Cô Quân (Chevalerie)
7- Bảo Văn Pháp Quân (Belles lettres)
8- Bảo Y Quân (Médecine)
9- Bảo Nông Quân (Agriculture)
10-Bảo Công Quân (Arts et Métiers)
11-Bảo Thương Quân (Commerce et Industrie)
12-Bảo Phong Hoá Quân (Philosophie) hoặc còn gọi là
Bảo-Sĩ-Quân tức là Triết-học.
2 -Thập-Nhị Bảo-Quân dưới quyền nào của Đạo?
Lời Phê: Riêng cho quyền Thượng-Hội, dưới quyền chỉ huy
của Giáo Tông và Hộ Pháp.
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Ghi chú: (1) Trong quyển Chánh trị đạo của Ngài Khai Pháp
Trần Duy Nghĩa, khi kể về Chức sắc Hàn Lâm Viện Thập Nhị
Bảo Quân, chỗ "Bảo Phong Hóa Quân" thì thay vào đó là "Bảo
Sĩ Quân".Như thế là đủ 4 vị Bảo Quân: Sĩ, Nông,Công,
Thương.
Phẩm vị Thập Nhị Bảo Quân phải do Đức Chí Tôn hay Quyền
thiêng liêng giáng cơ phong thưởng, giống y như Thập Nhị
Thời Quân Hiệp Thiên Đài, chớ không do cầu phong, cầu
thăng hay công cử như bên Chức sắc Cửu Trùng Đài và Cơ
Quan Phước Thiện.
Thập nhị Bảo Quân đối phẩm với Phối Sư Cửu Trùng Đài. Khi
chầu lễ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh, chư vị Bảo Quân đứng tại
chỗ Hiệp Thiên Đài, dưới các bực của chư vị Thời Quân và
đứng sắp hàng phân ra hai bên tả, hữu của chư vị Thời Quân.
Nếu chỉ có 1 vị Bảo Quân chầu lễ thì vị ấy đứng phía bên Chi
Thế, tức là bên phía Đức Thượng Sanh.
Chú giải: Pháp-chánh-truyền: "Ngoại Pháp Chánh truyền Dưới
quyền Hộ Pháp thì còn;
- Bảo Văn Pháp Quân (Arts et Belles Lettres), trước phong đỡ
làm Tiếp Lễ Nhạc Quân, nay đã vào chánh vị đặng chỉnh đốn
Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn cho tới ngày thành Đạo.
- Bảo Sanh Quân (Assistance Publique), Thầy phong đỡ làm
Tiếp Y Quân, đặng đợi ngày thành Đạo.
- Bảo Học Quân (Enseignement) và nhiều Chức sắc khác nữa
Thầy chưa lập. Các vị ấy Hộ Pháp đang chờ đến."
ĐẠO PHỤC của BẢO VĂN PHÁP QUÂN
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
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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.
ĐẠO PHỤC của BẢO SANH QUÂN
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): Bộ Đại phục của Bảo Sanh
Quân toàn bằng hàng trắng. Đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo giống
như các Chức sắc Hiệp Thiên Đài, ngay giữa mão, từ bìa lên 4
phân thêu một Thiên Nhãn, hai bên mão thêu hai Thiên Nhãn
nữa, cả thảy là ba. Vòng theo vành Mão cột một sợi dây Tiên
thằng (bề ngang 8 phân, bề dài 2 thước) buộc thế nào chừa
Thiên Nhãn ngay giữa Mão ra, cho hai mối thòng xuống hai
bên vai.Lưng đai Song Quang Thần Thông, nghĩa là một
đường lụa trắng, kết hai bên hai vòng Vô vi. Chơn đi giày Vô
ưu cũng bằng hàng trắng.
Một số vị Bảo Quân đã được Đức Chí Tôn ân phong:
*Bảo Văn Pháp Quân: Ông Cao Quỳnh Diêu, Đắc phong năm
1930.
*Bảo Sanh Quân- Bác sĩ Lê văn Hoạch. Đắc phong 1930.
*Bảo Cô Quân: Luật sư Dương Văn Giáo.
*Bảo Học Quân: Luật sư Nguyễn Văn Lộc. Đắc phong 1972.
(bút hiệu Tuyết Văn Mặc Khách)
*Bảo Y Quân: Bác sĩ Trương Kế An. Đắc phong 1972.
*Bảo Nông Quân: Ông Đặng Văn Dắn. Đắc phong 1972.
Đàn Cơ phong Thánh:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*trích Thánh giáo trong Đàn cơ Phong Thánh tại Cung Đạo
Đền Thánh đêm 15-11-Tân Hợi (dl: 01-01-1972) lúc 20 giờ.
Phò loan: Ngài Hiến Pháp và Khai Đạo. Hầu đàn: Ngài Bảo
Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu
Trùng Đài, Phước Thiện và chư Chức việc cùng tín đồ nam
nữ.
Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ:
Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài phong vị chánh thức
cho 3 vị Bảo Quân.
Đọc danh sách:
- Trương Kế An: đắc phong Bảo Y Quân.
- Nguyễn Văn Lộc: đắc phong Bảo Học Quân.
- Đặng Văn Dắn: đắc phong Bảo Nông Quân.
Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo về sự đối
phẩm và Tiểu phục của chư vị Bảo Quân.
- Đối phẩm Phối Sư. Tiểu phục cũng sửa lại còn một Thiên
Nhãn như Hộ Đàn.
Ngài Hiến Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ định chư vị Bảo Quân
đứng Cúng như thế nào?
- Bảo Quân đứng hai bên tả hữu dưới cấp bực của Hiệp
Thiên, như có một thì đứng bên Chi Thế."...
*Trích Thánh giáo Đàn cơ tại Giáo Tông Đường đêm 11Giêng-Nhâm Tý (dl: 23-02-1972) lúc 20 giờ 35 phút.
Phò loan: Ngài Hiến Pháp và Khai Đạo. Hầu đàn: Bảo Đạo,
Hiến Đạo. Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ:
Ngài Bảo Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ dạy về phẩm Hiền
Nhơn và nhiệm vụ của chư vị Bảo Quân?
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- Bần Đạo hứa sẽ định sau thì phải chờ một thời gian nữa sẽ
giải thích trước mặt các Chức sắc tân thăng và có cả mấy vị
Bảo Quân, vì vấn đề nầy liên quan mật thiết với nhiệm vụ của
Hiền Nhơn.
- Bảo Sanh Quân cũng có công việc từ thiện Phạm Môn.
- Bảo Y Quân cũng có nhiệm vụ từ thiện.
- Bảo Học Quân thì trùm hết.
- Bảo Nông Quân thì vai chánh về lương điền, công nghệ và
luôn Công, Thương, nên mới có sự liên hệ với nhau.
Cửu Trùng Đài cũng vậy, vì bên ấy cũng có Học, Y, Nông. Tất
cả đều là công việc chung của Đạo. Chư Chức sắc cứ tùy
nhiệm vụ mà thi hành đúng theo tôn chỉ thì sẽ thành công".
*Trong một Đàn cơ khác, Đức Cao Thượng Phẩm giáng, ngày
22-12-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."
Luận Đạo:
Nếu một ngày một đêm có 24 giờ, thì 12 giờ ban ngày là
Dương, 12 giờ ban đêm là Âm. Đó là định luật của đất trời.
Giờ đây tổ chức trong cơ quan Hiệp Thiên-Đài cũng tương tự:
- Thập Nhị Thời Quân ấy là Dương.
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- Thập Nhị Bảo-Quân ấy là Âm.
Âm Dương tương hiệp mới phát khởi Càn khôn. Bất cứ trường
hợp nào vẫn có Âm Dương không lìa nhau.
Các Chức-sắc không có qui định trong Tân-luật PhápChánh-truyền mà là do Thánh-giáo, Thánh-lịnh, Đạo lịnh
được thành lập bởi các cơ quan thuộc Hiệp Thiên Đài.
Như: Thập Nhị Bảo-Quân (12 phẩm cấp).12 vị Bảo Quân dưới
quyền Chưởng Quản của Giáo Tông và Hộ Pháp.

THẬP NHỊ ĐẲNG CẤP THIÊNG LIÊNG
E: The twelve class of Spiritual dignities.
F : Les douze classes des dignité spirituelles.
"Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng là chơn tướng bí truyền của
Đạo, mỗi bậc thăng là một cơ quan giải khổ về phần hữu vi,
hình thể của chúng sanh. Kể từ bậc Giáo Thiện đổ xuống,
trách nhiệm đã nặng oằn khó khăn dường nào, thử nghĩ từ
bậc Thính Thiện mà lần leo đến Giáo Thiện thì ôi thôi! Thật là
tân khổ trăm bề". Đây là lời giải thích của Ngài Khai Pháp trả
lời cho ông Võ văn Đợi.
Đức Hộ Pháp nói: "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 HộiThánh 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
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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. Vậy mấy em thật hành được thì cơ quan cứu
khổ sẽ thành lập đó vậy. 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
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."
Trong Ba cách về với Đức Chí-Tôn thì:
Cách thứ hai: Lập vị mình theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp ThiêngLiêng tức là theo Hội-Thánh Phước Thiện, nơi đây ngoài việc
ăn chay giữ-gìn luật Đạo tùng theo chơn-pháp của Đức ChíTôn còn phải dùng Đức để lập vị mình. Muốn lập đức phải đi
từ Minh-Đức, Tân-Dân, Thính Thiện, Hành-Thiện, Giáo-Thiện,
Chí-Thiện...
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 ĐẳngCấp 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 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".
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 Đẳng Cấp Thiêngliêng theo bảng đối phẩm như dưới đây:
Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng tức là Hội-Thánh Phước Thiện
có 12 phẩm, từ trên xuống:
1-Phật Tử
2-Tiên Tử
3-Thánh Nhơn 4-Hiền Nhơn
5-Chơn Nhơn 6-Đạo Nhơn
7-Chí Thiện
8-Giáo Thiện
9-Hành Thiện 10-Thính Thiện 11-Tân Dân
12- Minh Đức
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THẬP NHỊ ĐỊA CHI
E: Twelve Earthly Branches.
F: Douze branches Terrestres..
Còn gọi là 12 con Giáp là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ,
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Ý nghĩa 12 con Giáp:
- Tý 子 Vào tháng 11 dương khí động. Sách Y học nói Bắc
phương khước bị hàn, một dương bắt đầu sinh, ngôi âm, đó là
âm cực dương sinh.
- Sửu 丑 giải là cái núm. Tháng 12 vạn vật động, tượng trưng
bàn tay.
- Dần 寅 tháng Giêng khí động Nước dưới lòng suối muốn
phụt lên. Âm khí còn cứng. Dần có nghĩa là diễn ra. Tháng
Giêng dương khí đang lên và Âm khí hạ xuống có thể bắt đầu
làm việc.
- Mẹo 卯 là sáng thịnh. Tháng hai vạn vật sáng thịnh từ lòng
đất lên, tượng trưng cho hình cửa mở ra, gọi là tháng hai thiên
môn. Mão là cây sồi sum-suê, dương khí đang lúc thịnh.
- Thìn 辰 Tiếng sấm vang. Tháng ba dương khí động, sấm sét
nổ. Người dân đang lúc làm ruộng, vạn vật đều nẩy nở.
- Tỵ 巳 đã rồi, tháng Tư dương khí đã xuất rồi, âm khí đã tăng,
vạn vật hiện ra với màu sắc, văn vẻ. Tỵ tượng trưng con rắn
lớn.
- Ngọ 午 Tháng năm. Âm khí giao nghịch, dương đội đất xung
lên. Âm khí bắt đầu sinh. Vạn vật đều lớn.
- Mùi 未 mùi vị. Tháng sáu có mùi vị. Tháng 6 vạn vật thành
cho nên gọi là mùi vị
- Thân 申 Tháng 7. Dương khí thành. Các quan lại dùng cơm
trễ vì phải dự thính việc chính sự. Thân là biểu tượng của thân
thể. Tháng 7 các việc đều thành thục.
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- Dậu 酉 Thành tựu. Tháng 8 lúa thử chín, có thể dùng để nấu
rượu. Dậu là co mình lại, tháng 8 vạn vật đều co mình lại, thu
liễm.
- Tuất 戌 Tháng 9, dương khí suy, vạn vật xem như thành thục
xong. Dương khí giáng xuống nhập vào lòng đất. Trong Ngũ
hành, Thổ thành ở Tuất.
- Hợi 亥 rễ cỏ. Tháng 10 vì dương khởi lên tiếp cho thịnh âm.
Hợi là bàn hạch tội của người khác. Tháng 10 Âm khí hạch sát
vạn vật. đó là đạo của đất.
Với 12 Địa chi này ảnh hưởng trong năm, tháng, ngày, giờ,
tính bằng Âm-lịch, tức là sự vận hành của mặt trăng, chi phối
tuổi tác của con người và đến vận mạng của vũ trụ nữa. Từ đó
biến tướng càn khôn thế giới, làm rộng lớn thêm vũ trụ bao la.
Số 12 là số riêng của Đức Chí-Tôn. Ngài nắm Thập nhị Khai
Thiên nơi tay, tức là Thập Nhị Thời Thần nơi Bạch Ngọc Kinh.
Còn Thể pháp nơi cửa Đạo Cao-Đài có đối tượng hữu vi là
Thập Nhị Thời Quân thuộc Hiệp Thiên Đài, đó là theo Chơn
pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, thì mọi cơ cấu nơi cõi vô
hình đều có cơ cấu hữu hình đối tượng của Đạo nơi mặt thế.
Bởi đó là nơi cõi vô hình phải có Thập Nhị Khai Thiên, tức là
Thập Nhị Thời Thần (12 con giáp) phối hợp nhau để tạo ra
cung Trời.

THẬP NHỊ GIA LIÊN BẢO
Đức Hộ Pháp nói ngày: 17-4 Ất Mùi (1955) như sau
"Sau khi kiểm soát phận sự của Hành Thiện lãnh ủng hộ đồng
bào Bắc Việt và Hành Thiện lãnh Thập Nhị Gia Liên Bảo.
Mấy em ngồi im lặng để Qua nhắc thêm trách nhậm của mấy
em, mấy em đã biết rằng 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,
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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".

THẬP NHỊ KHAI THIÊN
十二開天
Tức là Mười hai Ðấng Tiên Phật mở ra 12 từng Trời.
"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.
Các Ðấng nầy do Ðức Chí Tôn hóa thân ra. Mười hai từng
Trời chia ra hai phần:
- Bên dưới là 9 từng Trời gọi là Cửu Trùng Thiên.
- Bên trên là 3 từng Trời gồm: Hư Vô Thiên, Hội Nguơn Thiên,
Hỗn Nguơn Thiên.
Thầy nói: "Thập Nhị Khai-Thiên là Thầy, Chúa cả Càn Khôn
Thế Giái; nắm trọn Thập Nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai
là số riêng của Thầy". (Thánh-ngôn I/11)
"Trong Pháp Chánh-Truyền Chí-Tôn lập Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài, Hội-Thánh Hiệp Thiên Đài, mà trước khi Chí-Tôn
đến gieo truyền mối Đạo là Thiên-điều đã định mở cửa Thập
Nhị Khai Thiên đặng đem cơ cứu khổ để tại mặt thế-gian này
mà cứu vớt toàn cả Cửu Nhị Ức Nguyên Nhân, con cái của
Ngài, Chí-Tôn giao phó cho Hiệp Thiên đài, mà trong Chức-
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sắc Hiệp Thiên Đài có 15 người kể luôn Hộ Pháp, Thượng
Phẩm, Thượng Sanh".

THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN
Có điều nên nhớ là tuy nói tuyệt trừ hết nghiệp Vô minh thì ngộ
giác, nhưng Vô minh là một trong số 12 nhơn duyên; ấy vậy
nên muốn tuyệt trừ Vô minh thì phải ý hội cả 12 nhơn duyên
cũng như dùng Chánh kiến để trừ Vô minh nhưng cũng phải ý
hội cả Bát chánh đạo thì mới thông đạt cái Đại lý của Vô minh.
*Nguyên nhơn đời quá khứ
- Vô minh (Avidya) mê muội
- Hành (Sanskara) xu hướng
- Thức (Vijnana) hay biết phân biệt
- Danh sắc (Nama Ruba) hình danh
*Nguyên nhơn đời hiện tại
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- Lục nhập (Chadâyata) sáu giác quan
- Xúc (Sparsa) cảm xúc
- Thụ (Védana) nhận lãnh
- Ái (Tricha) ham muốn, thèm khát
*Nguyên nhơn đời vị lai
- Thủ (Upâdâna) cố chấp
- Hữu (Bhava) có hình sắc
- Sinh (Jasa) tái sanh
- Lão Tử (Garamrana) già chết
Mười hai nhơn duyên cấu kết thành Kiếp Luân Hồi liên tục đến
ba đời, như đã chỉ rõ trong bảng thống kê trên đây. Theo sách
Phật thì Vô minh sanh thành, nghĩa là vì mê muội, không biết
luật Trời báo ứng cho nên mới xu hướng, động tác tội lỗi. Có
xu hướng động tác tội lỗi mới sanh ra Thức, tức hay biết phân
biệt; Có hay biết phân biệt mới sanh ra Danh sắc, tức hình
danh; có hình danh mới sanh ra Lục nhập, tức sáu giác quan
là chỗ ỷ lại của Lục căn. Có sáu giác quan mới sanh ra Xúc;
tức cảm xúc. Có cảm xúc mới sanh ra Thụ, tức nhận lãnh. Có
nhận lãnh mới sanh ra Ái, tức ham muốn, thèm khát. Có ham
muốn, thèm khát, mới sanh ra Thủ, tức chấp lấy. Có chấp lấy
mới sanh ra Hữu tức có thân thể vật chất. Có thân thể vật chất
mới sanh ra Sinh, tức tái sanh. Có tái sanh mới sanh ra Lão,
Tử, tức già chết.
Trong số 12 nhơn duyên kể xuôi như thế; còn như đảo ngược
lại mà nói rằng: có già chết mới có Sinh; có Sinh mới có Hữu
v.v... và cứ kể mãi.
Tổng số Thập Nhị Nhơn Duyên hoặc nói xuôi, hoặc kể ngược
thế nào rồi chung quy cũng thấy Vô minh là cái đại nguyên
nhơn sanh kiếp luân hồi.
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THẬP NHỊ THÁNH TÔNG ĐỒ
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", chép ra như sau:
"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 Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát."
Chúa Cứu Thế: Ðức Jésus Christ, Gia Tô Giáo chủ.
12 Thánh Tông đồ của Ðức Chúa Jésus là:
1- Thánh Pierre [Phêrô].
3-Yacôbê [con của Zêbêđê].
5- Philip.
7- Thôma.
9- Yacôbê [con của Alphê].
11- Simôn nhiệt thành.

2- Anrê [em của Phêrô]).
4- Yoan [em của Yacôbê].
6- Barthôlômêô.
8- Mathêô.
10- Thađê.
12- Yuđa Iscariôt.

Yuđa phản Chúa nên bị chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông
Matthya vào thay Yuđa cho đủ số 12 như buổi đầu.
Khi lập đạo Thánh thì đặng 12 môn đệ: Ðức Chúa Jésus giáng
trần ở nước Do Thái, thâu nhận 12 môn đệ đầu tiên, gọi là 12
Thánh Tông đồ. Một Tông đồ tên là Juda phản Chúa nên bị
chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông Matthya thế vào cho đủ
số 12 như lúc đầu. Khi Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự Giá,
12 Tông đồ bị nhà cầm quyền khủng bố nên đều chối Chúa,
riêng Thánh Pierre, tuy chối Chúa ba lần nhưng cuối cùng
cũng nhìn nhận Chúa. Nay qua buổi Cao-Đài biết được ông
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa là hậu thân của Thánh Pierre.
Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai có thuật chuyện Ngài Khai
Pháp như sau: "Một hôm nọ, Đức Phạm Hộ Pháp lập đàn, có
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các vị Chức sắc Thiên phong dự chứng. Đức Phạm Hộ Pháp
cầm cây Kim Tiên đưa ra bên trên và trước mặt Ngài Khai
Pháp đang quì. Đức Phạm 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 PIERRE, tức là một trong
12 Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúa-giáo, ngày nay các vị
Thánh 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".

THẬP NHỊ THỜI QUÂN
十二時君
• Thập Nhị Thời Quân
• Danh sách Thập Nhị Thời Quân
• Đồ hình Thập Nhị Thời quân ứng với 12 thời Thần
• Quyền-hành của 12 thời-quân
∘ Bốn vị thời-quân chi Pháp
∘ Bốn vị Thời-quân của chi Đạo
∘ Bốn vị thời-quân của chi Thế

• Vì sao Hiệp Thiên Đài lại đặt trước Đền-Thánh?
• Tại sao có mặt Thập Nhị Thời-Quân dự bồi tửu trong Bàn HộiYến?
• Lòng sớ dâng lễ Vía Thập Nhị Thời Quân
_________________________________

Thập Nhị Thời Quân
Đức Hộ Pháp nói tiếp: "Nếu Tôi không lầm, Cơ Bút đã cho Tôi
biết các Bạn Hiệp Thiên Đài do nơi đâu sản xuất?
– Do để giữ quyền Thiêng-liêng nên mới có 12 vị Thời Quân,
Thập Nhị Địa Chi tức là cảnh Thiêng liêng vô hình của chúng
ta".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 15-10-Bính
Dần (dl 19-111926) chính thức
Khai Đạo tại Từ
Lâm Tự (Gò kén
- Tây Ninh), Đức
Chí Tôn phong
phẩm tước cho
Thập Nhị Thời
Quân. Đúng ra
phải 12 vị nhưng
thực tế chỉ có 11 vị thôi, trong đó khuyết phẩm Tiếp Đạo. "Khi
Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn mở ĐẠI-ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chớ không phải mở Đạo Cao Đài. Tới
chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và một ngọn bút đi
các nơi thâu Môn-Đệ. Trọng-yếu của Ngài là thâu mấy vị
Tông-đồ có sứ-mạng trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này làm
môi-giới độ Đạo sau này. 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. Đi thâu Thập
Nhị Thời-quân rồi, Đức Chí Tôn mới mở Đạo. Công việc điều
hành phải lo xây cất Đền Thánh tạm ở làng Long Thành thì do
Đức Cao Thượng Phẩm, còn Đức Phạm Hộ Pháp thì sau khi
nghỉ phép sáu tháng để lo Lễ Khai Đạo, xong trở lại công sở
thì người Pháp đổi Ngài đi Campuchia. Nhưng khi sang đây thì
Ngài bắt đầu mở Đạo ra nước ngoài, tức là thành lập Kim-Biên
Tông Đạo, rồi từ đó truyền giáo ra ngoại quốc, tức là có thêm
một Hội-Thánh ngoại giáo.
Trong đàn cơ đêm 29-6-Đinh Mão (dl 27-7-1927) tại Thánh
Thất Nam Vang do Đức Phạm Hộ Pháp và ông Cao Đức
Trọng phò loan, Đức Chí Tôn giáng dạy và phong Thánh cho
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nhiều vị. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ban phẩm cho ông
Cao Đức Trọng. Đức Hộ Pháp cầu hỏi: Bạch Thầy, còn Trọng
em con, sao không thấy Thầy phong chức?
Đức Chí Tôn gíáng Cơ đáp: Tắc, sao con dại quá vậy, Trọng
thuộc về chi Đạo bên Hiệp Thiên Đài. Thật vậy, sau đó ông
Cao Đức Trọng được Đức Chí Tôn phong cho phẩm Tiếp Đạo.
Lúc đó thì ông Trọng đang làm việc tại Văn phòng Chưởng
Khế (Nam Vang). Tức nhiên quyền năng Thiêng liêng dành
cho con gà (ông Trọng tuổi Đinh Dậu) Gà đi gáy xứ người, một
Bí pháp nhiệm mầu làm sao người phàm rõ thấu được!
Thấy ra Đức Hộ Pháp là Người của Hỗn Nguơn Thiên, Cung
thứ 11. Thế nên trên bàn thờ Hộ Pháp chỉ 11 Cúng phẩm.
Trong khi đó Thiên bàn thờ Đức Chí-Tôn phải đủ 12 Cúng
phẩm, vì Đức Thượng Đế quyền hành là Chúa Tể Càn Khôn
vũ trụ. Còn Hộ Pháp nắm Cung Càn (quẻ Bát-thuần Càn
biểu tượng 6 nét Dương, biệt số 11) thay trời trị Thế: Giáo Chủ
Đạo Cao-Đài cơ hữu hình. Thế nên: Thập nhị Thời quân có 12
phẩm cho 12 vị khác tuổi nhau: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Người lớn tuổi nhất là Bảo
Đạo Ca Minh Chương tuổi Canh Tuất (1850). Người nhỏ tuổi
nhất là Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh tuổi Quí Mão (1903). Một vị ở
đầu bảng và một vị ở cuối bảng Thập Nhị Thời Quân. Quả là
một cơ mầu nhiệm của Tạo hóa.
Dưới đây là danh sách Thập Nhị Thời Quân:
1- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
2- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
3- Hiến Pháp Trương Hữu Đức
4- Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh
5- Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
6- Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
7- Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh

tuổi Mậu Tý
tuổi Tân Sửu
tuổi Canh Dần
tuổi Qúi Mão
tuổi Nhâm Thìn
tuổi Qúi Tỵ
tuổi Giáp Ngọ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(1892)
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9- Hiến Đạo Phạm Văn Tươi
10-Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
11-Bảo Đạo Ca Minh Chương
12-Khai Thế Thái Văn Thâu
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(1895)
(1896)
(1897)
(1850)
(1899)

Đồ hình đây là Thập Nhị Thời quân ứng với 12 thời Thần

Lại nữa chư vị Thời Quân có mặt trong buổi đầu gọi là Thập
Nhị Chơn Quân.
Tuổi và ngày giờ được ghép bởi Thập Thiên Can và Thập Nhị
Địa Chi còn gọi là Thập Nhị Thời Thần.
Đúng như lời Kinh Cúng Đức Phật Mẫu:
"Thập Thiên Can bao hàm vạn Tượng
"Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn."
Cũng nên nói rõ: Thập Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh,
Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí.
Thập Nhị Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo (Mão), Thìn, Tỵ, Ngọ,
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Theo thứ tự người ta ghép một CAN với một CHI như: Can
thứ nhất với Chi thứ nhất là khởi ở Giáp Tý.
Sau đó, mãn chu kỳ mười Can thì tiếp tục phối hợp Can thứ
nhất với Chi thứ mười một, ví như chu kỳ mới của vòng Thiên
Can thứ nhì là: Giáp Tuất, Ất Hợi.. Rồi Can thứ ba với Chi thứ
nhất…cứ tuần tự như vậy lại đến năm Giáp Tý là đáo tuế.
Trong một chu kỳ,tên mỗi Can xuất hiện sáu lần (60:10= 6) và
tên mỗi Chi xuất hiện năm lần (60: 12 = 5). Chu kỳ này, ta gọi
là Lục thập hoa giáp hay biểu Giáp Tý. Một Lục Thập hoa giáp
(chu kỳ 60 năm). Mãn chu kỳ ấy sẽ khởi lại như ban đầu nữa,
nhưng chắc chắn sẽ có những biến chuyển mới lạ hơn.
Bài thi Đức Chí-Tôn ban cho ông Ca Minh Chương:
Giáp Tý niên hề! Giáp Tý niên!
Càn Khôn thiên địa định qui tiền
Hạ nguơn Kỷ Tỵ xuân viên mãn
Thượng cổ Mậu Dần thất ức niên
Chư vị Thập Nhị Thời Quân bấy giờ là đồng tử làm trung gian
giữa Trời và Người. Nếu không có Thời Quân thì cũng không
có Đạo, vì chư vị là những Thiên sứ phò Cơ, chấp Bút đủ
huyền linh cho Trời, Phật, Thánh, Thần giáng Cơ dạy Đạo.
Các vị là Tướng Soái của Chí Tôn.
Từ trước Hiệp Thiên Đài đã qui định có 4 cặp cơ:
1- Chư vị: Tắc - Cư là Cơ Lập giáo.
2- Chư vị: Hậu - Đức là Cơ Lập pháp.
3- Chư vị: Sang - Diêu là Cơ Truyền giáo.
4- Chư vị: Nghĩa - Tràng là Cơ Bí pháp.
Cơ Bút là Bí Pháp mầu nhiệm và là huyền-lực của Thiêng
Liêng. Thánh ngôn chỉ có giá trị khi cầu ở Cung Đạo Đền
Thánh Toà-Thánh Tây Ninh mà thôi. Đồng tử phải là những
người được Thiêng Liêng chỉ định.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài ra nếu có những Đàn Cơ khác ngoài sự chuẩn nhận
nêu trên thì chỉ có giá trị học hỏi riêng không được phổ biến
rộng ra ngoài. Bất tuân thì phạm tội cùng Hội-Thánh Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ. Nhưng điểm quan trọng là sẽ bị lạc vào Bàn
Môn Tả Đạo mà thôi.
Tháng 7-Mậu Thìn (dl: tháng 8 -1928)
Ngài Bảo Pháp cầu hỏi về: Thiên mạng của Thập nhị Thời
Quân. Đức Chí Tôn giáng cơ trả lời :
Thầy dạy: -"Trọng lắm, mà bây giờ chưa có chi cho lắm, chớ
Thập nhị Thời Quân, ngày nào có công việc rồi, các con sẽ
thấy công việc của các con lớn lao là dường nào. Rất đỗi ở
thế, một viên chức nhỏ như Chủ Tỉnh còn nhiều quyền hành
rộng lớn thay, huống chi các con là Bảo, Hiến, Khai, Tiếp cả
toàn cầu, thì trách nhậm phải làm sao thì các con cũng hiểu.
Nhưng Thầy chưa phân định vì các con chưa tới kỳ hành sự
đó."
Ngài Khai-Pháp giáng cơ xác nhận: "Ngày Bần-Tăng về ChíTôn mới rõ quyền-năng Thiên-triều vô biên. Chính Bần Tăng
rón-rén bước vô Bạch-Ngọc-Kinh phải nhờ chơn-linh Vi Hộ
dẫn tấn. Từ đây mới biết Chí-Tôn phần nào và được thấu đáo
nhiệm-vụ của Thời-quân, chẳng những nơi thế-gian này mà
còn nơi cõi Thiên nữa. Như thế mới khiếp sợ trách-vụ mình.
Nếu quí vị được thấy thì tưởng không còn muốn ở cõi trần nữa
làm gì. Vậy Bần-Tăng ước mong quí Bạn Thời-quân dòm về
hướng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên-soái-mạng".
Quyền-hành của 12 thời-quân
1-Bốn vị thời-quân chi Pháp: Dưới quyền Hộ Pháp khi đặng
lịnh Người sai đi hành-chánh, song mỗi vị có một phận-sự
riêng, quyền-hành riêng, là:
- Tiếp-Pháp: là người tiếp luật-lệ, đơn trạng kiện thưa, có
quyền xét-đoán, coi có nên phân định hay chăng, những điều
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nào không đáng thì chiếu theo Đạo-luật, hoặc bỏ qua hoặc trả
lại cho Cửu Trùng Đài, còn như đáng việc phải phân-định thì
phải dâng lên cho Khai-Pháp định-đoạt.
- Khai-Pháp: khi tiếp đặng luật-lệ, đơn trạng kiện thưa của
Cửu Trùng Đài định xử hay là đã xử nơi Tiếp-Pháp dâng lên,
thì quan-sát coi nên cho cả chức-sắc Hiệp Thiên Đài biết cùng
chăng. Như đáng việc thì tức cấp nhứt diện tư tờ cho Cửu
Trùng-Đài 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 Đài. Khi hội Hiệp Thiên
Đài thì Khai-Pháp phải khai rõ nội vụ ra cho Hiệp-Thiên Đài
quyết định phải sửa cải luật-lệ hay là buộc án thì Khai-Pháp
phải dâng lại cho Hiến-Pháp.
- Hiến-Pháp: khi tiếp đặng luật-lệ, đơn trạng thì phải mở
đường tra-vấn cho minh lẽ nên hư, phải trái, đủ chứng cứ rõ
ràng rồi dâng lên Bảo-Pháp cho đủ nội-vụ. Cấm Hiến-Pháp
không đặng thông-đồng cùng Hiến-Đạo 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-Đài cũng không đặng biết tới.
- Bảo-Pháp: thì gìn-giữ sự bí-mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ
đoán xét và định án chiếu y luật Đạo rồi dâng lên cho Hộ Pháp
đặng Người phân xử. Bảo-pháp là người Đầu-phòng-văn của
Hộ Pháp.
2-Bốn vị Thời-quân của chi Đạo:
Đồng quyền cùng Thượng-Phẩm khi ngươi ban quyền hành
chánh, song mỗi vị có phận-sự riêng, quyền-hành riêng, là:
- Tiếp-Đạo: là người tiếp cáo-trạng, án tiết thì phải quan sát
trước coi có oan-khúc chi chăng, đáng ra binh-vực thì phải
dâng lại cho Khai-Đạo.
- Khai-Đạo: khi đặng tờ kêu-nài, cầu rỗi; thì liệu như đáng rỗi,
phải nhứt diện tư tờ qua cho Tòa Tam-giáo Cửu Trùng-Đài xin
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày,
nhứt diện tư tờ cho Hộ Pháp cầu nhóm đại hội Hiệp Thiên-Đài
đặng định liệu, như phải đáng bào-chữa thì Khai Đạo phângiải giữa Hội cho ra lẽ oan ưng. Hiệp Thiên Đài cho lịnh thì
mới dâng nội vụ lên cho Hiến-Đạo.
- Hiến-Đạo: khi đặng tờ chi của Khai-Đạo dâng lên tức cấp
phải tìm biết nguyên-căn cho rõ ràng; cấm, không cho HiếnĐạo thông-đồng cùng Hiến-Pháp và Hiến Thế. Sự chi đã vào
tay Hiến Đạo rồi thì đã ra bí-mật, dầu cho Chức-sắc Hiệp
Thiên-Đài cũng không đặng biết tới nữa.
- Bảo-Đạo: phải gìn-giữ bí-mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ lýđoán binh-vực chiếu y luật Đạo rồi dâng lên cho Thượng
Phẩm đặng Người lo phương bào-chữa. Bảo-Đạo là người
làm Đầu phòng-văn của Thượng-Phẩm. Thượng-phẩm và Tứ
vị Thời-Quân của chi Đạo phải thề giữ dạ vô tư mà hànhchánh.
3-Bốn vị thời-quân của chi Thế:
Mỗi sự chi về đời thì quyền của Thượng Sanh. Dưới quyền
của Thượng-Sanh có 4 vị Thời quân. Bốn vị Thời-quân chi Thế
đặng đồng quyền cùng Thượng-Sanh khi Người ban lịnh hành
chánh, song mỗi vị có quyền-hành riêng, phận-sự riêng, là:
- Tiếp-Thế: khi đặng Thế-luật hay là cáo trạng chi của ngoạiđạo cùng là của tín-đồ mà kiện thưa Chức-sắc Thiên phong,
bất câu là phẩm-vị nào phải dâng lên cho Khai-Thế.
- Khai-Thế: khi tiếp đặng đơn trạng chi chi của Tiếp Thế dâng
lên, thì phải kiếm hiểu các nguyên-do coi có đáng buộc án
cùng chăng, như đáng thì nhứt diện tư tờ qua Cửu Trùng-Đài
cho biết nội-vụ, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu Người
mời hội Hiệp Thiên Đài đặng định-đoạt. Khi đặng lịnh của Hiệp
Thiên Đài thì Khai-Thế phải dâng nội-vụ lên cho Hiến-Thế.
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- Hiến-Thế: khi tiếp đặng nội vụ của Khai Thế dâng qua thì tức
cấp phải tra xét cho đủ chứng cớ rõ-ràng rồi dâng lên cho BảoThế. Cấm nhặt, không cho Hiến-Thế thông-đồng cùng HiếnPháp và Hiến-Đạo. Mỗi việc chi hễ vào tay Hiến-Thế rồi thì đã
ra bí-mật, dầu cho Chức-sắc Hiệp Thiên Đài cũng không biết
tới nữa.
- Bảo-Thế: phải giữ-gìn sự bí-mật ấy cho kín nhiệm, rồi chiếu
y theo Đạo-luật và Thế-luật mà làm tờ buộc án, kế dâng lên
cho Thượng-Sanh đặng Người đến Tòa Tam-giáo Cửu TrùngĐài, Hiệp Thiên Đài hay là Bát-quái-Đài mà buộc tội.
Bảo-Thế là người Đầu-phòng-văn của Thượng-Sanh".
Xem qua đồ hình ta thấy rằng: trong đó có các vị "Hiến" là đặc
biệt nghiêm cấm: không được thông-đồng nhau trong vấn-đề
cáo trạng, đơn từ.
Trong số Thập Nhị Thời-Quân có ảnh hưởng rất nhiều đến
việc thịnh suy, bĩ thới của nền Đại-Đạo, cũng như bốn mùa
thay đổi trong năm, cũng có những cái tương khắc, tương
sanh, tương hợp, thật là huyền-vi mầu-nhiệm mà chỉ có bàn
tay của Thượng-Đế sắp đặt một cách tinh tường như vậy.
Vì sao Hiệp Thiên Đài lại đặt trước Đền-Thánh?
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, thuộc bán hữu hình, tượng cho
Khí.
- Cửu Trùng Đài là xác, thuộc hữu hình tượng cho Tinh.
Tại sao có mặt Thập Nhị Thời-Quân dự bồi tửu trong Bàn
Hội-Yến?
"Theo chơn-pháp của ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ thì mọi cơcấu nơi cõi vô-hình đều có cơ-cấu hữu hình đối tượng của
Đạo nơi mặt thế. Ở cõi Thiêng-liêng có Cửu-Thiên khai hóa,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thì trong cửa Đạo Cao-Đài có đối tượng hữu-vi là Cửu TrùngĐài. Còn ở vô-hình có cơ-cấu tạo ra cung Trời là Thập Nhị
Khai Thiên tức là Thập Nhị Thời Thần thì ở cửa Đạo Cao Đài
có đối tượng hữu-vi là Thập Nhị Thời Quân."
- "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.
Nếu bên vô hình Cửu-thiên khai-hóa không dự phần phối hợp
để tạo ra cung trời, thì trong đối-tượng về phần hữu hình cũng
không có dự phần phối-hợp để giúp tạo thành hình tướng của
Đạo Cao-Đài.
Vì những nguyên-nhân trên đây mà Chức-sắc Cửu Trùng-Đài
không có dự vào việc bồi tửu trong lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung,
lễ này đặc biệt thuộc phần tổ-chức của Hiệp Thiên-Đài.
Đức Hộ Pháp có giải: "Cả toàn Thánh-Thể và con cái Đức ChíTôn đều hiểu: Trong 12 vị Thời-quân của 12 con giáp là cơ
huyền bí tạo càn khôn vũ-trụ thế nào có lẽ cả tinh-thần của
toàn thể con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu thấu".
SỚ dâng lên của Thập Nhị Thời Quân:
Ngưỡng nguyện: "THẬP NHỊ THỜI QUÂN 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
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tộc, huynh đệ nhứt gia, cộng hưởng thái bình, thanh nhàn
hạnh phước". (Lòng sớ dâng lễ Vía Thập Nhị Thời Quân)

THẬP NHỊ THỜI THẦN
Thập nhị Thời Thần là 12 vị Thần cai quản 12 khoảng thời
gian. Ðức Chí Tôn chia chu trình sáng tạo và tiến hóa của Càn
Khôn Vũ Trụ và vạn vật làm 12 khoảng thời gian, đặt tên theo
Thập nhị Ðịa Chi (tức là 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Cho nên nói: Thiên khai
ư Tý, Ðịa tịch ư Sửu, Nhân sanh ư Dần.
Khoảng thời gian đầu là Tý, Ðức Chí Tôn mở các cõi Trời.
Khoảng thời gian tiếp theo gọi là Sửu, Ðức Chí Tôn mở các
cõi Ðất.
Thời gian tiếp theo nữa gọi là Dần, Ðức Chí Tôn sanh ra vạn
vật và loài người.
Nay là thời của Nhơn Sanh ư Dần, Đức Chí-Tôn mở cho Việt
Nam một mối Đạo nhà vậy.
Đức Hộ Pháp nói ngày 13-10-Giáp-Ngọ (1954)
"Tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và một ngọn
bút đi các nơi thâu Môn-Đệ. Trọng-yếu của Ngài là thâu mấy vị
Tông-đồ có sứ-mạng trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này làm
môi-giới độ ĐẠO sau này.
Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò-loan đặng Ngài dùng quyềnnăng 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.
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
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thờ Ngài là ông Ngô-Văn-Chiêu, tức nhiên Đức Chí-Tôn muốn
thâu Ông làm Giáo Tông đầu tiên đó. Có một điều lạ-lùng suynghĩ 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."…

THẬP NHỊ TIÊN GIA
Bài thi cho Đức (Hiến Pháp Trương Hữu Đức):
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.

THẬP PHƯƠNG
十方
Kinh Sám Hối có câu:
"Thêm những sãi giả nương cửa Phật,
"Của thập phương châu cấp thê nhi."

THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT
十方諸佛
(Thập phương 十方 là mười phương: bốn phương chánh là
Đông, Tây, Nam, Bắc; bốn phương phụ là Đông Nam, Đông
Bắc, Tây-Nam, Tây-Bắc, ngoài ra tính trên và dưới nữa họp
thành mười phương là vậy; chư Phật là chỉ nhiều vị Phật). Vậy
chỉ chung các vị Phật có khắp nơi trong vũ trụ. Ngoài ra Thầy
còn giải cao hơn nữa rằng:
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"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 NiếtBàn 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".
Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này để cứu độ các Nguyên nhân là
những người mà chơn linh được sanh ra từ lúc Khai Thiên.
Đức Phật Mẫu cho 100 ức (1 ức=100.000 tức 10 triệu) 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 kỳ này
cũng là để tận độ 92 ức Nguyên nhơn còn lại đang đắm trần
mà Đức Chí-Tôn biết rằng họ không tự giải thoát đặng. Các
chư Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời là vậy.
"Hồi Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Thích-Ca Mâu Ni làm chủ Cực
Lạc Thế giới, ngự tại Hỗn-Nguơn-Thiên tức là từng thứ mười
hay là phương thứ mười. Từng Hỗn-Nguơn-Thiên có một từng
ngánh gọi là Hội Nguơn Thiên kể chung là mười từng tất cả:
(1-Thanh Thiên, 2-Huỳnh Thiên 3-Kim Thiên 4-Xích Thiên 5Hạo-Nhiên-Thiên 6-Phi-Tưởng-Thiên 7-Tạo-Hoá Thiên 8-Hư
Vô thiên 9-Hỗn Nguơn-Thiên gọi là Cửu Thiên khai hoá và một
tầng ngánh là Hội Nguơn thiên số 1, là tầng cao nhất. Hỗn
Nguơn Thiên cũng gọi là Niết Bàn hay là Cực Lạc Thế giới,
thật tế ở từng thứ mười, nên Phật giáo nói là Thập phương
chư Phật là vậy. Có kẻ nói Trời có chín phương mà Phật có
mười phương. Vậy là người Phật giáo cho là Phật lớn hơn
Trời qua câu "chín phương Trời mười phương Phật".
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu này:
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- "Thập Phương Chư Phật vạn chưởng chư Tiên, Liên đài chi
hạ" 十方諸佛萬掌諸仙蓮臺之下.
Khi nói "Thập phương chư Phật" là chỉ tất cả các vị Phật ở
mười phương trong Càn khôn Thế giới. Mười phương là
Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây
Bắc, phương trên và phương dưới.
Vạn chưởng chư Tiên liên đài chi hạ: là các vị Tiên cầm quyền
muôn việc và chư Tiên bên tòa sen.
Ngày nay Đức Chí-Tôn xác nhận:
Chín Trời mười Phật cũmg là TA,
Truyền Đạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh Tiên Phật-Đạo vốn như nhà.
Tóm lại: Trời là quyền-uy tối thượng, dẫu vị Phật nào cũng là
con của Trời mà thôi.

THẬP TÀNG
Đức Hộ Pháp nói: "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
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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!"

THẬP THIÊN CAN
十天干
E: Ten Heavenly.
F: Dix troncs Célestes.
Mười Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quý, hiệp với 12 Ðịa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, biến hóa ra hình tướng
bao la Càn Khôn Thế Giới, làm cho Thế giới rộng lớn thêm
lên. 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.
Gốc tạo ra Thập Thiên Can:
Theo ý nghĩa từng con một, tìm qua căn nguyên của 10 Thiên
Can là:
Giáp 甲 chỉ dương khí tháng xuân ở phương Đông đang làm
cho vật nảy mầm, khởi động, tượng trưng cho đầu người.
Giáp có nghĩa là da cây bị nứt ra.
Ất 乙 tượng trưng cho mùa Xuân, thảo mộc đang lúc mọc lên
mà còn bị uốn cong. Âm khí còn mạnh có thể vươn lên. Ất
thừa tiếp Giáp, cũng tượng trưng cho đầu người. Đang lúc khí
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xuân tràn đại địa, vạn vật đều nứt da mọc lên, đó là dương khí
sơ sanh, Âm khí chưa tận.
Bính 丙 vị tại Nam phương, vạn vật thành rực rỡ, âm khí sơ
khởi dần, khí dần suy. Bính thừa Ất tượng trưng vai người.
Đinh 丁 mùa Hạ, vạn vật đều chín. Đinh thừa Bính tượng
trưng tâm người. Tráng niên: nội lực sung mãn
Mậu 戊 Trung cung lúc thiên địa khí được thông cho nên vạn
vật đều thịnh mậu, nhưng lúc thịnh nhất cũng là lúc bắt đầu
suy thoái. Sách Y-học giải: Mậu là dương Thổ, vạn vật đều
sanh ra và vươn lên. Mậu thừa Đinh, tượng trưng sườn người.
Kỷ 己 phần trung cung, tượng trưng cho vạn vật lúc sắp ẩn
tàng, khi âm khí bắt đầu bốc lên một cách miễn cưỡng. Kỷ
thừa Mậu tượng trưng bụng người.
Canh 庚 Vị tại phương Tây. Tượng trưng cho mùa Thu, vạn
vật thực Canh thừa Kỷ, tượng trưng cho rốn (rún) người.
Tân 辛 Mùa Thu vạn vật thành và thục, mùi cay. Tân thừa
Canh, tượng trưng về người.
Nhâm 壬 Vị tại Bắc phương. Âm cực nhất Dương sanh. Nhâm
thừa Tân. Tượng trưng giới người
Quí 癸 mùa Đông, Thủy và Thổ động, có thể đo lường độ và
lượng. Tượng trưng cho Thủy từ bốn phương chảy vào lòng
đất. Quí thừa Nhâm, tượng trưng cho thân người.
Ý nghĩa con số 10: (Đây là do 9+1=10) tức là con số hiền
hòa, lặng lẽ, an bình, đầm ấm. Số 10 nếu xếp thành hàng thì
số 1 đứng trước là quyền năng Chưởng quản. Số 0 là trung
dung, không khuynh đảo. Số 0 là cơ đầu cũng như là cơ chót
hết, nó tiếp nối giữa hai đầu tấn hóa và qui nguyên. Hai đầu
tấn hóa và qui nguyên nó ở giữa là mấu chốt.
Phật Mẫu Chơn Kinh có dạy:
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"Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn."
Đó là Bát-quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn Khôn thế
giới.

THẬP THIÊN CAN - THẬP NHỊ ĐỊA CHI
十天干-十二地枝
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Phật Mẫu là Đấng nắm cơ sanh hóa, thay quyền Chí Tôn
đứng ra thâu cả Thập Thiên Can đem hiệp với Địa chi mà tạo
ra vạn vật. 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 phụ nữ có trứng cho loài người.
Khi Chí-Tôn đem dương quang ấm áp mà làm cho hóa sanh
thì cái khoảng Âm quang phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ
quan sanh hóa vạn linh".

THẬP THIỆN (Phật Học)
十善
Thập thiện là mười việc thiện được thực hiện qua Thân Khẩu
và Ý.Thập thiện bao gồm:
1- Bất sát sinh 不 殺 生 là không sát hại sinh vật.
2- Bất thâu đạo 不 偷 盜 tức là không trộm cắp.
3- Bất tà dâm 不 邪 婬 không làm loạn luân thường.
4- Bất vọng ngữ 不 妄 語 nghĩa là không nói xằng, nói bậy.
5- Bất lưỡng thiệt 不 兩 舌 không nói hai lời, lắm chuyện.
6- Bất ác khẩu 不 惡 口 không nói xấu người vắng mặt.
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7- Bất ỷ ngữ 不 綺 語 không dùng lời thêu dệt không đâu.
8- Bất tham dục 不 貪 欲 không quá nặng về tình dục.
9- Bất thận khuể 不 慎 恚 không giận dữ.
10- Bất tà kiến 不 邪 見 không ôm ấp những ý niệm, kiến giải
sai lầm.

THẬP TRAI
十齋
E: The ten days of fast, vegetarian diet of ten days.
F: Les dix jours de jeûne, le régime végétarien de dix jours.
(Theo Tự điển Nguyễn Văn Hồng)
Thập trai là ăn chay 10 ngày trong một tháng Âm lịch. Đó là
cách ăn chay theo giáo lý của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, nên gọi
là Chuẩn Đề (Thập: Mười, hoàn toàn. Trai: ăn chay, ăn rau
quả hay nói đúng hơn là ăn các thức ăn thực vật, trái lại là ăn
thịt động vật)
Thập trai được qui định theo ngày Âm lịch, gồm các ngày: 1, 8,
14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.
Nếu tháng thiếu thì ăn chay ngày 27 thế ngày 30. Theo Phật
giáo, những ngày ăn chay nầy được gọi là Duyên nhựt, là
ngày có một Đức Phật tình nguyện kết duyên với chúng sanh
ở cõi trần. Nếu một người ăn chay vào ngày nào, biết lễ bái và
cầu nguyện với Đức Phật kết duyên ngày đó thì sẽ nhận được
sức hộ trì của vị Phật ấy trên đường tu tiến tâm linh. Ngoài ra,
trong những ngày chay ấy, chư Phật xem xét tội phước của
chúng sanh, định phần nặng nhẹ.
Nếu ăn chay vào các ngày ấy thì được Phật ban ơn lành, tránh
được bệnh tật và có đời sống an lạc.
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Sau đây là 10 vị Phật tình nguyện kết duyên lành với nhơn
sanh vào 10 ngày chay trong một tháng âm lịch:
Mùng 1: Nhiên Đăng Cổ Phật.
Mùng 8: Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Ngày 14: Phổ Hiền Bồ Tát
Ngày 15: A-Di-Đà Phật.
Ngày 18: Quan Thế Âm Bồ Tát
Ngày 23: Đại Thế Chí Bồ Tát.
Ngày 24: Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ngày 28: Đại Nhựt Phật
Ngày 29: Dược Vương Bồ Tát
Ngày 30: Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đối với Đạo Cao Đài, Tân Luật buộc Tín đồ phải ăn chay. Điều
ràng buộc nầy có tính nghiêm khắc, vì có những lợi ích về
phương diện hữu hình cũng như vô vi.
Khi mới nhập môn vào Đạo Cao Đài thì Tín đồ tập ăn chay mỗi
tháng 6 ngày. Sau thời gian 6 tháng thì đã quen với việc ăn
chay rồi, người Tín đồ phải ăn chay đủ 10 ngày trong một
tháng và phải tăng dần lên theo mức tiến hóa của tâm linh.
Người Tín đồ bực Hạ thừa mà ăn chay đủ 10 ngày mỗi tháng,
giữ tròn luật Đạo qui định trong Tân-Luật thì người Tín đồ ấy
mới được đối phẩm Địa Thần trong Cửu phẩm Thần Tiên nơi
cõi Thiêng liêng và khi chết mới được hưởng Kinh kệ đầy đủ,
hưởng các Bí pháp mầu nhiệm của Đạo để linh hồn được nhẹ
nhàng siêu thoát.
Người ăn chay không đủ 10 ngày trong một tháng thì không
được hưởng những điều vừa kể trên.
Ngoài ra còn nhiều ý nghĩa khác nữa.
*Về việc Trai-giới trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Vụ giữ trai-giới nhứt là trườngtrai là phạm-luật của Hội-Thánh lập lúc ban-sơ nơi Tân-Luật,
Chí-Tôn chỉ định có Thập-Trai mà thôi. Hội-Thánh đã lập luật
quá sức mình thì liệu mà sửa-chữa theo Pháp-chánh" HỘPHÁP (Ấn-Ký)
Đức Lý Đại Tiên giáng Cơ dạy ngày 11-03-Đinh Mùi: "Cơ Đạo
ngày nay sắp đến ngày quyết liệt, cả thảy Nam Nữ phải để
tâm cho lắm. Cầu nguyện Thầy và các Đấng ban ơn lành cho
mới giữ vững đức tin trong kỳ ĐẠI KHẢO này: Chư Đạo Hữu
phải giữ trai giới cho được 10 ngày đổ lên y như Tân Luật, thì
mới mong sống sót. Trận đại họa này không riêng cho ThánhĐiạ 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.
Vì sao Đức Hộ Pháp nói "Vụ giữ trai-giới nhứt là trường-trai là
phạm-luật của Hội-Thánh lập lúc ban-sơ nơi Tân-Luật?". Bởi vì
đây là thời kỳ mới Khai Đạo, như học trò mới học vỡ lòng, mà
lúc ấy buộc trường trai là một hình thức ép xác sẽ bị "chết
yểu". Nay Đạo đã 85 năm rồi, phải lên lớp!

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

308

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THẬP TỰ GIÁ
Là cây Thánh giá có hình d ạng chữ Thập .. Một biểu hiệu của
Đạo Công Giáo.
Đức Hộ -Pháp nói : "Bần-Đạo đã
thuyết minh tới đây, kẻ thì nói đến
Chúa Jésus , Ngài lập nền ThánhGiáo của Ngài, Ngài lập cái Đền
thờ thiêng liêng Đạo-Giáo của
Ngài tại thế gian này, Ngài xưng
mình là con chiên hy sinh đặng
làm con tế vật của Đức Chúa Trời,
để cứu rỗi tội tình thiên hạ, tức
nhiên con chiên chí Thánh. Tánh
mạng của Ngài, thi hài của Ngài
chịu chết trên cây Thập Tự-Giá,
cốt yếu làm con tế vật ấy để dâng
cho Đức Chí Tôn đó vậy. Sự hy
sinh của Ngài làm con tế vật ấy là
Thánh Thể, tức nhiên của toàn cả tín đồ tin tưởng nơi Ngài, đã
thọ phép chơn giáo của Ngài coi như Đấng chí Thánh. Vì lẽ ấy
cho nên Ngài thuyết câu đó, cốt yếu Ngài dám hy sinh tử-đạo
đặng bảo thủ chơn truyền của Ngài, cũng có lý nhưng chưa
phải lẽ, 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. Vả chăng chúng ta sanh
ra có hai cái sống và có hai cái chết."
Ðấng ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhơn loại đã dẫy đầy,
Ngài chỉ xuống tại mặt thế nầy làm con tế vật đặng chuộc tội
tình cho nhơn loại, mà lại còn đem quyền của Chí Tôn để nơi
tay của nhơn loại, bàn tay đó đã ký Đệ nhị Hòa ước cho nhơn
loại, nó làm cho Ngài thế nào?
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Do tay Ngài ký tờ hòa ước với Chí Tôn, nên hai tay của Ngài
bị đóng đinh trên cây Thập tự giá. Hai chân của Ðấng ấy đã đi
trước nhơn loại dìu đường hằng sống cho họ, rồi hai chân của
Ðấng ấy cũng bị đóng đinh trên cây Thánh Giá, còn trái tim
yêu ái nhơn sanh vô hạn ấy bị một mũi kiếm vô tình đâm ngay
cạnh hông của Ngài, lấy giọt máu cuối cùng đó đặng cứu nhơn
loại, một tình ái vô biên ấy để lại cho loài người một tôn chỉ
yêu ái. Tôn chỉ nhìn nhơn loại là anh em cốt nhục và khuyên
nhủ nhơn loại coi nhau như đồng chủng".

THẬP TỬ NHỨT SANH
十死一生
E: One chance of life on ten chances of death.
F: Une chance de vie sur dix chances de mort.
Thập: Mười, hoàn toàn. Tử: chết. Nhứt: một. Sanh: sống.
Thập tử nhứt sanh là mười phần chết, chỉ có một phần sống.
Ý nói: nguy hiểm vô cùng.

THẤT BỬU
七 寶
E: The seven precious things.
F: Les sept objets précieux.
Thất: Bảy, thứ bảy. Bửu: Bảo: quí báu. Thất bửu hay Thất
bảo là bảy thứ quí báu mà chỉ có ở con ngườ. Đó là bảy tình
tạo thành 7 thể con người: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc ,dục.
Kinh Tiểu Tường:
"Ao thất bửu gội mình sạch tục."
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THẤT CHÁNH
失正
(Thất là mất đi, không còn giữ được bản chất ban đầu; chánh
là điều yếu trọng, chánh lý, trung thực).Vây thất chánh là làm
mất mát nguyên ý, nguyên bản, sai lạc chơn truyền.
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. "

THẤT CHÍ
失 志
E: Discouraged.
F: Découragé.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Chí: ý chí. Thất chí là mất hết ý chí,
chán nãn hết muốn làm việc.
Đức Lý, Ngài nói tiếp:
"Việc Cơ bút Hiền-Hữu tuy chưa rõ thấu Huyền diệu cho trọn
mặc dầu, chớ kỳ trung cũng đã hiểu biết chút đỉnh, chẳng phải
ai cầm Cơ mà đều đặng huyền diệu hết. Lão giải nghĩa: Có ba
phẩm Đồng-tử phò loan:
- Một là : Giáng tâm
- Hai là: Mê.
- Ba là: Giáng thủ.
Tây phương gọi là Intuitif, Semi Intuitif et Automatique. Thầy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đã cho Hiền-Hữu chấp Cơ một đôi khi quả có huyền diệu,
nhưng mà có nhiều khi tà bổn thân Hiền Hữu nó lại choán lấy
Thiên ý mà dịch trật. Vì vậy mà Hiền-Hữu phải nhiều phen thất
chí".

THẤT CHƠN TRUYỀN
失真傳
E: To lose the true doctrine.
F: Perdre la vraie doctrine.
(Thất là mất, Chơn truyền là lời truyền dạy chơn thật của Đấng
Giáo chủ của một Tôn giáo từ xưa đã để lại). Nhưng dần dần
với thời gian, những người sau canh cải ngày một ít, đến nỗi
ngày nay xem như đã sửa đổi theo phàm ý, thế là nền Tôn
giáo ấy đã bị Thất chơn truyền.
Tôn giáo Thất Chơn truyền do đâu?
Đức Hộ Pháp thuyết, đêm 05-04- Kỷ Sửu (02-05-1949):
"Toàn cả Thánh-Thể Đức Chí-Tôn tức nhiên Chức Sắc Thiên
Phong đều biết rằng: Các nền Tôn-giáo đương nhiên bây giờ
nếu gọi là thất chơn truyền, thì thất chơn truyền do nơi đâu?
- Do tại Bí-pháp không đúng theo lương tri, lương năng của
loài người. Lương tri, lương năng của mỗi người đương thời
buổi này đã đạt đến một 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, cầm
tâm lý của nhơn loại trong khuôn khổ đạo đức tinh thần nữa.
Đối với các triết lý Bí pháp buổi nọ, bây giờ nhơn 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".
Đức Thượng-Phẩm cho biết thêm về hậu quả:
"Các Em cũng dư hiểu rằng các Giáo-lý từ xưa đã bị Thất-kỳCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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 Giáo-lý đã
Thất Chơn-truyền thì đem đến cho nhơn-sanh biết bao tangthương 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 quyềnhành riêng biệt ấy mà khiến cho hai bên thường có phản khắc
Đạo quyền, bởi tánh phàm thường hay có phạm những lỗi-lầm
mà chẳng chịu phục thiện đặng cải sửa cho trở nên tận thiện.
Các Em đâu hiểu rằng Chí-Tôn giao quyền sửa trị Chức Sắc,
Chức việc và toàn Đạo Nam, Nữ cho bên Hiệp Thiên-Đài là
Thánh-ý Đức Chí-Tôn muốn dùng hình phàm đặng làm cho
giảm bớt tội vô hình. Nếu ai 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 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 cả đời đời".
"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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hưởng hòa bình, phục lại đời thượng cổ, là do nơi Thiên Thơ
tiền định, buổi Hạ nguơn chuyển thế hoán cựu nghinh tân.
Tóm lại, Đức Chí Tôn khai Đạo kỳ ba nầy là thuận theo lẽ tuần
hoàn, châu nhi phục thủy."

THẤT CƠ
失 機
E: To lose the occasion.
F: Perdre l’occasion.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Cơ: dịp, cơ hội. Thất cơ là bỏ mất dịp
tốt.
Thất cơ lỡ vận: mất hết cơ hội, lỡ bước nửa chừng.

THẤT DANH ĐẠO
失名道
(Thất là mất; danh là tên tuổi, Đạo là sự đạo đức) tức nhiên
người không biết trọng mình thì không biết trọng người và
trọng đạo. Có thể làm nhiều điều không hay mà phải bị mang
tai tiếng không tốt đến nền Đạo thì gọi là làm "thất danh Đạo".
Tinh thần một người đạo đức nên tránh.
Đức Cao Thượng Phẩm giáng: 13-12-Mậu Tuất (1959):
… "Đạo chỉ có danh là biết thương người, quyền là phục vụ,
sau mới được cái danh quyền bất diệt của Chí Tôn ban cho
nơi Thiêng Liêng. Nếu hiểu danh quyền lợi lộc theo sau tục sự
thì đó là tìm con đường tội tình. Vậy Bần Đạo khuyên nên lưu
tâm, ngoài ra phải phân biệt tiểu tiết và đại sự; để hỏng đại sự
là bất trí, giữ danh cá nhân, để thất danh Đạo là thấp hơn
thường tình."
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THẤT ĐẠO
失道
E: To lose the morality.
F: Perdre la moralité.
(Thất là mất. Đạo là Tôn giáo, là đức tin của mỗi người đã đặt
trọn vào Tôn giáo ấy; là sự tín ngưỡng trong lòng vốn sẵn có
của nhân sanh, của người tín hữu khi đã làm môn đệ của Đức
Chí-Tôn; nay vì một lý do gì bội phản). Chữ thất đạo có hai
nghĩa: một là chính họ không hiểu đạo một cách rõ rệt, nên khi
theo đạo là một xu hướng, đến khi họ cầu ước nhiều mà
không thấy nên thất đạo; Hai là bị kế tà mưu cám dỗ cho thất
đạo để theo về Tà phái.
Đức Hộ Pháp nói: "Chúng ta chỉ sợ một điều, cả con cái Đức
Chí Tôn rán ghi nhớ là buổi chung qui của chúng ta, hễ chúng
ta thất Đạo tức nhiên chúng ta không đáng làm con cái của
Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, không đáng làm bạn Thiêng
Liêng của Thần, Thánh, Tiên, Phật, chúng ta sợ chết, thiên hạ
gọi chết là mất, Bần Đạo thuyết minh cái cảnh chết là cảnh
sống, cái cảnh sống là cảnh chết, họ có biết giá trị nơi cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống thế nào đâu? Họ chỉ biết tìm mãi cái
hạnh phúc trong cảnh khổ hải này họ gọi là cảnh sống, mà thật
quả nó là cảnh chết, hễ giờ phút nào chúng ta đã thất phận,
thất Đạo, chúng ta sợ buổi chung qui của chúng ta lìa cõi trần
này. Ngày nào chúng ta biết trọn trung cùng Hội Thánh, trọn
hiếu cùng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu, trọn tín với các Đấng
Thiêng Liêng thì cái hạnh phúc của chúng ta khi lìa trần là cái
vinh diệu chúng ta đó vậy.
Đức Ngài cho biết: "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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Đức Chí Tôn giáng tại Hộ Pháp Đường ngày 03-05-Ất Mùi (dl:
28-6-1955) qua bài Thi khoán thủ: Cao Đài Tiên Ông.
CAO thăng tuyệt đối Khí Hư vô,
ĐÀI bảng nêu danh của tín đồ.
TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô.!

THẤT ĐẠO NHƠN LUÂN
Đức Hộ Pháp thuyết 14-8 Đinh-Hợi: "Tánh đức của Phật-Mẫu
chẳng khác Bà Mẹ phàm, sở dĩ Ngài đến với nhân loại là vì:
Nhơn-loại thiếu lòng yêu ái nhau, thiếu tình thương, chẳng
những vậy mà còn gây thù hận cho nhau, cốt nhục tương tàn,
thiếu tình yêu ái. Sở dĩ như vậy là vì nhơn-loại đã thất Đạo
nhơn-luân cho nên giờ đây Đức Chí-Tôn đến để chỉnh đốn cả
tinh thần của loài người lại để cứu vớt chúng sanh. Lần này
Đức Mẹ đến làm thân với chúng ta đặng làm gương mẫu cho
chúng ta".

THẤT ĐẠO TÂM
失 道 心
E: To lose the moral conscience.
F: Perdre la conscience morale.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Đạo tâm: cái tâm đạo đức. Thất đạo
tâm là mất cái tâm đạo đức.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn mấy đứa chưa đặng phong thưởng cũng không
nên vội buồn mà thất đạo tâm.

THẤT ĐẦU XÀ
七頭蛇
E: The cobra with seven heads.
F: Le cobra à sept têtes.
(Thất: Bảy, thứ bảy. Đầu: cái đầu. Xà: con rắn).
Thất đầu xà là con rắn thần có 7 cái đầu. Rắn thần này được
đắp nổi, đỡ ba cái Cẩm đôn của ba vị: Hộ Pháp (giữa) Thượng
Sanh (bên trái của Hộ Pháp), Thượng phẩm (bên phải). Các
hình tượng này đặt tại Hiệp Thiên Đài, ở cấp trên của Bán
nguyệt Ngũ Lôi đài. Trong các chùa Phật giáo ở Cao Miên,
thường có đắp hình một con rắn lớn có 7 cái đầu cất lên.
Bảy cái đầu này tượng trưng Thất tình của con người: Hỷ, Ái,
Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ. Thất tình được ví như 7 cái đầu rắn độc,
nó làm hại thể xác và tinh thần của con người, đưa con người
sa vào những thói thấp hèn tội lỗi. Người tu cần phải lập chí
cao thượng, chế ngự cho được Thất tình, cương quyết làm
chủ chúng nó, đừng yếu hèn để nó sai khiến, phải biết giữ cho
tâm thanh tịnh thì mới mong giải được khổ đau, đến bờ an lạc.
Tại sao gọi là Thất Đầu Xà?
- Xà là Rắn, ấy là loài độc có thể làm chết người. Bảy đầu
tượng trưng cho Thất Tình, nếu người không biết chế ngự để
cho phàm tánh hung hăng cũng độc hại như rắn vây. Ba đầu
rắn ngẩng lên sau lưng Hộ Pháp tượng là: Hỉ, Ái, Lạc đó là ba
mối lành, 4 đầu quay xuống là: Ố, Nộ, Ai, Dục. Ấy là bốn mối
hại, xấu.
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-Thất tình lôi cuốn con người vào tội lỗi, hại con người phải
chịu đoạ đày trầm luân khổ ải, cho nên Phật giáo chủ trương
diệt thất tình, nhưng ngày nay Đức Chí Tôn dạy người tu phải
chế ngự thất tình mới mong đắc đạo.
Trong Tòa Thánh Tây Ninh,
dưới ba cái ngai của Đức Hộ
Pháp,
Thượng
Phẩm,
Thượng Sanh, có đắp hình
Thất đầu xà, mình rắn rất dài
quấn cả ba ngai, đuôi rắn
quấn ngôi Thượng Sanh,
mình rắn quấn ngôi Thượng
Phẩm, phần đầu quấn ngôi
Hộ Pháp, còn 7 đầu rắn chia
ra: ba đầu Hỷ, Ái, Lạc, cất
lên ở phía sau ngai Hộ
Pháp, hai đầu Ai và Nộ gục
xuống thấp nhất để 2 chân
của Đức Hộ Pháp đặt lên
chế ngự nó, 2 đầu Ố và Dục gục xuống vừa thấp để 2 tay của
Đức Hộ Pháp đặt lên như đè nén nó xuống. Khi Đức Phạm Hộ
Pháp trấn thần Thất đầu xà, Đức Ngài giảng giải như sau:
"Rắn Thần 7 đầu tượng trưng con người có Thất tình. Ba đầu
rắn ngó lên sau lưng Hộ Pháp là: Hỷ, Ái, Lạc. Người tu nên
luyện tập nâng đỡ ba tình: mừng, thương, vui. Còn bốn tình:
Ai, Nộ, Ố, Dục thì đè nén xuống, đừng cho ngóc đầu lên."
Khi Đức Hộ Pháp trấn pháp, hành Bí pháp cùng Thể pháp
trong các đàn Vía, Sóc, Vọng; lúc Ngài đứng là Chuyển pháp,
Ngài ngồi là Trụ pháp. Nên khi ngồi, hai chân đạp lên 2 đầu Ai
(tả), Nộ (hữu), hai tay đè Ố (hữu), Dục (tả). Đức Ngài nói: Khi
Hộ Pháp trấn trên Thất đầu xà là đè nén các vật dục ở thế nầy
gom lại để khỏi cấu xé nhau, để mừng, vui, thương, cho mọi
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người chung hưởng, để gìn giữ đạo đức tu hành dễ dàng,
nước nhà thạnh trị. E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thượng
Sanh về ngự nơi đuôi, thì tự do Thất tình lôi cuốn, cấu xé lẫn
nhau, không phương kềm chế, ấy là cơ thử thách nội và
ngoại... Ngày nào Hộ Pháp trấn lại trên ngai thì mới có thể dễ
dàng mọi việc Đạo và Đời. Quyền thiêng liêng phải vậy, đặng
vay trả cho sạch oan khiên, mới đem thuần phong mỹ tục, vãn
hồi hòa bình trật tự, tháng Thuấn ngày Nghiêu, trở nên thượng
cổ."
Đức Hộ Pháp thuyết về Thất đầu xà: Bảy nọc độc của rắn: Hỷ,
Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ ở trong châu thân con người.
Phàm con người ở thế, từ ngôi thiên tử cho đến hàng thứ dân,
ai cũng có đủ bảy mối Tình ấy tất cả, nhưng do người biết độ
lượng cho vừa theo bực trung thì mới khỏi hại đến châu thân
và sự nghiệp.
1. 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.
2. 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.
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3. Chữ Ai là Buồn: Ấy cũng là một điều hư hại đến thân thể
và trí não tinh thần. Có nhiều người gặp việc sanh ly tử biệt,
hay là đấu lực tranh tài mà chẳng may thất bại, thì cũng buồn
thảm đến lụy thân. Ví như Thạch Sùng đấu của nhà giàu, mà
thiếu mẻ kho, phải chịu mất hết gia tài, rồi ông buồn rầu mà
thất chí đến lụy thân. Ấy là sự buồn rầu đến hại lớn, đáng làm
gương cho người sau. Nếu khi gặp cảnh chẳng may, phải có
năng lực đạo đức tinh thần mạnh mẽ mà làm kế bảo tồn tức là
phương an ủi tâm hồn mát mẻ.
4. 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. Có 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 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.
5. Chữ Ái là Thương yêu: Có câu: "Ái nhơn như ái kỷ", nghĩa
là: Thương hết mọi người như thương mình vậy, mới gọi là
Bác ái. Bác ái là rộng thương, mà thương vì công bình chánh
trực, nhơn nghĩa đạo đức tinh thần, thương nước thương dân,
chớ chẳng phải thương riêng vì cá nhân vật chất, hay vì bợ đỡ
nịnh hót mà thương, hoặc thương vì ái tình tài sắc. Trong sự
thương giới hạn phân minh mới tránh khỏi điều tai hại. Có tích
xưa đời Tam Quốc, có Đổng Trác và Lữ Phụng Tiên (Lữ Bố),
đã kết nghĩa minh linh dưỡng tử, mà vì ái tình với một gái Điêu
Thuyền, đến đỗi cha con giết hại lẫn nhau. Ấy là do nơi dây ái
tình mà điêu tàn chết thảm. Còn nhiều người tài hay, phá núi
lấp sông, văn chương trí tuệ, mà chẳng vì đạo đức, mãn sa
mê sắc dục mà phải hư hại thân thể.
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6. 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". Sau lại có câu phương ngôn của Thầy rằng:
"Thương người như thể thương thân, Ghét người khác thể
vun phân cho người."
7. Chữ Dục là Tham muốn: Người có 100 muốn, 1000 muốn,
muốn hoài không đủ, nào là muốn nhà cao lầu rộng, áo đẹp,
vợ xinh, đồ ăn mỹ vị, muốn thế nào cho được giàu sang trên
thiên hạ. Các điều muốn ấy là về sự ích kỷ. Nếu được tấm
lòng tham muốn về đạo đức nhơn nghĩa, ích nước lợi dân, ấy
là sự muốn trở nên cao thượng. Tóm tắt lại, sự dục vọng của
con người rất bao la quảng đại, đến khi còn một hơi thở cuối
cùng mà mọi điều ham muốn cũng chưa đầy đủ, nên 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 bắt ve. Cũng vì
lòng tham muốn mà rốt cuộc mạnh yếu sang hèn tương tàn
tương sát."
Thất đầu xà trên cảnh Thiêng liêng:
Trên Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống cũng có Thất đầu xà. Đức
Hộ Pháp nói: "Cột đài ấy có tám cửa là Thất-Đầu-Xà, có bảy
đầu trong tám cửa ngăn cản các chơn hồn không cho vào BátQuái-Đài, duy chỉ chừa có cửa Phật mà thôi. Cả bảy cửa kia
Quỉ giữ không cho ai qua lại, không có lực quyền nào đi ngang
qua đặng, chúng ta dòm phía dưới thấy Đại-Hải mênh mông,
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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.

THẤT ĐỨC
失德
A: Immoral.
P: Immoral.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Đức: đạo đức. Thất đức là mất đức,
tức là trái với đạo đức.
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 Phật-Mẫu kế tới Vạnlinh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-Cung cùng Hiệp Thiên Đài có tình
mật-thiết cùng nhau về một căn-cội Pháp để vận hành nguơnkhí 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
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bộ pháp giới tức là chào mạng sanh của chúng ta, chớ chẳng
phải chỉ 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.
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".
Thi văn dạy Đạo có câu:
"Hễ muốn lợi danh mang thất đức,
"Thờ chung danh lợi hết gần Trời".
Thi Văn dạy Đạo rằng:
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.

THẤT ĐỨC VÔ NHÂN
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
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."
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THẤT HIỀN
七賢
E: Seven Sages
F: Sept Sages.
(Thất: Bảy, thứ bảy. Hiền: người đạo đức, tài giỏi hơn người).
Thất Hiền là bảy ông Hiền nầy thường tụ họp nhau trong rừng
trúc để đàm luận đạo lý, nên được gọi là Trúc Lâm Thất Hiền.
Bảy ông có cùng một chí hướng, tu theo đạo Tiên vào thời nhà
Tấn bên Tàu, tức là vào thời Tư Mã Chiêu, con của Tư Mã Ý,
trong truyện Tam Quốc, gọi là Bảy ông Hiền:
Trúc lâm Thất Hiền có tên kể ra sau đây:
- Nguyễn Tịch (210-263)
- Lưu Linh (220-300)
- Hướng Tú (221-300)
- Nguyễn Hàm

- Kê Khang (223-263)
- Sơn Đào (205-283)
- Vương Nhung (234-305)

Đây là nhóm Thanh đàm của Đạo gia, bàn về những vấn đề
thanh cao, tư tưởng siêu việt. Là nhóm đại diện cho phong
trào sống nghệ thuật phong lưu theo tự nhiên, để cho tình cảm
lãng mạn nẩy nở tự do, không gò ép trong lễ nghi, giới luật.
Thánh ngôn Hiệp Tuyển có bài Thi:
Trước lâm chứa đặng bảy ông Hiền,
Vì bỏ tục trần mến cảnh Tiên.
Hồng cấu đã chui thân phải vấy,
Hơn thua cười kẻ biết nơi tiền.
Sơ lược tiểu sử mỗi ông Hiền trong Trúc lâm Thất Hiền:
1. NGUYỄN TỊCH (210-263) tên chữ là Tự Tông, người đất
Trấn Lưu, con của Nguyễn Vũ, một trong Kiến An Thất tử.
Người có dung mạo khác thường, chí khí mở rộng, tự nhiên,
một mình độc lập, phóng túng tự do, thường đóng cửa ở trong
nhà đọc sách, hay lên núi ngao du sơn thủy. Ông đọc rất nhiều
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sách mà thích nhứt là sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nam
Hoa Kinh của Trang Tử, thích uống rượu, biết thổi sáo, giỏi
đàn cầm, đương khi đắc ý chợt quên hình hài mà siêu thần
nhập hóa. Người đời cho ông là kẻ si tình và ngông ngạo.
Vì có cái cuồng danh đó mà Tư Mã Chiêu (con của Tư Mã Ý)
đem lòng ngưỡng mộ, muốn kết thân với Nguyễn Tịch, nhưng
ông không chịu nên cố ý say sưa luôn 60 ngày đêm để khỏi
gặp Tư Mã Chiêu. Ông nhìn thấy triều đình càng lúc càng suy
yếu, quan lại chuyên quyền, dua nịnh, ông rất đau lòng, nên
đã kết tinh vào tác phẩm "Vịnh Hoài" của ông, một tập thơ bất
hủ gồm 82 bài thi, một kiệt tác của thời bấy giờ. Tấm lòng của
ông bao la, tầm mắt rộng lớn mà không gặp được người đồng
khí tương cầu nên đã phát tiết bi thương trong thơ văn đến độ
mãnh liệt.
Nguyễn Tịch có viết sách "Đạt Trang Luận", trong đó ông xác
định Triết lý tự nhiên, luôn luôn ý thức cái lý đồng nhứt trong
sai thù. Nguyễn Tịch có cặp mắt rất đặc biệt, khi vừa lòng ai
thì nhìn với đôi mắt xanh, còn không vừa lòng ai thì nhìn với
đôi mắt trắng. Khi mẹ Nguyễn Tịch mất, ông Kê Hỷ mang đồ lễ
đến viếng, Nguyễn Tịch tiếp nhìn với đôi mắt trắng. Hỷ ra về
mà bụng không bằng lòng. Em của Kê Hỷ là Kê Khang nghe
biết chuyện đó, mới mang rượu và cắp đàn đến, thì Tịch rất
vui, vừa ý lắm, tiếp Kê Khang với đôi mắt xanh.
Năm thứ tư đời Cảnh nguyên, tức là năm 263, Nguyễn Tịch
mất, hưởng được 54 tuổi. Kê Khang thường ca tụng Nguyễn
Tịch rằng: Nguyễn Tự Tông, miệng không bàn lỗi của người.
Ta mỗi khi bắt chước điều ấy mà không kịp được, cùng cực
bẩm tính hơn người, với sự vật không thương tổn, chỉ có cái
uống rượu quá mức thôi.
2. KÊ KHANG (223-263) tự là Thúc Dạ, ở Tiêu Quận, sớm mồ
côi, có kỳ tài, thân hình cao lớn, có phong nghi, thiên chất tự
nhiên, tánh tình điềm đạm, ít ham muốn, khoan dung giản dị.
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Ông tự học mà giỏi, sở trường về môn học Lão Trang. Ông
trước tác được hai bộ sách: Thích Tứ Luận và Thanh Vô Ai
Lạc Luận. Trong hai cuốn sách nầy, ông lấy chủ nghĩa tự
nhiên để bài bác học thuyết của Nho gia. Ông quan niệm nhân
cách của người quân tử có được không phải lấy lễ giáo bên
ngoài mà uốn nắn con người, đẽo gọt thiên nhiên. Ông cũng
chống lại tất cả các suy luận trí thức về phải trái, đúng sai.
Ông chỉ cốt làm sao cho được Tâm hư để noi theo Tánh mà
sống, vì tự nhiên chính là đạo lý. Sách Thế Thuyết có kể
chuyện rằng: "Chung Hội (225-264) làm quan, làm tướng, có
viết sách, lấy làm tiếc vì chưa có dịp gặp Kê Khang, cho nên
ngày kia, Chung Hội cùng với vài người thân tín đến viếng Kê
Khang. Sở thích của Kê Khang là rèn đồ kim khí. Chung Hội
đến thì thấy Kê Khang đang rèn sắt dưới gốc cây lớn. Hướng
Tú thì giúp Kê Khang thổi ống bể, còn Kê Khang thì vẫn tiếp
tục đập sắt như không có khách đến. Chung Hội bị bẽ mặt,
đứng nhìn một lát rồi bỏ đi.
Kê Khang hỏi: - Đã nghe gì mà tới? Đã thấy gì mà đi?
Chung Hội đáp: Tới vì nghe cái đã nghe, đi vì thấy cái đã
thấy."
Người đời Tấn rất thích cái vẻ đẹp thể chất và tinh thần của Kê
Khang. Người ta sánh ông với núi ngọc hoặc cây tùng. Có lẽ vì
vậy mà Chung Hội mới nói đã nghe và đã thấy.
Trước kia, có một hôm, Kê Khang đi chơi ở đất Lạc Tây, trọ ở
Hoa Dương Đình, đêm ngồi khảy đàn, chợt có một người
khách đến tự xưng mình là người thời cổ, rồi cùng Kê Khang
bàn luận âm luật, lời lẽ rành rọt thấu đáo lắm. Nhân đó, ông
khách truyền cho Kê Khang khúc nhạc Quảng lăng tán, dặn
Kê Khang không truyền cho ai khác. Về sau, khi Kê Khang bị
Tư Mã Chiêu đem ra hành hình ở phía chợ đông, Kê Khang
quay nhìn bóng mặt trời rồi cầm đàn gảy mà nói rằng:
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- Trước kia khúc Quảng lăng tán nầy có người tên Viên Hiếu
Nê thường theo ta để học nhưng ta không truyền được, nay
khúc Quảng lăng tán nầy từ nay mất đi.
Kê Khang bị Tư Mã Chiêu ra lịnh giết chết năm ông được 40
tuổi. Các nhà phê bình đều cho rằng: thơ của Nguyễn Tịch và
của Kê Khang ý tứ rất khác nhau. Thơ của Nguyễn Tịch thì ý
chỉ thâm thúy, của Kê Khang thì khí vận tuấn thanh. Tài hoa
của Nguyễn Tịch thì như mùa Xuân thơm ngát, còn tâm tình
của Kê Khang như mùa Thu trong trẻo. Nhưng có điều, là
Nguyễn Tịch dùng cái cuồng để làm kế bảo toàn tấm thân, còn
Kê Khang lại bị cái cuồng mà phải sát thân.
3. LƯU LINH (220-300) tự là Bá Luân, người đất Bái, thân
hình xấu xí, phóng túng, thường lấy sự coi nhỏ vũ trụ xem
bằng muôn vật làm tâm, lạnh nhạt ít lời, không quen giao du,
cùng với Nguyễn Tịch và Kê Khang tương ngộ, tinh thần hớn
hở, dắt tay vào rừng. Lúc đầu không chút ý kiến gì về tài sản
có không, nói: "Ta chết chôn cho ta." Đấy khinh bỏ thân thể
đến thế. Lưu Linh hay uống rượu, nổi tiếng về rượu hơn hết
trong Trước Lâm Thất Hiền, uống rượu bao nhiêu cũng không
say. Một hôm, ông bảo vợ đi lấy rượu. Vợ ông đổ rượu đi và
đập bể vò rượu, khóc mà can rằng: "Ông uống rượu nhiều
quá, không phải là cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ bớt rượu
đi." (Nhiếp sinh là thu nhiếp tinh thần để nuôi sức khỏe). Lưu
Linh nói: "Phải, ta không thể tự cấm được, phải cầu quỉ thần
lên để thệ nguyện mới được. Vậy phải đủ rượu thịt làm lễ
chứ!" Vợ liền nghe lời, lo sắm sửa đủ các thứ. Xong, Lưu Linh
bèn quì mà khấn rằng:
Thiên sanh Lưu Linh,
Dĩ tửu vi danh,
Nhất ẩm nhất hộc,
Ngũ đẩu giải tỉnh,
Phụ nhân chi ngôn,
Thận bất khả thính."

(Trời sanh Lưu Linh,
Lấy rượu làm danh,
Mới uống một vò,
Năm đấu giải tỉnh,
Lời nói đàn bà,
Cẩn thận đừng nghe.)
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Khấn xong thì đem rượu thịt ra, ăn uống li bì, say say tỉnh
tỉnh.Tuy Lưu Linh mê man phóng túng, nhưng khi gặp việc thì
ứng biến chẳng sai, ít khi thác ý vào văn thơ, duy có làm bài
phú "Tửu đức tụng" nổi tiếng, ca tụng người uống rượu. Bài
phú Tửu đức tụng, diễn nôm ra sau đây:
1- Chàng là một người đầy cao quí,
Đối với chàng, Trời Đất chỉ là một buổi sáng,
Và vĩnh hằng chỉ là một thoáng chốc.
Mặt trăng và mặt trời chỉ là những cánh cửa sổ,
Tám sa mạc là sân nhà chàng.
Chàng đi không để lại dấu vết,
Không ở tại một ngôi nhà nào.
Lấy trời làm nhà, lấy đất làm chiếu,
Chàng theo đuổi sự phóng túng của mình.
Khi dừng lại chỉ là để nâng lên chén rượu hay ôm bầu rượu,
Khi đi chỉ là để mang theo một bình rượu hay lấy đi chai
rượu.
Rượu là công việc duy nhứt của chàng,
Chàng chẳng biết gì hơn nữa.
2- Một ông chúa trẻ thuộc nhà cao quí và một quan về hưu,
Nghe nói đến những thói quen của ta,
Đã bài bác cách sống của ta.
Họ vung tay áo, nắm tay lại,
Mắt dữ dằn đảo qua đảo lại và răng thì nghiến chặt lại,
Họ dạy ta những phép tắc xã giao,
Phải thế nầy và không được thế kia, nghe như tiếng bầy ong
Nhưng vào lúc đó, ông thầy kia,
Nắm lấy một cái vò, cầm lên một cái chén,
Đưa chén lên miệng nốc hết rượu, rồi vuốt râu nằm thẳng
cẳng,
Lấy men làm gối, lấy cặn rượu làm gối dài.
3- Chẳng suy nghĩ gì, chẳng lo âu gì,
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Hạnh phúc của chàng thật là toàn vẹn!
Thoắt thấy chàng say mèm, thoắt thấy chàng tỉnh rượu.
Lắng tai nghe, chàng không nghe thấy sấm rền,
Chú mắt nhìn, chàng chẳng thấy hình núi Thái sơn,
Không thấy lạnh giá và nóng bức cắn xé da thịt mình,
Cũng không thấy thành công và ham muốn gây những đam
mê.
Chàng cúi nhìn đám người đông như kiến cỏ,
Họ giống như bèo tấm trôi trên sông Giang sông Hàn,
Hai vị cao sang kia đứng cạnh,
Với chàng, chỉ giống con ong hay con sâu.
(Lê Diên dịch)
Đây là những tư tưởng tự nhiên rút ra ở hệ thống xuất thế của
Lão Trang, đem vào đời sống nghệ thuật đến mức cực đoan.
Lưu Linh mượn rượu để quên đời, quên cả hình hài để sống
với một tâm trạng siêu thần nhập hóa giả tạo. Phải chăng hoàn
cảnh lịch sử xã hội thời đó đã gây ra không khí quá bi quan
như thế? Lưu Linh thường hay quá chén, phóng túng, cởi bỏ
quần áo, trần truồng trong nhà. Người đời thấy vậy thì chê
cười. Lưu Linh nói: "Ta lấy Trời Đất làm nóc nhà, buồng nhà
làm quần áo, các ông sao lại chui vào quần áo của ta?" Lưu
Linh dẫu sống phóng túng, buông thả, nhưng vẫn ý thức cái gì
là của Trời Đất, cái gì là của thiên hạ.
4. SƠN ĐÀO (205-283) tự là Cự Nguyên, người ở huyện Hoài,
đời nhà Tấn (nay thuộc tỉnh Hồ Nam). Từ nhỏ, tánh tình ông
rất chất phác, nhưng học thức hơn người, được nhiều học giả
danh vọng trong vùng kính trọng, thế mà đến 40 tuổi, Sơn Đào
vẫn là một viên quan nhỏ giữ chức Chủ Bạ trong quận. Sơn
Đào chơi thân với Nguyễn Tịch và Kê Khang.
Vợ Sơn Đào là Hàn Thị thấy ba người chơi thân với nhau thì
hỏi dò chồng. Sơn Đào đáp: Đó là hai người riêng ta có thể
chơi thân. Hàn Thị muốn biết rõ hai người bạn đặc biệt nầy
của chồng, nên sửa soạn một tiệc rượu để chồng thết đãi hai
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bạn, còn Hàn Thị thì núp trong màn nhìn ra quan sát, buổi tiệc
kéo dài suốt đêm, Hàn Thị cũng thức suốt đêm để theo dõi.
Sáng hôm sau, Sơn Đào vào phòng hỏi vợ:
- Nàng nghĩ sao về hai người bạn đó?
Hàn Thị đáp: Về tài hoa thì chàng không bằng họ, nhưng về trí
thức thì chàng đáng là bạn của họ. Chính Sơn Đào cũng cho
cái biết của ta là cao hơn.
Về sau, Sơn Đào cũng được điều về kinh đô, giữ chức
Thượng Thư Lại Bộ Lang. Lúc ấy Ngụy-Đế là Tào Phương
vừa nhỏ tuổi vừa bất tài, triều chính lọt vào tay Thái Úy Tư Mã
Ý và Đại tướng Tào Sảng. Hai người nầy kết bè kết đảng định
tiêu diệt phía đối phương mà độc chiếm quyền hành. Sơn Đào
nhìn thế cuộc biết chắc thế nào Tào Sảng cũng phải thua Tư
Mã Ý, vì Tào Sảng lỗ mảng ngang ngược, kém mưu trí hơn Tư
Mã Ý nhiều. Sơn Đào không muốn dính vào vòng đấu tranh
của hai người ấy, nên thường ẩn cư, ít giao thiệp với các triều
thần.
Mỗi khi cao hứng, Sơn Đào thường mời các danh sĩ như: Kê
Khang, Nguyễn Tịch, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Hướng Tú,
Vương Nhung vào trong rừng trúc rong chơi, uống rượu và
bàn lẽ huyền vi của Trời Đất, gác ngoài tai mọi việc ở đời.
Trong Trúc lâm Thất Hiền thì Kê Khang là người có tiếng tăm
và tài hoa cao nhứt, dám khinh miệt cả bọn quyền quí, làm
Sơn Đào rất bội phục. Sau nầy, khi Sơn Đào làm ở Bộ Lại, có
dâng thơ tiến cử Kê Khang. Kê Khang chán ghét bọn quan lại
tham ô nên không hề có ý muốn ra làm quan, nay biết được
Sơn Đào dâng thơ tiến cử mình, Kê Khang nổi giận liền viết
một bức thơ "Tuyệt giao Sơn Đào", mỉa mai Sơn Đào còn ham
danh lợi và tuyên bố tuyệt giao với Sơn Đào. Sơn Đào rất hiểu
rõ tánh ý của Kê Khang nên không hề hờn giận.
Sau, Kê Khang bị Chung Hội và Lữ Tấn vu oan, Tư Mã Chiêu
tin Chung Hội nên giết chết Kê Khang. Con của Kê Khang là
Kê Thiệu bơ vơ không nơi nương tựa, được Sơn Đào lo lắng
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chăm sóc. Năm 265, con của Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm
chiếm lấy chánh quyền, phế bỏ triều Ngụy của họ Tào, lên làm
vua, lập ra nhà Tấn, Sơn Đào lại dâng thư tiến cử Kê Thiệu
"Cha có tội không liên quan gì đến con, Kê Thiệu gồm đủ đức
tài, xứng đáng được trọng dụng." Tư Mã Viêm chấp nhận,
phong Kê Thiệu chức Bí Thư Thừa. Sơn Đào giỏi nhận xét
nhân tài, trong hơn 20 năm ông làm việc ở Bộ Lại, ông tiến cử
lên triều đình nhiều hiền tài. Trong triều có quyền thần Giả
Sung, thường kéo bè kết đảng để củng cố thế lực, khen ngợi
tên tâm phúc Lục Lượng trước mặt Tư Mã Viêm, rằng Lục
Lượng có tánh tình trung hậu, chí công vô tư, nên xin cho Lục
Lượng được cùng với Sơn Đào làm chức Tuyển Quan. Tư Mã
Viêm đồng ý. Sơn Đào thì phản đối việc nầy, vì biết Lục Lượng
chỉ là tên có tài nịnh hót chớ không có thực tài, không xứng
đáng với chức Tuyển Quan. Ít lâu sau, quả nhiên tên Lục
Lượng nhận hối lộ, bị phát hiện nên bị cách chức. Do đó, Tư
Mã Viêm càng trọng tư cách của Sơn Đào.
5. HƯỚNG TÚ (221-300) tự là Tử Kỳ, người ở đất Hoài, nay là
Hồ Nam, thuở nhỏ đã quen biết Sơn Đào. Hướng Tú rất thông
tuệ, hiểu biết rất sâu xa, theo nền học của Lão Trang. Ông
cùng với Quách Tượng đã chú giải sách Nam Hoa Kinh của
Trang Tử, vì lâu nay trải qua nhiều thế hệ của Đạo gia, nhưng
chưa có ai luận bàn về tôn chỉ và hệ thống hóa sách ấy cả.
Hướng Tú bàn và giải thích thêm những ý nghĩa sâu kín, phát
minh thêm ý lạ, làm nổi dậy phong trào Huyền học. Người
đương thời đọc sách ấy thì siêu nhiên tâm ngộ, chẳng ai
không mãn nguyện.
6. VƯƠNG NHUNG (234-305) có một người con vừa mới
chết, bạn của Vương Nhung là Sơn Giản đến viếng. Vương
Nhung không cầm được nước mắt. Sơn Giản nói:
- Chỉ là đứa bé con, cớ sao lại khóc?
- Thánh nhân thì quên tình, thứ dân thì không biết tới, chỉ như
bọn ta mới có nhiều tình.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sơn Giản tán đồng, rồi cũng khóc theo. Lời nói của Vương
Nhung cắt nghĩa rất rõ tại sao nhiều Huyền học gia lại rất lưu
tâm đến thuyết Chủ tình. Trong nhiều trường hợp, không phải
vì sự được mất của bản thân mà họ tỏ ra vui buồn, mà chính
trong cái cảnh tượng chung của cuộc sống hay của Trời Đất.
7. NGUYỄN HÀM: là cháu của Nguyễn Tịch, gọi Nguyễn Tịch
bằng chú. Hai người họ Nguyễn nầy đều thích uống rượu. Mỗi
khi gặp nhau, họ không cần lấy chén mà uống, chỉ ngồi quanh
vò rượu mà uống trong vò. Có khi mấy con heo khát nước
chạy đến, thì họ cho heo cùng uống với họ. Đấy là tình cảm
cốt yếu của hạng người phong lưu, muốn sống với tinh thần
nghệ sĩ, với ý thức bình đẳng, không phân biệt giữa họ và vật
trong Trời Đất. Tóm lại, Trúc lâm Thất Hiền là bảy ông Hiền
nơi rừng trúc. Họ là những nhà văn nhà thơ, vừa đi dạo, vừa
bàn luận trong một khu rừng trúc nhỏ, dừng lại để uống rượu,
rồi lại đi dạo tiếp tục, rồi lại bàn luận, làm thơ, cho đến lúc say
mèm. Họ bàn luận chỉ trích Khổng giáo, đề cao Lão Trang, mỗi
người có một cách, làm dẫy lên một trào lưu tư tưởng lãng
mạn gọi là Phong lưu, ngụ ý sống tự do theo tự nhiên, mà tư
tưởng triết học thì chủ ở Lão Trang. Sống Phong lưu là sống
hòa nhịp với cảm xúc bồng bột hồn nhiên, không chờ trí thức
kịp xen vào. Cảm xúc ấy là của một tánh tình đã cảm thông với
tạo vật thiên nhiên chớ không phải cái tánh tình nhỏ hẹp hữu
hạn tầm thường.

THẤT HIẾU
失孝
E: Ungratefull to one’s parents.
F: Ingrat envers ses parents.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng-liêng hằng Sống:
"Có điều trọng hệ là dầu Nam, Nữ cũng vậy rán giữ một điều
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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."
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.

THẤT HỘ
失戶
Là mất cha. Cổ thi có câu: "Trắc bỉ Hộ hề, chiêm vọng phụ hề"
nghĩa là lên núi Hộ để trông cha. Nếu mất mẹ thì gọi là Thất
Dĩ. Cổ thi có câu: "Trắc bỉ Hộ hề! chiêm vọng phụ hề! Trắc bỉ
Dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề", nghĩa là lên núi Hộ để trông Cha,
lên núi Dĩ để trông Mẹ.
Cụ Trần Cao Vân ở Côn đảo vừa được tha về nguyên quán thì
gặp lúc Thân phụ ốm nặng, cụ phụng dưỡng thân phụ được
18 ngày thì thân phụ từ trần (Bài Văn tế thân phụ từ trần đã
nêu rõ). Sau đây là bài "viếng thân phụ qua đời" của cụ Trần
Cao Vân, có câu:
"Hỡi ơi! Lá hẹ sương dầm. Chồi lan mưa ủ.
Mẹ trước mất, cả bầy con nhờ bố, nếp xướng tùy đà ngợi
khắp gần xa.
Con nay về chưa mấy bửa cùng cha, cơn thất hộ đã rơi hàng
ngọc lụy"…
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THẤT KHIÊM CUNG
失 謙 恭
E: To lose modesty and respect.
F: Perdre la modestie et le respect.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Khiêm: nhún nhường. Cung: cung
kính. Thất khiêm cung là mất sự khiêm nhường và cung kính.
Tân Luật-Tứ đại điều qui:
Dưới gián trên đừng thất khiêm cung.

THẤT KHIẾU
七 竅
E: Seven holes of the face.
F: Sept trous de la face.
Thất: Bảy, thứ bảy. Khiếu: cái lỗ, hang. Thất khiếu là bảy cái
lỗ trên mặt gồm: hai mắt, hai tai, hai mũi, một miệng.
Phần dưới của thân còn có 2 khiếu nữa là: lỗ tiểu và lỗ tiện,
nhập với 7 khiếu trên mặt, tất cả là 9 khiếu: Cửu khiếu.

THẤT KỲ TRUYỀN
失其傳
E: To lose that true doctrine.
F: Perdre cette vraie doctrine.
Thánh giáo của 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
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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".

THẤT LẼ CÔNG BÌNH THIÊNG LIÊNG
Thầy dạy: 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".

THẤT LỄ
失禮
E: Impoliteness.
F: Impolitess.
Thầy dạy: Vendredi, 15 Octobre 1926 (09-9-Bính Dần).
"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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Thất lễ là đại tội trước mắt các Ðấng Chơn linh ấy, Thầy phải
thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng buổi nào chấp
trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp trách rất nhiều.
Sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật."

THẤT LỘC
失祿
E: To lose the favour of God (to die).
F: Perdre la faveur de Dieu (Mourir).
Thất: Mất, thua, sai lầm. Lộc: phước lộc. Thất lộc là mất cái
lộc Trời cho. Ý nói: chết.

THẤT LỢI
失利
E: Disadvantage.
F: Le désavantage.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Lợi: lợi lộc. Thất lợi là mất đi nguồn
lợi.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền):
Hễ đói thì mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình phải
giữ, hễ nhục thì mình chung chịu,...
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THẤT NHƠN TÂM
失人心
E: To be unpopular.
F: Être impopulaire.
(Thất là mất, không được toại ý, Nhơn tâm là lòng người) Là
không được lòng người: hoặc đã làm mất niềm tin, hoặc không
đủ khả năng mà dẫn đạo tinh thần.
Lời Thầy dạy: "Thầy hằng nói cho các con biết, việc CƠ BÚT
là việc tối trọng, nếu không có Chơn-linh quí trọng thì thường
có Tà quái xung nhập mà khuấy rối làm cho thất nhơn tâm, lại
còn một điều đáng quan phòng nữa là trong mấy đứa phò-loan
cũng có đứa không dè-dặt, tưởng CƠ BÚT là việc khinh
thường làm thế nào cũng đặng, rồi muốn lấy đó mà cầu hỏi
những điều vô vi, nên cũng có nhiều khi vì đó mà sanh biến
trong Đạo. Thầy nói cho các con hiểu bậc Chơn Thánh mà
phải đọa trần nếu không đủ tánh chất để dìu-dẫn nhơn sanh
thì cũng chưa xứng đáng cầm bút cho Thầy truyền Đạo. Các
con nghe à!"

THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
七 娘遙池宮
E: Seventh Muse.
F: Septième Muse.
(Thất: Bảy. Nương: người phái nữ đáng kính. Diêu Trì Cung là
Cung Diêu-trì nơi cảnh thiêng liêng). Thất Nương là Đấng Nữ
Tiên đứng hàng thứ bảy trong Cửu vị Tiên Nương nơi DiêuTrì-Cung. Trong lịch sử Cơ Bút của Đạo Cao Đài, Thất Nương
là vị Nữ Tiên đến với các ông trong nhóm Xây bàn đầu tiên
hơn hết, dùng thi văn tuyệt bút để dẫn dắt quí Ngài Cao Quỳnh
Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang vào đường đạo đức, với
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tên tạm mượn (Tá danh) là Đoàn Ngọc Quế (Xem thêm chữ
Đoàn Ngọc Quế)
"Thất Nương khêu đuốc đạo đầu,
"Nhờ người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi."
Thất Nương có nhiều kiếp giáng trần, nhưng hiện nay chỉ biết
được hai kiếp của Thất Nương: Một kiếp ở Trung Hoa và một
kiếp ở Việt Nam.
1-Một kiếp sanh ở Trung-Hoa: Thất Nương đầu kiếp trong
một gia đình của quan Đại Thần đương triều. Cô lớn lên trong
sự giàu sang quyền quí, hiền hòa, độ lượng. Có một chàng
thư sinh đem lòng thầm yêu. Vì không đúng vào tinh thần môn
đăng hộ đối lúc bấy giờ, nên ôm mối tình si. Riêng Cô chẳng
hề hay biết, nhưng Cô vắn số, vừa tuổi cập kê bị bạo bịnh qua
đời. Chàng thư sinh kia cũng tiều tụy mà qua đời luôn, ôm
theo mối tình tuyệt vọng. Theo luật Thiên điều, cả hai đều phải
tái kiếp để trả nợ oan khiên trong cảnh tình oan trái.
2- Một kiếp sanh ở Việt Nam: Hồn chàng thư sinh ấy đầu thai
xuống trước, tại Chợ Lớn, trong một gia đình khá giả. chàng
qua Pháp học Đại học Y khoa, sau thành Bác sĩ. Phần Cô
Thất Nương, sau đó cũng tái kiếp xuống trần, đầu thai vào gia
đình họ Vương ở Chợ Lớn. Cô sanh ngày 08-01-Canh Tý
(1900) có tên là Vương Thị Lễ. Thân phụ của Cô là ông
Vương Quan Trân làm Đốc Phủ, thân mẫu là bà Đỗ Thị Sang,
con gái của quan Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương. Ông Vương
Quan Trân là anh ruột của ông Vương Quan Kỳ. Ông Kỳ, sau
nầy, được ông Phủ Ngô Văn Chiêu độ, nhập môn vào Đạo
Cao Đài, được Đức Chí Tôn phong phẩm Giáo Sư Thượng Kỳ
Thanh. Hai ông Trân và Kỳ là con của ông Vương Quan Để và
bà Huỳnh Thị Bảy. Bà là con gái của ông Huỳnh Mẫn Đạt; còn
ông Vương Quan Để là con của quan Thống Chế Vương
Quan Hạc. Trước kia, ông bà Vương Quan Trân sanh con rất
khó nuôi, nên phải ra tận kinh thành Huế, thỉnh lư hương cầu
tự nơi Miếu Bà Cửu Thiên Huyền Nữ về thờ, mới có thai, sanh
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ra Cô Vương Thị Lễ. Lớn lên, Cô Lễ theo học tại trường Trung
Tiểu học Pháp Sainte Enfance tới bậc Trung học. Cô Lễ rất
được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, lại rất hiền hòa hiếu
thảo, càng lớn càng đẹp. Đến tuổi cập kê, có nhiều gia đình
danh giá đến dạm hỏi. Bỗng một hôm, Cô lâm bịnh bất ngờ.
Người nhà vội rước lương y điều trị, bịnh tình không thuyên
giảm. Ông Bà đích thân đến rước Bác sĩ, đến xem mạch và trị
bịnh cho con gái mình. Với dáng khôi ngô của Bác sĩ trẻ, ông
bà Vương Quan Trân cũng hứa rằng nếu con gái Bà lành bịnh
sẽ gả cho Bác sĩ. Nhưng khi Bác sĩ vào thăm bịnh nhân, thì
liền đó, người giúp việc báo cho biết là Cô đã tắt hơi rồi. Phải
chăng, lần đến thế này Cô chỉ trả nợ tình qua tiếng hứa thôi,
chỉ có bấy nhiêu. Mối oan tình giờ đây đã giải xong, chỉ một lời
nói cũng đủ. Cô Vương thị Lễ mất ngày 25-10-Mậu Ngọ (dl:
28-11-1918) hưởng dương được 19 tuổi. Mộ của Cô Vương
Thị Lễ ở trong khuôn viên đất của gia đình Tổng Đốc Phương,
thường gọi là Vườn Bà Lớn, ở gần Ngã Bảy Sài Gòn. Năm
Mậu Thân (1968), mộ được lấy cốt và thiêu, lấy tro cất vào hủ
để thờ. Đất ấy được trưng dụng để xây cất Chung cư Nguyễn
Thiện Thuật ở Quận 3 (Sài-Gòn) ngày nay. Cũng trong năm Ất
Sửu (1925), trong một đàn cơ khác, có mặt ông Vương Quan
Trân, Cô Vương Thị Lễ giáng bàn, viết một bài thi cho ông
Vương Quan Trân là thân sinh của Cô:
Cúi lạy thân sinh thứ lỗi con,
Âm Dương tuy cách, hiếu tâm còn.
Hồn quê níu nắm tình non nuớc,
Phách quế náu-nương dạ sắt son.
Ác lặn hiên Đoài già nhắc nhỏm,
Nguyệt trầm non Thái trẻ thon von.
Thấy nhau thêm tủi đường ly biệt,
Đá nát xương tan nghĩa vẫn còn.
Bấy giờ tiếng đồn về cô Vương Thị Lễ giáng bàn cho thi hay
lắm, vang khắp nơi; nhứt là đến tai những họ hàng Nội Ngoai
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của Cô. Một bữa kia, có hai người vốn xưa kia có quen biết
với Cô Lễ từ buổi sanh tiền (có lẽ trong gia đình của Bà Tổng
Đốc Phương) tìm đến nhà ông Cư để xem hư thực.
Trong nhà, hai ông CƯ, TẮC đang xây bàn, Bà Cư mới van
vái cùng Tứ muội: Có hai người khách đến muốn xin gặp Cô.
Cô LỄ liền nhập bàn. Ông Cư hỏi: - Tứ muội có biết hai ông
khách này không?
Cô LỄ gõ bàn trả lời:
"Đào NGUYÊN lạc lối buổi trung HƯNG"
Té ra hai ông khách đó tên Nguyên (Võ văn Nguyên) và tên
Hưng (Lâm Duy Hưng), muốn gặp cô Lễ vì nghe tiếng đồn,
nay nghe gọi tên thì biết cô LỄ giáng bàn, liền thắp hương và
khấn bằng câu thơ tiếp: "Đốt nén hương xin tỏ LỄ mừng"
Cô Lễ liền gõ bàn tiếp: "Tri kỷ còn nhiều ngày gặp gỡ"
Ông Hưng liền tiếp đọc câu chót:
"Chạnh lòng nhớ đến buổi thanh xuân"
Do sự linh hiển trên đây trong nguồn thi cảm, số Thi sĩ, Văn
nhân, có tính hiếu kỳ lui tới ngày càng đông.
Cả bài thơ như vầy:
Đào NGUYÊN lạc lối buổi trung HƯNG,
Đốt nén hương xin tỏ LỄ mừng.
Tri kỷ còn nhiều ngày gặp gỡ,
Chạnh lòng nhớ đến buổi thanh xuân.
Đêm 14-12-Ất Sửu (dl: 27-01-1926).
Thất Nương giáng cho Thi:
Bạc tình chi lắm hỡi ai ôi!
Bảy tháng chung vui đã mất rồi.
Khi hứng trăng thơ khi gió sách.
Đèn khuya nay luống một mình thôi.
Bà Cư giải: Thất Nương nói thử với ba ông, vì khi Đức Phật
Mẫu và Cửu vị Tiên Nương đến độ ba ông trong 7 tháng, rồi lại
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giao cho Đấng AĂÂ. Riêng quí Cô phải đi Phổ độ nơi khác,
Thất Nương lâu giáng, buồn, nên mới có bài thi trên đây.
Quí ông họa nguyên vận bài Thi của Thất Nương:
1- Ông Cao Hoài Sang họa:
Phải nào bạc bẽo hỡi Em ôi!
Vì phận nghĩa kia khó xử rồi.
Tuy chẳng gần nhau như buổi trước,
Lòng kia quyết giữ đến cùng thôi.
Hay lắm cám ơn Tam ca.!
2- Ông Cao Quỳnh Cư họa:
Chạnh niềm Hiền Muội xót thương ôi!
Nhắc nhở không nguôi những chuyện rồi.
Bảy tháng gấm thêu lời nhỏ-nhẹ,
Ghi tâm khắc cốt trọn đời thôi.
3- Ông Phạm Công Tắc họa:
Nghĩ nỗi cách xa luống hỡi ôi!
Cam lòng trông đợi nói không rồi.
Hiệp vui chưa phỉ tình huynh đệ,
Chờ dịp trùng phùng mới chịu thôi.
- Em tưởng ba Anh quên Em rồi chứ, buồn quá! Trước sao thì
sau vậy, lòng thương tưởng ba Anh, Em chẳng quên, Em
buồn là từ đây ít đặng gần gũi nhau nữa. Em mắc lo cứu độ
nơi khác, phận sự phải vậy. Em xin kiếu. (khi Tiên Nương mới
đến với giả danh Đoàn Ngọc Quế. Sau mới xưng thật là Thất
Nương. Thất Nương xin kết tình Huynh Muội với ba ông, nên
tôn ông Cư là Đại Ca, ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca, ông Cao
Hoài Sang là Tam ca; còn Tiên Nương là Tứ muội.
Ngày 22-11-Đinh Hợi (1947), Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
thuyết đạo tại Đền Thánh về Luật Công Bình Thiêng liêng, nói
Ngọc Hư Cung có cho biết rằng: "Vào năm 1929, Cô Thất
Nương (Vương Thị Lễ) hay tin thân phụ là Vương Quan Trân
qui liễu, bị tội đọa nơi Diêm-Cung. Cô Thất Nương lén bỏ Diêu
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Trì Cung đặng đi xuống Diêm Cung để thức tỉnh cha của Cô.
Vì phế phận, nên Ngọc Hư Cung bắt tội Thất Nương, làm cho
Diêu Trì Cung náo nhiệt, nhứt là Bát Nương, sợ cho Thất
Nương bị tội ấy mà thất vị. Bát Nương mới giáng cơ báo tin
cho Đức Phạm Hộ Pháp hay và yêu cầu Đức Hộ Pháp xin với
Ngọc Hư Cung ân xá cho Thất Nương. Đức Hộ Pháp liền lập
đàn cơ, Thất Nương giáng tỏ bày nỗi niềm hiếu đạo:
Hỏi ai có biết hiếu ra sao?
Chín chữ cù lao giá thế nào?
Hình vóc cảnh Tiên còn dính máu,
Chơn thần nước Phật giữ thai bào.
Nỗi riêng chưa vẹn thân từ phụ,
Nghĩa nặng đeo đai phận má đào.
Thà xuống Âm Cung chia khổ tội,
Cha vầy, ai nỡ ngự đài cao!
Đức Hộ Pháp đọc bài thi rồi thì xúc động từ tâm, nghĩ vì luật
pháp quá nghiêm khắc, e rằng nơi mặt thế nầy không ai tránh
khỏi tội. Cô Thất Nương vì chữ hiếu mà phải bị phạt, thế thì
Luật Công Bình có lẽ còn có chỗ khuyết điểm chăng?
Đức Hộ Pháp quyết định dâng sớ lên Đức Chí Tôn xin tội cho
Thất Nương. Đức Chí Tôn nhận được tờ sớ, liền giao cho Đức
Lý Thái Bạch và nói rằng: "Con coi, Tắc nó trách Thầy, ắt nó
chưa hiểu rõ Luật Công Bình Thiên Điều thế nào, con cũng
nên đến giải cho nó đặng hiểu." Vâng lịnh Đức Chí Tôn, Đức
Lý Giáo Tông giáng cơ nói cho Đức Hộ Pháp hiểu rõ và cho
bài thi về Luật Công Bình Thiêng liêng:
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.
Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
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Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.
(Lý Giáo Tông)
Trong bài Thuyết đạo của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng tại
Đền Thánh vào thời Tý ngày 15-12-Đinh Hợi (1947), có một
đoạn Ngài Cao Tiếp Đạo nói về cái khổ của Thất Nương vì
chữ Hiếu, trích ra như sau: "Cái khổ đó chưa ai tránh được,
dầu cho bực Thần Thánh có thân hình cũng phải vào cảnh khổ
đó. Chính Thất Nương cũng vì khổ đó, cho nên mới có để lời
than, sau khi đã lãnh lịnh xuống cõi Âm quang độ con cái của
Chí Tôn đang bị giam hãm nơi đó, lựa chỗ cho đầu thai. Thật
là một ân huệ vô cùng vô tận của Đức Chí Tôn để độ tận con
cái của Người vậy. Thất Nương vì hiếu, khi hay tin cha mẹ
mắc tội nơi Phong Đô, liền bỏ Cung Diêu Trì, xuống đó độ rỗi
nên bị Thiên đình bắt tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì tình vì hiếu,
nên sau khi Thất Nương được đặc ân của Ngọc Hư Cung xá
tội, liền tình nguyện đến cõi Âm Quang độ rỗi các chơn hồn
thất thệ, đặng trả nghĩa cho Thầy. Trước khi đi, trong một kỳ
đàn, Thất Nương có đến từ giã và để lời than với Đức Hộ
Pháp và một vài Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Bài thơ ấy, tôi xin nhắc lại như vầy:
Hai kiếp đeo đai lắm nợ trần,
Cái thân vì khổ bận cho thân.
Niềm duyên đổ ngọc lan phòng nguyệt,
Nỗi hiếu rơi châu tưới mộ phần.
Giữ Đạo mong chờ ngày độc tịch,
Bán mình quyết cứu độ song thân.
Nước non càng ngắm càng thêm chạnh,
Chạnh thảm khi mang mảnh xác trần.
(Thất Nương Diêu-Trì-Cung)
Bần Tăng tả cảnh khổ trên đây để các bạn nhập tâm ghi nhớ.
Thất Nương là một vị Nữ Phật thứ bảy trong hàng Cửu vị Nữ
Phật mà còn không tránh khỏi khổ. Đó là bài học của tâm hồn
trí não, nếu tránh được khổ thì trên con đường lập vị, chúng ta
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rất may duyên sẽ gặp đặng Đức Chí Tôn mà Người hằng trông
ngóng."
Trong số Cửu vị Tiên Nương Diêu Trì Cung (hay Cửu vị Nữ
Phật), chỉ có Bát Nương và Thất Nương là thường giáng cơ
dạy Đạo và cho thi văn nhiều nhất, kế đó là Lục Nương. Còn
các vị Nữ Tiên khác thì ít khi giáng. Nhưng quan trọng về
Pháp: thì phải kể đến ba vị:
- Lục Nương phất phướn truy hồn.
- Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu.
- Bát Nương thật Đấng Chí-Linh
[Đàn Cơ: ngày 19-6-Ất Sửu (Thứ bảy: 8-8-1925)]
Tá danh của Thất Nương Vương Thị Lễ.
"Một buổi tối Thứ Bảy, nhằm lối thượng tuần tháng Aout-1925,
ba Ông: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang hiệp
nhau Xây bàn, còn ông Cao Quỳnh Diêu vì mắc việc nên vắng
mặt. Bữa ấy có Cô Đoàn Ngọc Quế giáng Bàn, đàm luận một
hồi, rồi ba ông xin kết anh em với Cô. Cô bằng lòng, bèn kỉnh:
- Ông Cao Quỳnh Cư là Trưởng Ca,
- Ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca,
- Ông Cao Hoài Sang là Tam Ca,
- Phần Cô thì Tứ Muội.
Ba ông nghi Cô trá tên- vì tên Đoàn Ngọc Quế chính là người
bạn của các ông đang có mặt trong bàn- nên các Ông năn nỉ
hỏi Cô cho đến cùng. Cô liệu khó giấu nên tỏ thiệt là V.T.L.
(VƯƠNG THỊ-LỄ)." (Theo Đại-Đạo Truy Nguyên)
Luận Đạo: Nếu tính theo lý Dịch thì Nam biểu tượng bằng hào
Dương
vạch liền. Ba người là 3 hào Dương, họp thành
quẻ CÀN ☰ Càn vi Thiên (Càn là Trời). Nữ là Âm, tượng bằng
vạch đứt
Bây giờ đặt nét Âm xuyên qua quẻ Càn thành ra
chữ VƯƠNG 王. Cũng là họ và tên của Cô VƯƠNG THỊ LỄ.
Phải chăng Thầy cho Thất Nương Diêu-Trì Cung đến trước để
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báo cho dân Việt Nam biết rằng Thầy sẽ đến lập cho nước
Việt Nam một nền Vương Đạo lấy LỄ làm đầu (Vương là vua,
họ Vương Thị: chính là, Lễ là lễ nghĩa) tức nhiên nền Đại Đạo
này sẽ dùng Nho Tông chuyển thế, để sửa lại nền Nhơn luân
cho loài người, tức nhiên lấy LỄ làm đầu.
Lại nữa, như đã biết bên Nam bấy giờ có ba vị: Cao QuỳnhCư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, tượng Dương, mà cả ba
vạch Dương tạo thành quẻ CÀN ☰ Bên Nữ có ba Đấng Nữ
Tiên tạo thành quẻ KHÔN ☷ Như vậy Càn Khôn là hai cánh
cửa để đi vào Đạo Dịch là vậy. Đó chứng tỏ rằng có đủ Tam
Âm, Tam Dương, khởi đầu cho môn Dịch lý mà Đạo Cao Đài
có tất cả.
Thất Nương giáng Cơ than về chữ ĐỜI
"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!
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
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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."
Thất Nương Diêu Trì Cung có nhiều nhiệm vụ rất yếu trọng
trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này, Thất Nương có giáng cơ cho
nhiều thi văn dạy Đạo. Trước hết hãy nghe Thi của Bà:
Thất Nương giáng cho Thi văn:
Ngày 22 tháng 8 Ất Sửu (dl: 08-09-1925) Thất Nương giáng
cho Thi:
Lừa dịp đình chơn viếng cố nhân,
Cảm tình trông đợi dạ ân cần.
Chầy ngày tuy chẳng thăm nhau đặng,
Mà tấm lòng kia vẫn luống gần.
THẤT NƯƠNG
Ðã cùng nhau trót mấy lời giao,
Cách mặt mà lòng chẳng lảng xao.
Ðàng Ðạo càng đi càng vững bước,
Cõi Thiên sau ắt hội cùng nhau.
(22-12-1925)
Một nhà vầy hội rất mừng thay,
Ðạo Thánh từ đây đặng vẹn ngay.
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Một bước một đi đường một tới,
Lòng thành xin trọng thấu Cao Ðài.
(22-12-1925)
Bài Thài Hiến Lễ Thất Nương Diêu-Trì-Cung

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.

Đại ý: Nơi cõi trần, dù hưởng được trăm cuộc nhơn duyên
may mắn hạnh phúc cũng không bù đắp được cái buồn nơi cõi
Tiên.
Tại sao nơi cõi Tiên mà Thất Nương lại buồn?
Tiên Nương nhận biết nơi cõi trần là cõi khổ. Chính cha mẹ
Nàng vẫn cứ mải miết trên đường danh lợi nên gây lắm tội
tình, không chịu khép mình vào đường Đạo-đức lo việc tu
hành để giải trừ nghiệp chướng tiền khiên nên phải chịu phạt
ở Phong Đô, Nàng phải lén Ngọc Hư xuống cứu cha nên đắc
tội. Thất Nương có bửu pháp là Hoa sen. Tay cầm Hoa Sen
trắng là Bửu pháp của Thất Nương. Hoa chỉ có hai đoá chung
một lá. Hai đoá hoa tiêu biểu phần Tinh của Nam nữ: Tinh khí
và Tinh huyết, tức là 7 cái thể nơi bản thân của chúng sanh,
một lá có nghĩa là cùng một gốc Thất tình mà ra. Nhiệm vụ của
Thất Nương là đến với cơ Đạo trước tiên đồng thời để đưa
Thông điệp cho biết là Đức Chí-Tôn ban cho Việt Nam một
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nền Vương Đạo lấy LỄ làm đầu "Thất Nương khêu đuốc Đạo
đầu" (tên là VƯƠNG THỊ LỄ)
Ban đầu Thất Nương giả danh là Đoàn Ngọc Quế đến với ba
vị tiền khai Đại Đạo là: Cư, Tắc, Sang (sau đắc phong là
Thượng phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh) để làm duyên khởi
cho sự thành lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhiệm vụ của Thất Nương ngày này trong cửa Đại-Đạo là tiếp
dẫn các chơn hồn lên từng trời Hạo Nhiên Pháp Thiên là từng
trời thứ 7 trong Cửu Trùng Thiên và đưa Chơn hồn đến Cung
Chưởng Pháp bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ
Tát, được Đức Phật Dà Lam dẫn đến cõi Tây qui rồi đứng trên
bông sen Thần để được đưa lên cõi Niết Bàn Thất Nương còn
lãnh nhiệm vụ đến cõi Âm Quang để giáo hóa các Nữ hồn tội
lỗi, khiến cho họ thức tỉnh mà cầu nguyện Đức Chí Tôn ân xá
tội tình để sớm được đầu kiếp lập công chuộc tội.
Giải câu 1: LỄ bái thường hành tâm Đạo khởi.
Cúng lạy hằng ngày thì cái tâm tu hành được khơi dậy LỄ là
tên của Thất Nương trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, vào
gia đình họ Vương ở Sài gòn, gọi là Vương thị Lễ.
Lễ bái là Cúng lạy.Thường hành: Làm hoài. Tâm đạo: Cái tâm
đạo đức tu hành. Khởi:dấy lên.
Câu 2: Nhân từ tái thế tử vô ưu.
Người có lòng nhơn từ, khi tái thế hay khi trở về đều không
phiền não, tức nhiên là nhớ lại các công quả tiền khiên, giờ
này tiếp tục tu hành như các Đấng này. (
Nhân từ: Lòng thương yêu bao la, thương khắp chúng sanh.
Tái thế: Đầu kiếp xuống cõi trần một lần nữa. Tử: Chết, tức là
linh hồn trở về cõi thiêng liêng. Vô ưu: Không lo lắng, không
phiền não.
Câu 3: Ngày xuân gọi thế hảo cừu.
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Người con gái lúc còn trẻ tự tạo thanh danh cho mình, khi nên
gia thất cũng muốn được kết hợp với người đẹp đôi xứng lứa,
tức nhiên phải là tài đức vẹn toàn.
Ngày xuân: Ngày còn trẻ tuổi. Hảo cừu: Đẹp đôi lứa. Kinh Thi:
"Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cừu" (cầu). nghĩa là người
con gái nết na, yểu điệu, đẹp đôi cùng người quân tử. Có câu
"Môn đăng hộ đối" là như vậy.
Câu 4: Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.
Cái vui ở cõi trần này dù cho bao nhiều lần đi nữa cũng chỉ là
giả cảnh mà thôi. Có gì đâu mà ham mà luyến. Khi mới ra đời
tất cả ai cũng chào đời bằng tiếng khóc "Khổ đa! Khổ đa!" hay
sao. Tu đi! Tu đi!
Duyên: Sự kết hơp thành vợ chồng. Phước: May mắn tốt lành.
Tục: Cõi trần. Bù: Thêm vô chỗ thiếu hụt cho được đầy đủ.

THẤT PHÁCH
七 魄
E: The seven enveloppes of the divine body.
F: The sept enveloppes du corps divin.
Thất: Bảy, thứ bảy. Phách: cái thể của chơn thần, giống như
những lớp áo của chơn thần (Xác thân thiêng liêng). Thất
phách là bảy cái thể của chơn thần. (Xem: Tam hồn)
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Các bạn có biết Phật
Mẫu là ai chăng? Ngài dùng bảy nguơn khí tạo chơn thần ta,
tức nhiên tạo Phách ta.
Nhà Phật gọi là Thất phách, kỳ thật khí phách ấy làm chơn
thần ta, tức là Nhị xác thân chúng ta. Khi chúng ta bỏ xác trần,
xác thân thiêng liêng ấy vẫn tồn tại.
Thất phách còn chỉ 7 cái luân xa của cơ thể con người.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Cao Thượng Phẩm nói: "Chơn khí tiết ra bởi 7 oan nghiệt
mà người ta gọi là Thất phách. Phách cực âm là nơi xương
cụt, Phách cực dương là nơi nê hoàn cung, còn Phách trung
ương là thận.".... "Phải biết rằng nếu để cho 1 trong 7 phách bị
kích động, thì Hỏa Tam muội sẽ đốt cháy nơi đó, tức nhiên có
điều nguy hiểm ngay, có khi hại đến tánh mạng nữa."

THẤT PHÁP
失法
E: To lose the divine efficacity.
F: Perdre l’efficacité divine.
(Thất là mất, pháp là cách thức, là phương pháp bí nhiệm của
một Tôn giáo). Thất pháp là làm cho lệch dấu chơn truyền của
buổi ban đầu. Việc thất pháp này xảy ra: một là do sự vô minh
mà ra. Hai là người sau muốn làm cho mất nét chánh truyền
hầu biến thành bàng môn tả đạo.
Thiên Bàn thờ Đức Chí-Tôn:
Theo như lời dẫn giải, Hội-Thánh dạy người Đạo sắp đặt trên
Thiên Bàn thờ cúng Đức Chí-Tôn theo hình chữ Chủ 主 với 12
phẩm vật tượng-trưng cho Thập Nhị Khai Thiên là Đức ChíTôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Thế Giới, bởi số 12 là con số riêng
của Thầy. Thánh-ngôn có lời dạy rằng: "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".
Như vậy, Thiên-bàn tượng-trưng cho cả Càn-Khôn Thế Giới
do Đức Chí-Tôn làm chủ. Ngài đến lập Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, chính mình Ngài làm Giáo-Chủ mà độ dẫn chúng sanh
khỏi kiếp luân hồi quả báo, nên người Tín đồ Đạo Cao-Đài chỉ
lập bàn thờ, thờ Đức Cao-Đài là đủ, không còn phải lập bàn
thờ riêng để thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật chi riêng lẻ, chỉ làm
cho mất vẻ tôn nghiêm, mà thêm rườm-rà. Lại nữa, đây là thể
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

350

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

hiện tinh-thần Đại-Đồng của buổi nhân-loại được một nền ĐạiĐạo Qui Nguyên Tam-giáo Phục nhứt Ngũ chi.
Khi sắp đặt phẩm-vật trên Thiên-bàn phải cho thật ngay-ngắn.
Nếu sắp không ngay thì trật nét chữ. Trật một nét thì không
chánh-đáng, rất có hại cho Đức tin của người thờ cúng là
không nghiêm-chỉnh và mất đi ý-nghĩa gọi là thất pháp dầndần làm sai lạc chơn-truyền của một nền Chánh-giáo.
Thiên-bàn thờ Chí-Tôn hiện giờ đã thất pháp:
Thầy đã dạy trên Thiên bàn thờ Chí-Tôn hình chữ CHỦ 主 tức
là gồm 12 món cúng phẩm, đặt thành 3 hàng ngang tạo thành
hình quẻ Càn ☰ Càn vi thiên (Càn là trời) tức là chỉ ngôi
Thượng Đế Thái-cực Thánh-Hoàng vi chủ. Nhưng ngày nay
cũng đặt 12 món cúng phẩm ấy nhưng sửa lại để bông và trái
xuống cấp dưới, nghĩa là làm mất đi một đường ngang, bấy
giờ còn lại là hình chữ THỔ 土 (thổ là đất) thì trở thành quẻ
Khôn ☷ khôn vi địa (địa là đất) là thời Âm. Âm thạnh tất
Dương suy. Đạo bị bế. Bởi hằng ngày Ta chỉ lạy vào chữ
"Thổ" mà thôi. Nhìn lên Thiên bàn, một lỗi-lầm như trên ta thấy
ra rất nhỏ, hầu như không một ai chú-ý, nhưng chiều sâu rộng
thật tai hại vô cùng, Đạo bị thất pháp là do đó. Người tu không
thành do đó. Người bảo thủ Chơn-truyền phải biết phân biệt
bấy nhiêu đó.
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 sẽ chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt…" (Pháp
Chánh Truyền Nữ phái)
Thất pháp như thế nào?
Điều này Thầy có nói với Hộ Pháp khi Ngài giao quyền cho Hộ
Pháp xuống thế mở Đạo. Đức Hộ Pháp thuật lại rằng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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 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? 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.
* Bí-pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.
* Thể-pháp là Cửu Trùng Đài mở-mang bành trướng"
Ấy vậy người Tín hữu Cao-Đài phải nắm vững Thể pháp của
Đại-Đạo để rõ thông về mặt Bí-pháp. Dầu cho mặt Thể-pháp
có cải đổi đi nữa nhưng người Tín hữu đã hiểu thông rồi cũng
vô hại. Nhắc lại lời Thầy đã nói "dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn."

THẤT SÁCH
失 策
E: Impolitic.
F: Impolitique.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Sách: kế hoạch,sách lược. Thất sách
là kế hoạch sai lầm làm hư việc.
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THẤT THÁNH
七聖
E: Seven Saints.
F: Sept Saints.
(Thất: Bảy, thứ bảy. Thánh: vị Thánh). Thất Thánh là bảy vị
Thánh vào thời Phong Thần ở nước Trung hoa. Theo Truyện
Phong Thần, bảy vị Thánh nầy vâng lịnh Thầy xuống núi giúp
Khương Thượng phò nhà Châu, đánh dẹp các Tiên Triệt giáo
đang giúp vua Trụ, để diệt Trụ hưng Châu. Bảy vị nầy có đủ
công đức vượt Bảng Phong Thần, vào trường Phong Thánh.
Thất Thánh gồm:
1. Lôi Chấn Tử
4. Kim Tra
7. Vi Hộ

2. Lý Tịnh
5. Mộc Tra

3. Na Tra
6. Dương Tiễn

Tấm diềm bên hữu có hình Thất Thánh
Trên tấm diềm ở
Bát Quái Đài,
bên Nam phái,
có đắp tượng
Thất Thánh trên
những cụm mây
lành năm sắc.
Sau đây là sự
tích của Thất Thánh viết theo Truyện Phong Thần.
1. Lôi Chấn Tử: Tây Bá Hầu (sau là vua Châu Văn Vương)
được lịnh của vua Trụ gọi về triều. Trên đường đến triều ca,
khi qua núi Yên sơn thì gặp Trời đổ mưa to, lại nổ ra một tiếng
sấm thật lớn, đó là điềm có tướng tinh ra đời. Quả nhiên, sau
khi các tướng tìm kiếm thì nghe tiếng con nít khóc, tới thấy
một đứa bé mới sanh, chắc đây là tướng tinh, nên bồng đứa
bé đem trình Tây Bá. Tây Bá mừng rỡ, hỏi kỹ trước sau, thấy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thằng bé mặt mày khôi ngô tuấn tú. Ông nói: Số ta có một trăm
đứa con, mà đã sanh được 99 đứa rồi. Nay nuôi thêm thằng
nhỏ nầy nữa thì đủ số 100. Tướng mạng của thằng nhỏ nầy
ngày sau quí lắm, bây hãy bồng nó đi vô xóm đặng mướn vú
nuôi dưỡng, đợi 7 năm nữa ta về ngang đây, ta sẽ rước nó.
Tây Bá Hầu chưa đi tới xóm, thình lình gặp một Đạo sĩ hiệu là
Vân Trung Tử, ở động Ngọc Trụ, núi Chung Nam, bởi nghe
sấm nổ lớn, biết có vị tướng ra đời, nên đến đây tìm kiếm. Tây
Bá truyền đem đứa bé lại cho Đạo sĩ xem. Vân Trung Tử bồng
nó rồi đặt tên là Lôi Chấn Tử (Trong sấm sanh ra). Bảy năm
sau, Vân Trung Tử biết Tây Bá Hầu đã mãn hạn ngồi tù ở Dữu
Lý, nhưng còn bị tai ương một chút, nay đã đúng kỳ giao ước,
nên phải cho Lôi Chấn Tử xuống núi cứu cha. Lôi Chấn Tử
vâng lời thầy, đi đến núi Hổ Nhi tìm binh khí, chẳng thấy chi
hết, mà lại thấy một cây hạnh có hai trái chín đỏ rất ngon, liền
leo lên hái, ăn thử một trái cảm thấy rất ngon, liền ăn hết hai
trái. Ăn vừa xong thì hai bên sườn bắt ngứa ngáy, thấy mọc ra
hai cánh lớn như cánh chim đại bàng. Vân Trung Tử xem thấy,
vỗ tay cười lớn, chỉ Lôi Chấn Tử rồi ngâm:
Ăn hai hạnh đỏ sanh đôi cánh,
Cầm một gậy vàng giúp Đế Vương.
Bay khắp đất trời làm sấm gió,
Biết bao phép tắc định Âm Dương.
Mắt lồi sáng giới đôi tròng bạc,
Tóc dửng phất phơ một sắc hường.
Tướng tợ Lôi Công, oai tợ sét,
Phò cha dựng nước, dẹp nhà Thương.
Vân Trung Tử dắt Lôi Chấn Tử vào vườn đào, ban cho một
cây gậy vàng, dạy cho võ nghệ tinh thông, phép tắc mầu
nhiệm, rồi lấy son viết chữ PHONG bên cánh trái và chữ LÔI
bên cánh phải. Vân Trung Tử bảo: Ngươi mau qua ải Lâm
Đồng cứu cha là Tây Bá Hầu, song chẳng đặng giết tướng của
nhà Trụ, cũng không đặng phép theo cha, phải trở lại núi
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Chung Nam đặng học thêm cho xong phép tắc. Trước khi khởi
sự đánh vào năm ải chinh phạt vua Trụ, Lôi Chấn Tử hỏi thầy
về việc chinh chiến sắp tới thế nào, Vân Trung Tử ngâm rằng:
Rõ ràng trái hạnh sanh đôi cánh,
Bảo hộ nhà Châu đặng tám trăm.
2- Lý Tịnh vốn là học trò của Độ Ách Thiên Tôn, ở núi Côn
Lôn. Khi còn nhỏ, Lý Tịnh đi tu, sau bị đuổi về, ra phò vua Trụ,
làm chức Tổng Binh, trấn ải Trần Đường. Vợ Lý Tịnh là Ân
Phu nhân, sanh đặng hai trai vạm vỡ là Kim Tra và Mộc Tra.
Nay có thai lần thứ ba, lạ lắm, ba năm rưỡi mà chưa khai hoa.
Đêm kia nhằm giờ Tý, Ân Phu nhân chiêm bao, thấy một Đạo
sĩ râu dài đi thẳng vào phòng, cầm một trái châu sáng, liệng
vào bụng bà và nói: Phu nhân mau lãnh con báu. Phu nhân
giựt mình thức dậy, thì chuyển bụng, sanh ra một cái bọc điều
lớn lắm. Lý Tịnh cả kinh, dùng gươm rạch bọc ra, liền có một
đứa bé trong bọc, mình chiếu hào quang, mặt như giồi phấn,
tay cầm Càn Khôn quyện, lưng buộc dây Hỗn Thiên lăng. Ấy
là Linh Châu Tử đầu thai xuống đó. Hôm sau, Thái Ất Thiên
Tôn là vị Tiên ở động Kim Quang, núi Càn Nguơn, đến nói với
Lý Tịnh: Nghe tướng quân mới sanh con quí, tôi đến mừng và
thâu nhận làm đệ tử, rồi thầy tự ý đặt tên là Na Tra. Sau đó,
Thái Ất ra về.
3- Na Tra xuống núi giúp Tử Nha:
Lúc ấy, tướng của vua Trụ là Trương Quế Phương đem binh
chinh phạt Tây Kỳ, đánh thắng liên tiếp mấy trận, vì Quế
Phương có tà thuật. Thái Ất đang ngồi trên giường Bích Du,
động lòng chẳng an, bèn đánh tay biết rõ, liền gọi Na Tra bảo:
- Nay ngươi phải xuống Tây Kỳ mà giúp Sư thúc của ngươi là
Tử Nha đặng lập công danh. Nay lần lượt có 36 đạo binh đến
đánh phá Tây Kỳ không hở, ngươi hãy rán hết lòng giúp Sư
thúc và phò tá Minh Quân. Na Tra vui mừng thích chí vì được
đi đánh giặc, vội lạy thầy, rồi nổi xe Phong Hỏa đi xuống Tây
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Kỳ nhanh như chớp, vào Tướng phủ ra mắt Khương Thượng
Tử Nha. Tử Nha rất mừng vì có tướng tài đến giúp, liền ra binh
đánh lui được Trương Quế Phương.
4- Kim Tra xuống núi: Vương Ma và Dương Sum là hai Tiên
Triệt giáo đến giúp vua Trụ đánh Tử Nha. Vương Ma rượt Tử
Nha và liệng Tử Nha một trái Khai Thiên Châu nhằm lưng mà
thác. Con Tứ Bất Tướng cũng sa xuống đứng cạnh xác của
Tử Nha để giữ thây. Vương Ma giục thú bay đến định cắt lấy
thủ cấp của Tử Nha, xảy thấy có Văn Thù Quảng Pháp Thiên
Tôn ở động Vân Tiêu dẫn theo Kim Tra chờ sẵn ở đó. Văn Thù
nói:
- Vương Đạo hữu không nên giết Tử Nha. Bần đạo vâng lịnh
Ngọc Hư Cung đợi ở đây lâu lắm, bởi có 5 việc như vầy:
- Một là khí số Thành Thang đã hết.
- Hai là Chơn Chúa Tây Kỳ đã ra đời.
- Ba là đạo Xiển giáo của ta phải phạm sát giới.
- Bốn là Tử Nha đặng hưởng phước giàu sang dưới thế.
- Năm là Tử Nha thế Ngọc Hư Cung mà Phong Thần.
Đạo hữu lâu năm tu theo Triệt giáo, há không nhớ đôi liễn trên
Cung Bích Du của Thông Thiên Giáo Chủ hay sao?
- Đóng cửa tụng Huỳnh Đình, thiệt có số thành ngôi Chánh
quả,
- Tách mình qua Tây thổ, là có tên đứng Bảng Phong Thần.
Tuy Đạo hữu đánh chết Tử Nha, nhưng còn có thể cứu sống
được. Nếu Đạo hữu nghe lời ta khuyên mà trở về Cửu Long
Đảo thì rất tốt, bằng cãi lời ta, sau chớ ăn năn.
Vương Ma nổi giận hét lớn: Văn Thù chớ có khoe tài. Ngươi
với ta cùng đồng một thể. Ngươi có Giáo chủ, ta không có
Giáo chủ sao?
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Dứt lời, Vương Ma liền chém tới. Kim Tra đứng sau lướt lên
đỡ vẹt đường kiếm của Vương Ma, đồng thời Văn Thù dùng
Độn Long Thung, vật báu của Phật, kêu là Thất bảo Kim liên,
bắt lấy Vương Ma. Kim Tra chém Vương Ma một nhát, hồn
Vương Ma bay lên đài Phong Thần, có Bá Dám cầm phướn
Bá Linh ra rước vào. Văn Thù thâu Độn Long Thung, lạy về núi
Côn Lôn mà vái rằng: Đệ tử phạm sát sanh, xin cam thọ tội.
Lạy rồi truyền Kim Tra cõng Tử Nha lên núi đặng đổ thuốc kim
đơn cứu sống. Tử Nha tỉnh dậy, cảm tạ Văn Thù. Khi ấy Văn
Thù trao Độn Long Thung cho Kim Tra và dặn rằng: "Ngươi
hãy theo sư thúc Tử Nha mà xuống Tây Kỳ hết lòng trợ chiến."
Kim Tra từ tạ thầy rồi đỡ Tử Nha lên lưng Tứ Bất Tướng, đồng
trở lại Tây Kỳ.
5- Mộc Tra xuống núi: Lý Hưng Bá là Tiên Triệt giáo ở Cửu
Long Đảo, đến trợ giúp Trương Quế Phương đánh Tử Nha, bị
thất trận, chạy đi báo với Thái Sư Văn Trọng. Giữa đường, Lý
Hưng Bá gặp một Đạo đồng đón lại nói rằng:
- Ta là Mộc Tra, học trò của Phổ Hiền Chơn Nhơn ở núi Cửu
Cung, động Bạch Hạc. Nay ta vâng lịnh thầy ta đón bắt Lý
Hưng Bá nạp cho Tử Nha lãnh thưởng.
Lý Hưng Bá cười rằng: Con nít khi ta tới nước!
Nói rồi lấy giản đánh liền. Mộc Tra lấy cặp gươm Ngô Câu,
một cây trống, một cây mái, đón đánh, giết được Lý Hưng Bá,
chặt đầu rồi đem chôn xác, xong độn thổ qua Tây Kỳ, vào ra
mắt Tử Nha, thuật rõ các việc. Tử Nha vui mừng, kêu ba anh
em: Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra đến khen rằng:
- Ba anh em học trò Tiên tài giỏi phi thường, đồng phò Chúa
Thánh, nêu danh bốn biển, để tiếng muôn đời.
Lý Tịnh xuống Tây Kỳ phò Châu: Công Chúa Long Kiết giúp
Tử Nha thâu hết các phép của La Tuyên và đánh La Tuyên
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chạy dài. La Tuyên chạy đến một ngọn núi kia thì nghe một
người ca rằng:
Lánh chốn hồng trần khỏi thị phi,
Xưa từng áo mão ở thành trì.
Kích dài trượng tám, người kiêng sức,
Tháp nặng ngàn hai, cọp khiếp uy.
Ẩn mặt trước còn nương thạch động,
Trổ tài nay mới xuống Tây Kỳ.
Biết thời Trụ mạt, Châu đương phát,
Cái mạng La Tuyên cũng hiểm nguy.
La Tuyên nghe ca, ngó lại thấy một người đội mão kim khôi,
mặc đạo phục, tay cầm kích dài, liền hỏi rằng:
- Ngươi là ai mà dám nói phách như vậy?
Người ấy đáp: Ta là Lý Tịnh, nay xuống Tây Kỳ giúp Tử Nha
lấy 5 ải. Ta không có lễ chi ra mắt, nên mượn cái đầu của
ngươi. La Tuyên nổi giận, cầm gươm chém liền. Lý Tịnh
quăng Huỳnh Kim Bửu Tháp lên kêu lớn.
- Bớ La Tuyên, ngày nay ngươi khó trốn.
La Tuyên đỡ không kịp, bị tháp sa xuống bể đầu.
Lý Tịnh giết La Tuyên xong, liền độn thổ đi qua Tây Kỳ ra mắt
Tử Nha. Bốn cha con đồng phò Châu diệt Trụ.
Khởi đánh năm ải: Trong Lễ đăng đàn bái tướng, Đức Nguơn
Thủy Thiên Tôn an ủi Tử Nha, các vị Đại Tiên rót rượu tiễn
hành, còn các học trò hỏi thầy mình tiến trình chinh chiến lành
dữ thế nào?
- Kim Tra lạy Văn Thù hỏi. Văn Thù ngâm rằng:
Đã sẵn có công về tám cõi,
Lo chi không kế đánh năm thành.
- Na Tra cũng lạy Thái Ất cầu hỏi. Thái Ất ngâm:
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Khi vào Tỵ Thủy càng thêm phép,
Mới biết liên hoa lại hóa hình.
- Mộc Tra lạy Phổ Hiền cầu hỏi. Phổ Hiền ngâm:
Gươm báu Ngô Câu là phép mạnh,
Đường trường quan ải dễ ai ngăn.
- Lý Tịnh lạy Đức Nhiên Đăng cầu hỏi. Nhiên Đăng nói: Ngươi
lại khác hơn người ta nữa, rồi ngâm:
Thành luôn vừa xác về Tiên cảnh,
Chẳng những phần hồn đến Ngọc Kinh.
6. Dương Tiễn: Lúc nầy Tử Nha và Võ Vương còn đang bị Ma
Gia Tứ Tướng vây khổn nơi Tây Kỳ gần giáp một năm, chưa
phân thắng bại. Xảy thấy quân vào báo với Tử Nha:
- Có một ông Đạo đến xin vào ra mắt.Tử Nha liền cho mời vào,
thì thấy một Đạo sĩ đội mão Phiến Vân, mặc áo Bát Quái, đi
giày cỏ, buộc giải tơ, đến làm lễ ra mắt Tử Nha và thưa rằng:
- Đệ tử họ Dương tên Tiễn, học trò của Ngọc Đảnh Chơn
Nhơn, vâng lịnh thầy xuống núi đến hầu Sư thúc.
Tử Nha vui mừng không xiết, vì biết Dương Tiễn rất tài giỏi, có
nhiều mưu lạ, và có nhiều phép biến hóa không lường, kêu
các tướng đến giới thiệu cho biết mặt, rồi dẫn Dương Tiễn đến
ra mắt Võ Vương. 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:
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.
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7. Vi Hộ: Lữ Nhạc là Tiên Triệt giáo, bị Kim Tra, Mộc Tra, Na
Tra, Dương Tiễn, đánh cho bại tẩu, cùng với học trò là Dương
Văn Huy chạy đến một ngọn núi, định ngồi xuống nghỉ mệt, thì
gặp một người nửa Tiên nửa tục, mình mặc áo Đạo, đầu đội
Kim khôi, tay cầm Giáng Ma Xử, vừa đi vừa ca. Lữ Nhạc đón
lại hỏi: - Đạo sĩ là ai, đi đâu đó?
Người ấy đáp rằng: Ta họ Vi tên Hộ, học trò của Đạo Hạnh
Thiên Tôn ở núi Kim Đỉnh, tại động Ngọc Ốc, vâng lịnh thầy ta
xuống Tây Kỳ giúp Sư thúc Tử Nha đánh Ngũ quan phạt Trụ,
nay thuận đường qua đây đặng bắt thầy trò Lữ Nhạc mà lập
công. Dương Văn Huy nghe nói thì nổi giận thét:
- Khen mi cả gan dám lớn lối.
Thét vừa dứt thì rút kiếm chém. Vi Hộ cười rằng: Nói vậy thì
may lắm, không dè lại gặp thầy trò Lữ Nhạc tại đây, thật tiện
cho ta, khỏi mất công tìm kiếm. Đánh nhau được năm hiệp, Vi
Hộ quăng Giáng Ma Xử lên để đánh Dương Văn Huy. Có bài
thơ khen Vi Hộ:
Trong lò Bát Quái luyện hèn lâu,
Chày Giáng Ma nầy rất nhiệm mầu.
Vi Hộ ngày sau thành Hộ Pháp,
Văn Huy nay gặp nát tan đầu.
Cây Giáng Ma Xử như cái chày nện vải mà luyện pháp rất
hay, cầm trên tay thì nhẹ như bông, đánh nhằm người thì nặng
như núi. Giáng Ma Xử của Vi Hộ đánh Dương Văn Huy bể đầu
chết liền, linh hồn bay lên Đài Phong Thần. Lữ Nhạc thấy học
trò đã chết, nổi giận hét lớn:
- Ngươi dám khi ta.
Nói rồi liền đưa gươm chém Vi Hộ. Đánh đặng 7 hiệp, Vi Hộ
cũng quăng Giáng Ma Xử lên cao, Lữ Nhạc biết nguy, độn thổ
trốn mất. Vi Hộ thâu Giáng Ma Xử, đi qua Tây Kỳ vào ra mắt
Tử Nha, thuật lại các việc. Tử Nha rất mừng vì có thêm tướng
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tài giúp sức đánh Ngũ quan. Trước khi khởi hành đi đánh Ngũ
quan, Vi Hộ lạy thầy là Đạo Hạnh Thiên Tôn hỏi về bước
đường chinh chiến sắp tới, Đạo Hạnh Thiên Tôn đáp:
- Ngươi phò Sư thúc Tử Nha đi đánh Mạnh Tân không can chi
mà ngại.Nói rồi ngâm rằng:
Dẫu bao nhiêu bạn tu hành kỹ,
Có một mình ngươi quả vị cao.
Quả thật về sau, Vi Hộ đắc quả Phật Hộ Pháp, gọi là Vi Hộ
Pháp, hộ giá Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thời Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Vi Hộ Pháp đầu kiếp xuống trần vào nhà
họ Phạm, tên là Phạm Công Tắc, để làm tướng soái cho Đức
Chí Tôn khai đạo. (Xem bài Thánh giáo ở phía sau của Đức
Thanh Sơn Đạo Sĩ tiết lộ cho biết điều đó.)
Thất Thánh trở về núi tu luyện:
Bảy vị Thánh, sau khi giúp Tử Nha thành công, phò Võ
Vương, diệt vua Trụ, bình định thiên hạ và Tử Nha vâng sắc
chỉ của Đức Chưởng giáo Nguơn Thủy phong Thần các tướng
tử trận xong, Thất Thánh đồng vào tâu với Võ Vương:
- Chúng tôi là người ở núi non, vâng lịnh thầy xuống giúp Bệ
hạ. Nay nước nhà được thái bình, chúng tôi xin trở về núi tu
hành, còn việc phú quí, chúng tôi không muốn.
Võ Vương phán rằng:
- Trẫm nhờ các khanh tài cao phép lạ, công khó trí dày, mới
cứu được nước được dân. Nay thái bình, các khanh không
chịu hưởng giàu sang, Trẫm nỡ nào để các khanh về núi.
Bảy người đồng tâu:
- Chúng tôi đội ơn Bệ hạ, nhưng không dám cãi lời thầy, vả lại
lòng tu còn nặng, không có ý hưởng tước quyền, xin Bệ hạ
cho chúng tôi toại nguyện. Võ Vương biết không thể nào lưu
Thất Thánh lại được, nên buồn bã nói:
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- Trước khi khởi binh, những trung thần nghĩa sĩ như mây rợp
đất, thế mà sau cuộc chiến chinh, nửa đường bỏ mạng rất
nhiều, Trẫm lấy làm thảm thiết. Nay các khanh đòi rời Trẫm,
Trẫm không thể ngăn được, vậy xin đợi Trẫm tổ chức một tiệc
tiễn hành, các khanh lợi dụng lúc Trẫm thật say mà ra đi để
Trẫm bớt đau lòng. Hôm sau, tiệc dọn tại Trường đình, bảy
người đều đủ mặt. Võ Vương cùng các quan ra đón. Bảy
người tiếp giá. Võ Vương nắm tay từng người, nói rằng:
- Các vị nay về núi, tức là bực Thần Tiên, không còn ràng
buộc đạo vua tôi nữa. Vậy chớ nên khiêm nhường, hãy cùng
Trẫm đồng bàn uống thật say một bữa. Bảy người tạ ơn, đồng
ngồi dự tiệc. Thiên hạ nghe đồn Thiên tử đưa Thần Tiên về
núi, nên kéo đến xem rất đông. Mãn tiệc, bảy người từ giã. Võ
Vương rưng rưng nước mắt. Tử Nha theo đưa một đỗi nữa rồi
mới chia tay. Bảy vị sau này đều tu thành Chánh quả. Có bài
thơ rằng:
Từ giã về non lánh tục trần,
Thanh nhàn cảnh tịnh rất an thân.
Quyết thành Chánh quả nên Tiên Phật,
Khỏi đọa luân hồi trả oán ân.
Hai chữ thị phi đà chẳng bợn,
Một câu vinh nhục cũng không cần.
Vui chơi nào biết mùi dương thế,
Dâu bể màng chi đổi mấy lần.
Sau đây là bài giáng cơ của Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tức là
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nói về Thất Thánh và Vi Hộ:
Báo Ân Đường Kim Biên, ngày 15-8- Bính Thân (dl 19-91956). Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Đạo
THANH SƠN ĐẠO SĨ
Bần tăng xin chào Thiên Tôn, Chơn Quân, Hiền đệ.
Thưa Thiên Tôn, có Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đến, nhưng
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nhường cơ cho Bần Tăng trước. Cười.... Nhiều điều Thiên
Tôn hỏi, Bần tăng khó trả lời đặng. Duy Nguyệt Tâm đảm
đương Thiên vụ, người hiểu biết rõ hơn Bần tăng. Vậy Thiên
Tôn nên vấn nơi người. Chỉ có bài thi của Bần tăng có hơi
huyền bí tiên tri, nên Bần tăng có thể giải đáp. Thiên Tôn nhớ
lại, khi lập thành Phong Thần bảng, những người đứng vào
hàng Thất Thánh là ai?
Hộ Pháp bạch: Lý Thiên Vương, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Vi
Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử.
- Phải! Thì trước đầu kiếp vào nhà họ VI, còn nay vào nhà họ
PHẠM. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri của
Bần Tăng đã nhiều và chỉ rõ Việt Nam xuất Thánh thì đã hẳn
rồi, còn chi không rõ rệt. Hơn nữa lại còn một điều trọng hệ
hơn là Di-Lạc giáng linh, thì Thiên Tôn đã thấy rằng, tiên tri
vốn không sai sót.
Còn lời thứ hai, Thiên Tôn hỏi Bần tăng, thì xin Ngài vấn đáp
với Nguyệt Tâm, vì chính mình người đã truyền tin ấy. Vui
mừng hơn nữa là từ đây thiên hạ sẽ hiểu rõ Thánh chất của
Thiên Tôn và ngọn cờ cứu khổ sẽ cứu quốc cho giống nòi Việt
Nam, rồi loan ra cho toàn thế giới chung hưởng.
Bảo Đạo! Có phải ta tri âm với nhau về điều ấy chăng?

THẤT THẬP NHỊ ĐỊA
七 十 二 地
E: The seventy two Earth.
F: Soixante-douze Terres.
Thất: Bảy, thứ bảy. Thất thập nhị: 72. Địa: địa cầu. Thất thập
nhị Địa là 72 Địa cầu.
72 Địa cầu nầy được đánh số để gọi tên từ 1 đến 72, và quả
Địa cầu của nhơn loại chúng ta đang ở là Địa cầu 68.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Như vậy, phía trên Địa cầu của chúng ta có 67 Địa cầu, và
phía dưới chúng ta có 4 Địa cầu.
Càng lên cao, các Địa cầu càng trong sạch nhẹ nhàng, người
trên đó càng tiến hóa và càng tốt đẹp.
Càng đi xuống, các Địa cầu càng ô trược nặng nề, người nơi
đó càng xấu xa u tối, kém tiến hóa. Bốn Địa cầu bên dưới Địa
cầu 68 của chúng ta mang bốn số: 69, 70, 71, 72, được gọi là
U Minh Địa, bởi vì nơi đây rất tối tăm ô trược.
Do đó, nhơn loại ở trên các Địa cầu cao hơn thì có trình độ
tiến hóa cao hơn chúng ta rất nhiều về phương diện vật chất
cũng như tinh thần. Đức Chí Tôn có nói:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Đứng bực Đế vương nơi trái Địa
cầu nầy (Địa cầu 68) chưa đặng vào bực chót của Địa cầu 67.
Trong Địa 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 (Địa cầu số 1), Tam thiên thế giới."......
Như vậy, sự tiến hóa của nhơn loại sẽ đi từ Địa cầu thấp lên
cao. Kém tiến hóa nhứt là Địa cầu 72. Nhơn loại dần dần luân
hồi chuyển kiếp tiến hóa lên các Địa cầu cao hơn, và cuối
cùng sẽ tiến hóa lên tới Đệ nhứt cầu. Sự tiến hóa tới đây là đã
đi hết dãy Thất thập nhị Địa.
Con người sẽ tiếp tục tiến hóa đi lên Tứ Đại Bộ Châu (Hạ) rồi
lên Tam thiên thế giới (3000 thế giới), qua hết Tam thiên thế
giới thì vào Tứ Đại Bộ Châu (Thượng), sau đó mới vào đặng
Tam thập lục Thiên, đi hết Tam thập lục Thiên thì đến Bạch
Ngọc Kinh, hiệp nhứt với Thượng Đế.
Thế là chơn linh ấy đã đi giáp một chu kỳ tiến hóa trong Càn
Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn. (Xem: Nhơn sanh quan, vần
Nh)
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THẤT THẬP NHỊ HIỀN
七 十 二 賢
E: The seventy two Sages.
F: Soixante-douze Sages.
Giáo-sư 72 vị đứng vào hàng 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.

THẤT THỆ
失 誓
E: To break one’s oath.
F: Violer son serment.
Đức Hộ Pháp thuyết tại Báo-Ân-Từ, 15-09-Bính Tuất (1946)
Ngài 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 rằng: "Từ đây tôi biết
một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng
chư Môn Ðệ, gìn Luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì thiên
tru địa lục". 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 mãi 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".
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
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thương yêu cho ra thiệt tướng thì ngày ấy mới đặng hưởng
hòa bình đại đồng thế giới."
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".

THẤT THIÊNG LIÊNG PHÁP
Tờ của Giáo-Hữu Thái-Thành-Thanh xin từ-chức vì có lịnh bổ
đi Khâm-Châu-Đạo Bình-Thuận.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Phê cho Giáo-Hữu Thành từchức, Giáo-Hữu đã có phép giải-thể tức là phải chết về Đời
sống về Đạo mà còn xin từ-chức, tức đã thất Thiêng LiêngPháp. E cho Thành khó trở lại Thánh-Thể đặng, một là vì
Pháp-Luật hai là vì ma-khảo. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

THẤT THỜI
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.
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THẤT TỊCH
七 夕
E: The night of the seventh day of the seven lunar month.
F: La nuit du septième jour du septième mois lunaire.
Thất: Bảy, thứ bảy. Tịch: đêm. Thất tịch là đêm mùng 7 tháng
7 âm lịch (còn gọi là ngày Trùng thất).

THẤT TÍN
失 信
E: To fait in one’s promise.
F: Manquer à sa parole.
(Thất là mất; Tín là tin). Thất tín là không giữ chữ tín. Vì đức
Tín là một trong năm điều thiết yếu của đạo làm người: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Có câu "Nhân bất tín bất lập" là không giữ
được chữ Tín là không thể lập thân cho mình được.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Ðạo sau năm năm bị đồ lưu nơi Hải
ngoại được về, quyết đoán đem cựu Hoàng Ðế Bảo-Ðại về xứ
đặng thương thuyết tới độc lập cho nước nhà. Không phải
hôm nay là việc tình cờ mà quả quyết đâu. Bần-Ðạo xin nói
rằng những hành tàng mà ngày nay kết liễu do Bần Ðạo đã
biết trước từ năm 1927. 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 saisuyển một mảy may nào cả. [Đêm 26 tháng giêng-Mậu Tý (dl.
06-03-1948)]
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THẤT TINH
七 星
F: Le groupe de sept étoiles.
E: The group of seven stars.
Thất: Bảy, thứ bảy. Tinh: ngôi sao. Thất tinh là chòm sao có 7
ngôi sao, thường là chỉ chòm sao Bắc đẩu. Chòm sao nầy gọi
là Tiểu Hùng Tinh có 7 ngôi sao sắp theo hình cái bánh lái, và
tại đuôi bánh lái là sao Bắc đẩu.
Đèn thất tinh là cái đèn có 7 ngọn, đốt lên thấy như 7 ngôi
sao. Đèn thất tinh dùng để rọi sáng chơn thần.

THẤT TÌNH - LỤC DỤC
七情-六欲
E: The seven human feelings – The six human passions.
F: Les sept sentiments humains – Les six passions humaines.
Mỗi con người đều có 7 thứ
tình cảm là: Hỉ (mừng) , Ái
(thương),
Lạc(vui),
Dục
(muốn), Ai (buồn), Ố (ghét),
Nộ (giận). Tuy nhiên với tính
Dục thì chỉ có 6 mà thôi; tức
nhiên chữ Dục đứng ở giữa
của 7 tình nên nó có thể dục
lên hay dục xuống là: Dục Hỉ, dục Ái, dục Lạc là dục lên, tức
nhiên là điều tốt. Còn nếu dục Ai, dục Ố, dục Nộ là dục xuống,
tức là những tình dục này không tốt. Người tu là giữ cho tình
cảm hướng thượng và hướng thiện là vậy.
Đức Hộ Pháp nói trong ngày Lễ an vị quả Càn Khôn: ngày 06
tháng Giêng Đinh Hợi (1947). Lễ rước Quả Càn Khôn tạm thờ
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nơi Báo Ân Từ về Đền Thánh. Đức Hộ Pháp hành pháp trấn
Thần An Vị. Khi đến Ngai Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh, Đức Ngài thuyết minh tiên tri ngày về của người đứng
đầu chi Thế:
"E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thượng Sanh về ngự nơi đuôi
(ngôi Thượng Sanh trên đuôi Thất Đầu Xà), thì thất tình lục
dục tự do dấy động, cái loạn không phương kềm chế…Ngày
Hộ Pháp trấn lại trên Ngai, mới êm tịnh Đạo Đời, lập lại tháng
Thuấn, ngày Nghiêu, hưởng thuần phong mỹ tục".
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."

THẤT TỔ
七祖
Thất tổ là Bảy vị Tổ của dòng họ mỗi người.
Trong sách Lễ Ký có nói rằng: Tổ là đấng có công khai sáng
dòng giống buổi đầu tiên. Tông là đấng kế chí, noi theo chí
người xưa lập nền tảng cho người sau để truyền kế lửa
hương.
Theo Việt Nam Phong Tục, Phan Kế Bính có nói về cách thờ
phụng Ông bà Tổ tiên của người xưa như sau:
Bao nhiêu con cháu dòng dõi trong một họ lập chung một nhà
thờ Thủy Tổ, gọi là mỗi tộc từ đường, ví như Trần tộc,
Nguyễn tộc...Nhà thờ ấy chỉ thờ riêng một Thủy Tổ và khi tế tự
thì lấy các Tổ tông biệt chi, biệt phái mà phối hưởng. Có họ
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không có nhà thờ thì xây cái bàn lộ thiên, dựng bia đá ghi tên
thụy các Tổ tiên để khi tế tự thì ra tại đó mà tế.
Nhà thường dân không có nhà thờ riêng thì thờ tại nhà mình
ở. Dẫu nghèo cũng có một bàn thờ Ông bà.
Trên bàn thờ Tổ tiên của nhà phú quí có đủ thần vị bốn đời thờ
Cao, Tằng, Tổ, Khảo, đặt trong một cái khánh sơn son thếp
vàng, gọi là Long khám, khi nào cúng tế mới đem ra. Hễ đến
năm đời thì lại đem thần chủ Cao tổ đi mà nhắc lần Tằng, Tổ,
Khảo lên một bực, rồi đem ông mới mất mà thế vào thần chủ
Khảo, gọi là "Ngũ đại mai thần chủ" 五代埋神主 Theo bản đồ
Thất Tổ Miếu thì Thất tổ gồm:
7- Thất Tổ:
6- Lục Tổ:
5- Ngũ Tổ:
4- Tứ Tổ:
3- Tam Tổ:
2- Nhị Tổ:
1- Nhứt Tổ:

Thủy Tổ
Viễn Tổ
Tiên Tổ
Cao Tổ
Tằng Tổ
Hiển Tổ
Hiển Tỷ khảo

始祖
遠祖
先祖
高祖
曾祖
顯祖
顯妣考

Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
(Cha mẹ)

Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nguyện cùng Thất Tổ xin thương,
"Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay."

THẤT ỨC NIÊN
七 億 年
E: The seven hundred thousand years. (700.000 năm)
F: Sept cent mille année.
Đạo Cao-Đài ngày nay do Đức Chí-Tôn đến. "Ngài nói Ta đến
ở cùng các ngươi, Ta sống cùng các ngươi, Ta đem chơn-
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pháp đến cho các ngươi đặng giải-thoát, Ta sẽ tận độ chúngsanh, cứu-vớt chúng-sanh một lần nữa, Ta quyết-định ở với
con cái Ta đời đời chẳng cùng, đến thất ức niên".

THẤT VỊ
失 位
E: To lose one’s throne.
F: Perdre son thrône.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Vị: ngôi vị. Thất vị là mất ngôi vị.

THẤT VỌNG
失妄
(Thất là mất, Vọng là mong chờ, đặt niềm tin, là điểm tựa). Vì
hy vọng nên mới phải thất vọng. Bị đánh mất niềm tin rồi.
Thầy dạy về Nhì bất du đạo: khi nói về "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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phép công bình thiêng liêng Tạo hóa. Cái trường thảm khổ của
thế gian cũng do nơi đó mà ra".

THẬT THÀ
Thực (Thật): không giả, đúng sự thật. Td: Thực chất, Thực thể,
Thực tướng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
"Với chủ nhà trọn kính trọn ngay."

THÂU CÁC ĐẠO HỮU HÌNH LÀM MỘT
Thâu các Đạo hữu hình làm một tức là Thâu các Tôn giáo
hiện có ở nơi thế gian làm thành một nền Đại Đạo, có một tín
ngưỡng duy nhất dưới quyền giáo hóa của Đức Di Lặc Vương
Phật.
Kinh Đại Tường có câu:
"Thâu các Đạo hữu hình làm một,
"Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên."

THÂU PHỤC
收 复
F: Conquérir.
Thâu (Thu) 收 lấy vào, tom góp, bắt lấy. Td: Thâu nhập, Thâu
thập. Phục: tùng phục.
Đức Thượng Sanh nói: "Đó là ba vị Ðệ-Tử mà Ðức Chí-Tôn
thâu nhập-môn trước nhứt trong nền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ
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Toà Thánh Tây-Ninh. Sau đó Ðức Chí-Tôn thâu phục chư vị
Thời Quân Hiệp-Thiên-Ðài, vị Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt và
các vị Ðại Thiên-Phong Cửu Trùng Ðài."

THÂU PHỤC THÍCH ĐẠO
Dimanche 5 Septembre 1926 (29-7-Bính Dần).
Thầy dạy: "Thầy phú thác một trách nhậm nặng nề cho con,
nhưng mà con đừng ái ngại. Danh giá con, Thánh Ðạo Thầy
trong ấy, con khá hết lòng. 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
Ðạo."

THÂU THỦ
Thâu thủ 收守 là Thâu nhận và gìn giữ.
Kinh Đại Tường có câu:
"Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
"Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên."

THẤU ĐÁO
透 到
F: Pénétrer,parvenir.
Thầy dạy: "Thầy đã nói trước rằng, Đạo cao bao nhiêu thì cái
khổ nạn của các con cũng bấy nhiêu. Than ôi! Phận các con
còn phàm đến đỗi nên Thầy muốn để cho các con lo một mớ,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy lo một mớ. Có phần của các con, có phần của Thầy hiệp
lại mới thấu đáo đặng. Các con chớ buồn mà cũng chẳng nên
than thân tủi phận."
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.

THẤU TRIỆT
透 徹
E: To penetrate.
F: Pénétrer.
Thấu: Suốt qua, thông suốt. Triệt: suốt cả. Thấu triệt là biết rõ
ràng, thông suốt vấn đề.
Ngài Bảo Thế để lời rằng: "Học Đạo là tìm hiểu Chơn lý và một
khi thấu triệt rồi thì không còn vui thú nào ở thế gian sánh kịp.
Nhờ vậy, người hành đạo mới dám hy sinh những cái gì ràng
buộc Thần trí và Tâm hồn, ngõ hầu giải thoát cảnh trầm luân
bể khổ, đặng qui hồi nguyên bổn."

THÂY PHÀM
E: The material body.
F: La corps matérial.
Thây: thể xác. Phàm: cõi trần. Thây phàm là thể xác của con
người nơi cõi trần. (Thân phàm và xác phàm đồng nghĩa với
thây phàm).
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

374

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Giữa vạn vật con người một giống,
"Phải uống ăn nuôi sống thây phàm."

THẤY CỦA DẤY THAM
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ đừng thấy của dấy tham,
"Giục người làm quấy ắt cam đồng hình."

THẦY
Đầu tháng 12 năm 1925 (dl: 02-1926) Đấng AĂÂ giáng bàn
phân với ba ông Cư, Tắc, Sang rằng: "Muốn cho TA tận tâm
truyền Đạo, các vị phải gọi TA bằng THẦY cho tiện bề đối đãi.
Ba ông vui lòng vưng chịu. Từ đây, giữ nghĩa Thầy trò, tình
giao thiệp càng thêm mật thiết". (Sau ba ông đắc phong là
Thượng Phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh).
NHỮNG BÀI CƠ THẦY GIÁNG DẠY:
Thành tâm niệm Phật,
Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
Tịnh là vô nhất vật,
Thành tâm hành Ðạo.
(14-1-1926)
Cho ông thầy thuốc Tri:
Ðặng ngọc mà chê ngọc chẳng lành,
Ðường Tiên chẳng lựa, lựa đường danh.
Môi cầu chí quyết xua Hiền Thánh,
Lòn lõi vùa sang bụng chẳng đành.
(14-1-1926)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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CẦU y càn huyết bịnh từ vương,
TRẦN thế biết Ta hỏi mối đường.
VĂN chất chưa hay Trời nhỏ phước,
ĐÔN rằm người bịnh khỏi tai ương.
(14-1-1926)
(Con gái ông Phán Lê Tấn Sang ở Phan Thiết, đau hai bên gò
má sưng lớn, cô nầy cầu Thầy xin thuốc. Thầy cho bài thi rồi
Thầy dặn coi bốn chữ đầu mà cầu thầy thuốc.
Người con gái ấy lên Docteur Trần Văn Ðôn chích thuốc ít bữa
mạnh).
*Ngày 21-1-1926: Có người Ðạo Phật đến hầu Thầy:
Ngươi muốn biết Ðạo Ta, nghe dạy:
Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng,
Hành tàng chơn Ðạo gọi sao rằng.
Khai Thiên lập Ðịa ai là chủ?
Thánh, Phật là ai dám đón ngăn.
***
Bản, Kỳ, Trung, Cư, Tắc nghe dạy:
Mặt nhật hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Ðấng Cao Ðài.
Cũng con cũng cái đồng Môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai?
(21-1-1926)
Chín Trời mười Phật cũng là Ta,
Truyền Ðạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật Ðạo vốn như nhà.
(03-01-1926)
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THẦY DUY CÓ MỘT
Điều này chỉ rõ nghĩa chữ "THẦY" trong cửa Đạo Cao Đài này
duy có một mà thôi. Như thế là giá trị của Đấng Chúa tể càn
Khôn vũ trụ phải là siêu tuyệt, chứ không phải bất cứ ai vừa
vào tu mặc áo dà, thì gọi bằng Thầy, cho chí đến bậc Đại đức
chân tu cũng Thầy, tiếng Thầy nghe ra hơi rẻ rúng. Hoặc tiếng
"Cha, Cố" cũng vậy…cái cao siêu, huyền nhiệm, trật tự ở Đạo
Cao Đài được lập lại một cách tuyệt đối, công bằng:
Trong Phổ Cáo Chúng Sanh có ghi một đoạn như sau "Có hai
Ðạo hữu: Tương, Kinh, vẫn trước khi nhập môn thì đã thọ
nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp danh là Ðạo Quang nơi
chùa Minh Ðường (Hạnh Thông Tây). Nhằm ngày 21 tháng 8
năm Bính-Dần, Đức Ngọc Hoàng Thượng Ðế giáng cơ tại
chùa ấy dạy việc, luôn dịp có để lời rằng: "Tương, Kinh, hai
con phải lạy Ðạo Quang trước mặt Thầy, rồi từ đây gọi là Anh
mà thôi, còn Thầy duy có một Thầy".

THẦY ĐẾN ĐỘ KẺ VÔ ĐẠO
Thầy giáng: ngày 23-11-Bính Dần (Thứ hai 27-12-1926)
"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 Thánh giáo trọn đủ Pháp luật.
Thầy đến chỉ độ kẻ vô đạo chớ không phải sửa đạo. Con
hiểu à!" (Ðạo Sử . II. 123 -125)
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THẦY GIÁO VĂN
(Xem Sĩ Tải Lê Văn Chương)

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:
"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!."
Thầy đã nói: "Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn-thần Thầy mà sanh
hoá 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".
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Thầy dạy: 13-6-Bính Dần (Jeudi 22 Juillet 1926):
"Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết
Đạo nên tưởng lầm. Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy
phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết
thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt,
thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì.. Cười... Nếu Thầy
không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết. Tà
mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng
mà sanh bông trổ trái? Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống
tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi
sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà 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 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 Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại
sanh nhằm đời nhà Hớn.
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 Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới
nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.
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THẦY LÀ CHA CỦA SỰ SỐNG
Đức Chí-Tôn giáng dạy:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn-khôn
thế-giới thì Khí Hư-vô sanh có một Thầy và ngôi của Thầy là
Thái-cực. Thầy phân Thái cực ra Lưỡng-nghi, Lưỡng nghi
phân ra Tứ-tượng, Tứ-tượng biến Bát-quái, Bát-quái biến hóa
vô cùng mới lập ra Càn khôn thế-giới. Thầy lại phân tánh Thầy
mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm,
gọi là chúng sanh.
Các con đủ hiểu rằng: Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh
Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là 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 thếgiới, 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. Cái mạng
sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng
dạy nhơn-sanh điều ấy". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển II trang 62)

THẦY LÀ ĐẤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
[Đêm Noel, 24-12-1925 (âl 9-11-Ất Sửu)]
Thất Nương giáng cơ truyền phải chỉnh đàn cho nghiêm trang
hầu tiếp giá. Nghe vậy, ba ông Cư, Tắc, Sang, nửa mừng nửa
sợ, lật đật sắm hương đăng hoa trà tửu quả, chỉnh đàn có nghi
tiết, rồi hai ông Cư và Tắc ngồi chấp cơ. Cơ giáng:
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NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Giáo Đạo Nam phương
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.
Đêm nay phải vui mừng vì là ngày TA đã xuống trần dạy Đạo
bên Thái Tây (Europe). TA rất vui lòng mà đặng thấy Đệ tử
kính mến TA như vậy. Nhà nầy (nhà ông Cư) sẽ đầy ơn TA TA
sẽ làm cho thấy huyền-diệu đặng kính mến TA hơn nữa. Bấy
lâu Thầy vẫn tá danh AĂÂ là cốt để dìu-dắt các con vào đường
đạo-đức, hầu chẳng bao lâu đây, các con phải ra giúp Thầy
mà khai Đạo. Các con có thấy Thầy khiêm nhượng là dường
nào chưa? Các con nên bắt chước Thầy trong mảy mún thì
mới xứng đáng là người đạo đức.
(Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, trang 14)
Ghi thêm:
Đầu tháng 12 năm 1925, Đấng AĂÂ giáng bàn phân với ba
ông Cư, Tắc, Sang rằng:
- Muốn cho Ta tận tâm truyền Đạo, các vị phải gọi Ta bằng
THẦY cho tiện bề đối đãi. Ba ông vui lòng vưng chịu.
Từ đây, giữ nghĩa Thầy trò, tình giao thiệp càng thêm mật
thiết. (Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, tr.13)
THẦY: Thầy giáng Cơ ngày 1-1-1926 (âl 17-11-Ất Sửu)
- Con hiểu Jésus là ai chăng?
Trước TA đã đổ máu cho loài người vì Thương yêu. Nay TA
đến cứu loài người cũng vì Thương yêu.
Bây đủ Thương yêu TA dường ấy chăng?
TA cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây. (Ðạo Sử. I. 35)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẾ CUỘC
世局
E: The situation of world.
F: La situation du monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Cuộc: Cục: tình hình. Thế cuộc
hay Thế cục là cuộc đời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sanh đứng vào vòng thế cuộc, chưa biết mình đã lãnh
một vai tuồng, đặng chờ lúc kết quả qui Thiên ngoại,...
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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!

THẾ ĐẠO
世道
E: Moral laws.
F: Loi morales.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Đạo: đường lối phép tắc phải
theo. Thế đạo là đạo xử thế, đạo ở đời, tức là đường lối phép
tắc dạy làm một người ở đời thế nào cho hợp lẽ phải và đạo
lý. Như vậy, Thế đạo chính là Nhơn đạo.
Kinh Thế Đạo: những bài kinh dạy đạo làm người ở đời.
Trong quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của Đạo Cao Đài,
phần Thế đạo gồm 19 bài kinh:10 bài kinh đầu do Đức Phạm
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Hộ Pháp đặt ra, có cầu Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn chỉnh
văn lại.
Bài kinh Hôn Phối do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ
ban cho. 8 bài kinh dùng trong Tang lễ do Bà Đoàn Thị Điểm
giáng cơ ban cho.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Thượng Sanh làm chủ của Thế đạo, nắm luật Thế nơi
tay mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo.

THẾ ĐỘ
世度
E: The salvation of the world.
F: Salvation du monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Độ: cứu giúp. Thế độ là độ đời,
tức là cứu giúp chúng sanh.
Pháp Chánh Truyền dạy: "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".

THẾ GIAN
世間
Thầy bảo: 05 tháng 6 Bính Dần (Mercredi 4 Août 1926)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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
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."
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".
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.
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THẾ GIỚI
世界
Thông thường Thế giới là chỉ hoàn cầu. Nhưng với Đạo CaoĐài là chỉ Càn Khôn Vũ Trụ mà Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Ðế Chưởng quản, gồm có Tam thiên Thế giới (3000
Thế giới) và Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu). Chữ Thế giới trong
câu kinh này là chỉ 3000 Thế giới.
Theo kinh Phật, trong vũ trụ không biết bao nhiêu là Thế giới:
Hiệp 1.000 thế giới thành ra một Tiểu Thiên thế giới.
Hiệp 1.000 Tiểu Thiên Thế giới, thành ra một Trung Thiên Thế
giới. Hiệp 1.000 Trung Thiên Thế giới thành ra một Đại Thiên
thế giới. Một Đại Thiên thế giới, thông thường được gọi là Tam
Thiên Đại Thiên Thế giới. Mỗi một Đại Thiên Thế giới, có mười
muôn vạn Thế giới. Đây là cõi mà Đức Phật hiện ra hóa độ
chúng sanh. Trong vũ trụ có vô lượng vô số Đại Thiên Thế
giới, gọi là Thập phương vi trần Thế giới (Mười phương Thế
giới nhiều như vi trần hay nhiều như cát sông Hằng). Thế giới
mà chúng ta đang sống thuộc về Thế giới Ta-Bà hay Sa-Bà
Thế giới. Danh từ Phật dùng như Hằng hà, vô biên, vô lượng
để chỉ một con số không thể ước lượng được. Do vậy, Càn
Khôn vũ trụ là một cõi rộng lớn vô cùng mà trí người không thể
nghĩ, bàn đến cho cùng được.
Kinh Thích Giáo có câu:
"Qui Thế giới ư nhứt Khí chi trung." 歸世界於一氣之中
Đây là Thánh Giáo ngày 13-10-Đinh Mùi của Đức Lý Đại Tiên
giáng Cơ: "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,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ Pháp có câu:
Tách trần tính lại đã là đâu!
Thế giới vân du chỉn một bầu.
Thất Nương giáng ngày 03-02-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.

THẾ GIỚI ĐỊA HOÀN
世介地完
E: The terrestrial world.
F: Le monde terrestre.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Giới: bờ cõi. Địa: đất. Hoàn: vùng
đất lớn.
Thế giới, khi xưa thường đọc là Thế giái, là chỉ chung các
nước trên địa cầu.
Thế giới địa hoàn là chỉ toàn thể trái đất, trên đó có loài người
và các sanh vật đang sống.
Kinh Ðệ Nhị Cửu:
"Xa chừng thế giới địa hoàn,
"Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng."
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THẾ GIỚI QUAN
世 界 觀
E: The conception of the world.
F: La conception du monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Giới: bờ cõi. Quan: quan niệm, sự
nhận thức. Thế giới quan là một hệ thống những quan niệm
về thế giới, tức là đề cập đến các vấn đề của thế giới như:
nguồn gốc, tính chất, cấu tạo, và sự phát triển.
Thế giới quan chính là Vũ trụ quan. Ngày nay người ta
thường dùng từ ngữ Vũ trụ quan hơn. (Xem: Vũ trụ quan, vần
V)

THẾ LUẬT
世律
E: The secular rules.
F: Les lois séculières.
Luật lập riêng cho người đã nhập môn vào Đạo Cao-Đài rồi
nhưng còn ở ngoài đời sinh hoạt bình thường, khác với những
người phế đời hành Đạo, nên đây là Luật Thế vậy.
TÂN LUẬT dạy rành: Người được nhập môn hành đạo phải
tuân y Thế Luật như sau nầy:
- Ðiều Thứ Nhứt: Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một
cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy
lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường
Ðạo và đường Ðời.
- Ðiều Thứ Hai: Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán
thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện
cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi
xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong Họ phân giải.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Ðiều Thứ Ba: Phải giữ Tam Cang Ngũ Thường là nguồn cội
của Nhơn Ðạo; Nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ; Nữ
thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
- Ðiều Thứ Tư: Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh
ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.
- Ðiều Thứ Năm: Ðối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái
tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong
hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ hai dịp là tang và hôn.
- Ðiều Thứ Sáu: Việc hôn là việc rất trọng trong đời người.
Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người
ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.
- Ðiều Thứ Bảy: Tám ngày trước lễ Sính, chủ hôn trai phải
dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau
khỏi điều trắc trở.
- Ðiều Thứ Tám: Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến
Thánh Thất mà cầu lễ "Chứng Hôn".
- Ðiều Thứ Chín: Cấm người trong Ðạo, từ ngày ban hành
Luật này về sau, không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ
giữa đường thì được chấp nối. Thảng như phụ nữ kia không
con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp song
chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng.
- Ðiều Thứ Mười: Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với
công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau.
- Ðiều Thứ Mười Một: Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ
đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi.
- Ðiều Thứ Mười Hai: Ðứa con nít khi được một tháng sắp lên
phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ "Tắm Thánh" và
ghi vào bộ sanh của bổn đạo.
- Ðiều Thứ Mười Ba: Buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi, chí 12
tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo.
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- Ðiều Thứ Mười Bốn: Trong bổn đạo xảy có người mãn
phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp
và chia buồn với tang chủ. Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Ðịa
riêng.
- Ðiều Thứ Mười Lăm: 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.
- Ðiều Thứ Mười Sáu: Trong việc tống chung, không nên xa
xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có
màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng
rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.
- Ðiều Thứ Mười Bảy: Trong việc cúng tế vong linh không
nên dùng hy sanh, dùng toàn đồ chay thì được phước hơn;
không cấm Lễ Nhạc, song phải dùng Lễ Nhạc theo Tân Luật.
Tang phục thì y như xưa.
- Ðiều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần
Cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Ðại tường, thì do nơi Thánh Thất sở
tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu
nguyện.
- Ðiều Thứ Mười Chín: Một người trong Đạo gặp tai nạn thình
lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho
qua lúc ngặt nghèo.
- Ðiều Thứ Hai Mươi: Kể từ ngày ban hành Luật này, người
bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật;
chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được
soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt,
không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á-phiện là vật
độc làm cho giảm chất con người. Người nào đã lầm lỡ rồi,
hãy kiếm thế mà giải nghệ.
- Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: Người bổn đạo ăn mặc phải cần
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kiệm, tùy phận tùy duơn, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt
hàng lụa.
- Ðiều Thứ Hai Mươi Hai: Người nào trong đạo phạm một
hay nhiều điều răn cấm trên đây, thì mấy người khác trong bổn
đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ
cho người làm đầu trong Họ hay, cho người để lời khuyến dạy.
- Ðiều Thứ Hai Mươi Ba: Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư
và nghiệp quấy thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai
đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa.
- Ðiều Thứ Hai Mươi Bốn: Hội Công Ðồng có Ðầu Sư một
phái làm đầu và hai Chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán
về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong Họ xin.
Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết.

THẾ QUYỀN THẦY
"Thế quyền Thầy" cũng đồng nghĩa là "làm Thầy" của nhân
loại, tức nhiên cũng ngồi trên Ngai của Thầy được. Nhưng
chính Thầy đã rộng quyền Ân Xá trong buổi Tam kỳ này rồi,
nghĩa là Pháp Chánh Truyền định cho "GIÁO TÔNG là Anh cả
các con.", được chú giải rõ-ràng là: "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."
Đạo sử ghi rằng ông Vương Quan Kỳ bạch:
- Bạch Thầy, Anh Cả (ông Ngô Văn Chiêu) bảo Thầy giao cho
ảnh làm chủ mối Đạo dạy dỗ chư Môn đệ, mà ảnh không chịu
tiếp xúc với chúng con, thì làm sao? Thầy đáp:
-"Chẳng ai dưới thế này được phép nói thế quyền Thầy mà trị
phần hồn nhơn loại được. Ai có hạnh lớn mới mong được
Thầy ban thưởng ngôi vị. CHIÊU có công tu, lại là Môn đệ
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trước tiên của Thầy. Thầy định ban chức Giáo Tông cho nó,
nhưng nó không giữ lời nguyền với Thầy lại sợ Tà quyền mà
xua đuổi Môn đệ của Thầy, chẳng còn xứng đáng làm Anh Cả
của các con".
Các Ngài Lê Văn Trung, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và
chư Môn đệ đồng quì xuống xin tội cho Ngô Văn Chiêu. Thế là
ông Chiêu không được địa vị ấy.

THẾ SỰ
世事
E: The affairs of life.
F: Les affaires de la vie.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Sự: việc. Thế sự là việc đời,
chuyện đời.
- Thế sự như kỳ: việc đời như một cuộc cờ, thắng bại không
định trước được. (Kỳ: cờ tướng, đánh cờ)
- Thế sự thăng trầm: việc đời chìm nổi, lúc lên lúc xuống, vô
thường.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Tham chi thế sự lắm đua tranh,
Cái miếng đỉnh chung xúm giựt giành.
Bỏ hết trong cơn mê một giấc,
Trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành.
Đức Lý dạy qua bài thi rằng:
Chuyển luân thế sự đưa tay nắm,
Trừ diệt tà gian múa bút Thần.
Kinh Ði Ra Ðường:
"Thân vận động trong trường thế sự."
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THẾ THÁI NHƠN TÌNH
世 態 人 情
E: The manners of the time.
F: Les mœurs du temps.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Thái: trạng thái, thói. Nhơn tình:
tình cảm của con người. Thế thái: thói đời. Thế thái nhơn tình
là tình cảm của con người đổi thay theo thói đời.
Thế thái viêm lương: Thói đời ấm lạnh. Ý nói: Thói đời thay
đổi luôn luôn, nay ấm mai lạnh, nay nồng mai nhạt. (Viêm là
nóng, lương là lạnh)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mà thế thái nhơn tình biết bao thay đổi.

THẾ TRẦN
世 塵
E: The world.
F: Le monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Trần: cõi trần. Thế trần là cõi đời.
Huỳnh Hoa Tiên Nương giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
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.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế trần mộng mị có ra chi.
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THẾ TỤC
世俗
E: The world.
F: Le monde.
(Thế là đời, đây là một từ trái với Đạo; tục là thói phàm,
thường tình). Thế tục là chỉ thói phàm, trong đó người có
nhiều tánh ý trái ngược nhau, hầu như phức tạp, không chuẩn
mực.
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".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ra vòng thế tục ít người toan,
Vì chẳng ưa mua một chữ nhàn.

THỀ NGUYỀN
E: To swear.
F: Jurer.
Thề: cam đoan làm trọn việc gì bằng lời lẽ nghiêm chỉnh.
Nguyền: ước muốn. Thề nguyền, chữ hán là Thệ nguyện, là
thề làm được như ước muốn.

THỀ NON
Thề non là do thành ngữ "Minh sơn thệ hải" nghĩa là thề non
hẹn biển. Thề non là chỉ núi mà thề, dầu cho biển cạn non
mòn, lòng dạ quyết không thay đổi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.

THỂ DỤC
Về Thể dục là một trong ba môn dưỡng dục quan trọng của
con người, ấy là: Thể dục, Trí dục và Đức dục. Đó là một việc
rất thường tình. Đói cần phải ăn, khát cần phải uống, không ai
chối cải điều này. Thể dục để có một sức khỏe tốt.
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".

THỂ CHẤT
體 質
E: The nature of the substance.
F: La nature de la substance.
Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Chất: tánh chất vốn có
của sự vật. Thể chất là bản chất của vật thể.
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THỂ PHÁCH
體 魄
E: The body and esprit.
F: Le corps et l’esprit.
Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Phách: phần vô hình
của con người, chỉ tinh thần. Thể phách là thể xác và tinh
thần.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Trời Đất có Âm Dương, vạn vật có thể phách, nhơn
loại có xác hồn.

THỂ PHÁP THIÊN ĐẠO
Phương TU theo THỂ- PHÁP THIÊN-ĐẠO
Người tu theo Đạo Cao Đài là tu theo Thiên Đạo, cũng có hai
phần: Thể pháp và Bí pháp của Thiên Đạo.
Đức Thượng-Phẩm dạy về 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.
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.
- Về thời-kỳ thứ nhứt là những tạo tác nơi qui họp Đức tin cho
con cái Chí-Tôn, tức là các Đền Thờ đó vậy. Khi một Môn đồ
đã thọ môn tùng giáo thì phải do nơi các Đền Thờ đặng tựu
họp Đức-tin. Đó là bước đầu tiên của Thể-Pháp Thiên-đạo; do
đó sự cúng-kiến, niệm kinh là điều yếu-trọng vậy.
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- Qua thời-kỳ thứ nhì 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.
- 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. Trong lúc này 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 hằng hữu đã xảy ra đó.
Trong ba thời-kỳ này đó là Thể-Pháp Thiên-Đạo:
- Thứ nhứt là Lập Đức,
- Thứ nhì là Lập Công,
- Thứ ba là Lập Ngôn.
1- "Nói về Thể-Pháp chúng ta hân-hạnh làm sao, muốn cho
chúng ta lập đức chính mình Đức Chí-Tôn đã cho chúng ta
mượn danh thể của Ngài, chúng ta đã làm Thánh-Thể của
Ngài nơi mặt thế của Ngài. Ôi! Quyền-lực về phương-pháp lập
đức đối lại với cảnh thiêng-liêng là mua ngôi-vị của chúng ta
vậy.
2- 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 phụng
sự cho con cái của Ngài, chúng ta lập công là tạo danh thể
của Ngài, do lập công mà ra.
3- 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".
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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)

THỂ PHÁP - BÍ PHÁP
體法-祕法
Đức Hộ Pháp nói: "Trong thời kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức ChíTôn 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 Thểpháp trước, dù cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cả cơ
thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại. Xin miễn là mặt Bí-
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pháp còn là Đạo còn". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp
30-5-Quí-tỵ 1953)
Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp: "Phải hiểu THỂ PHÁP, biết
Thể pháp, rồi mới thấu đến BÍ-PHÁP. Khó lắm! Phải để tinhthần tìm hiểu cho lắm! Khó lắm! Phải rán học cho lắm mới có
thể đoạt đặng! Điều rất khó-khăn là phải viết sách. (Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 5-4 Kỷ-Sửu)
Vì: "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". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 9-4 Kỷ
Sửu 1949)
Như vậy: trường Đại-Đạo theo như Đức Hộ Pháp dạy về
đường đường Đạo và đường Đời thì:
-"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."
Đó là Thể-Pháp Thiên-Đạo.Khi đã trọn phần THỂ PHÁP rồi
liền bước qua mặt BÍ PHÁP là những phương-pháp 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 sâu, siêu lý diệu chơn. Ấy là phương tầm hiểu chơn-truyền
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chánh pháp đó. Khi đã vẹn sạch Tinh -Khí -Thần là đắc pháp
vậy.
Mấy Em đã học qua về khoa Bí-pháp khẩu tụng. Vậy khá để
tâm học hỏi cho được Tâm-truyền thì công phu của mấy Em
đã được phần thưởng vô giá đó.
- Nói về THIÊN-ĐẠO tức là luận về vũ-trụ triết-lý, tức là nói về
Không-gian.
- Còn nói về THẾ-ĐẠO là luận về nhân-sanh triết lý, tức là nói
về Thời-gian.
Mấy Em khá hiểu cho lắm mới được.Phải để tâm suy nghiệm
đó nghe!" (Trích Tam thể của Đức Thượng-Phẩm)
Đức Hộ Pháp cũng cho biết: "Đức Chí-Tôn để cả hai triết-lý
cho nhơn-loại biết sự thật. Bởi cớ cho nên Đức Chí-Tôn đến:
Ngài đến đặng giải một triết lý, một công-lý hiện hữu tại mặt
thế gian này: sự chơn thật. 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 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 ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI
xuất hiện."
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THỂ TÁNH
Đức Hộ Pháp nói: "Chơn linh của Phật QUAN-ÂM 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 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."

THỂ THIÊN HÀNH HÓA
替 天 行 化
E: To replace God for the teaching of the adepts.
F: Remplacer Dieu pour enseigner les adeptes.
Đức Hộ Pháp nói: "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. Cái quyền ấy như đàng cựu chúng
ta nói: "Tiền trảm hậu tấu". Họ nịnh có, trung có; nhưng chúng
ta muốn tìm bạn mực thước tinh-thần nghị-lực, trí não huyềnbí, nơi Cung Thể-Thiên Hành-Hóa có cảnh nào mà không có,
ta thấy hoàn cảnh phủ phê Pháp-giới, không sở năng nào
thiếu thốn. Địa-cầu này muốn đủ thì họ bảo bọc cho tồn tại
không thể thiếu Pháp-giới nào."
Thánh Giáo Ðức Chí Tôn dạy: "Những Lương sanh ấy hiệp lại
làm một lập thành Hội Thánh là xác thân phàm, tức là hình thể

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

400

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

hữu vi của Thầy tại thế để Thể Thiên Hành Hóa, làm gương
mẫu mà giáo hóa, dìu dắt con cái của Thầy trên đường Ðạo và
đường Ðời trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ để Thầy tránh khỏi phải
hạ trần như lúc Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Ðộ".
Đức Thượng Sanh nhắc: "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".
Trong một bài diễn văn của Đức Quyền Giáo Tông ngày 8-4Giáp Tuất (1934) có đoạn:
"Ôi! trong 8 năm dư, chuông Thánh truy hồn, Đạo Trời đem tin
cứu thế mà hễ có nghe phảng-phất lời đồn huyễn hoặc chi của
người toan phá Đạo thì mau mau cuốn Thánh Tượng dẹp
Thiên Bàn lòng toan chối Đạo. Biết bao nhiêu người nịnh
quyền hiếp thế xu phụ theo nịnh tà mong toan phá Đạo. Rước
rắn rừng vô cắn gà nhà, nạp chí Thánh vào đề lao cho phỉ lòng
oán hận! Con một cha, gà một tổ mà làm cho đổ lụy rơi châu,
gieo thảm sầu cho người tâm thành trí vẹn, phải dừng chơn
thối bước! Quạ nuôi Tu Hú cũng còn biết thương, người đi một
đường sao nỡ hại nhau như thế? Ai toan bứng gốc phá chồi
của nền Đạo thì để cho Thiêng Liêng quyết đoán, mình cứ
nắm giữ luật lệ của Thầy và Đức Lý Giáo Tông đã thành lập từ
buổi ban sơ thì thành Đạo. Vì luật lệ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ thể Thiên hành hóa là món binh khí diệt tà quyền".

THỂ THỐNG
體 統
E: The form and system.
F: La forme et le système.
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Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Thống: nối tiếp nhau,
hệ thống. Thể thống là thể thức và thống hệ, tức là những
việc gì có trật tự nhứt định và có quan hệ liên lạc với nhau.
Trong một vài trường hợp, Thể thống là Thể diện.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Cái thể thống của Đạo Thầy gọi là chơn thật thì phải
hành đạo thế nào cho ra chơn thật y như Thầy sở định.

THỆ NGUYỆN - THỆ ƯỚC
誓 願–誓 約
E: To swear.
F: Juner, faire serment.
Thệ: Thề, lời thề. Nguyện: nguyền, mong ước. Thệ nguyện,
đồng nghĩa Thệ ước, là thề nguyền, là phát ra lời thề để quyết
tâm thực hiện điều mong ước của mình.
Muốn mau tinh tấn trên đường tu hành, cần phải lập Thệ
nguyện để quyết tâm quyết chí theo đuổi mục đích mà mình
đặt ra.
Đức Phật A-Di-Đà có phát ra 48 điều thệ nguyện.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 12 điều thệ nguyện.
Khi người ỡ cõi thế gian nầy lập lời thệ nguyện thì chư Thần
Thánh chứng minh và ghi vào Bộ Thệ nơi cõi thiêng liêng, để
khi làm đúng lời thề thì được phần thưởng xứng đáng, còn
nếu thất thệ thì phải bị trừng phạt y như đã thề. Cho nên,
trước khi lập thệ, phải suy nghĩ cẩn thận, nếu chưa đủ sức làm
đúng lời thề thì nên hoãn lại.
Lời thề rất quan trọng, người không tin tưởng thì khinh
thường, thề dối trá cho người ta tin đặng thực hiện ý đồ lừa
gạt. Người thề thốt giả dối nhứt định phải bị trừng phạt nặng
nề.
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THI
THI 尸 [Dị dạng: 屍] Thần Thi, ngày xưa cúng tế, dùng một
đứa bé lên ngồi trên ngai để cho thần nương vào đấy gọi là thi,
đời sau mới dùng tranh ảnh thay vào.
Thây, người chết chưa chôn gọi là thi. Kẻ sống mà không có
tinh thần, tục mỉa là kẻ hành thi tẩu nhục 行尸走肉 thịt chạy
thây đi.
Chủ. Như kinh Thi nói thùy kỳ thi chi
, hữu Tề quý nữ
誰其尸之有齊季女 ai thửa chủ việc cơm canh, có con gái út
nước Tề. Bầy: Như Tả truyện chép Sở Vũ vương Kinh thi
楚武王荆尸 vua Vũ nước Sở dàn quân ở đất Kinh.
Ngồi không, không có ích gì cho cái ngôi chức của mình gọi
là thi. Như thi vị 尸位 ngôi hão, thi quan 尸官 quan thừa, v.v.
Giản thể của chữ 屍.
THI 詩 [Giản thể: 诗] Thơ, văn có vần gọi là thơ. Ngày xưa hay
đặt mỗi câu bốn chữ, về sau hay dùng lối đặt năm chữ hay
bảy chữ gọi là thơ ngũ ngôn 五言, thơ thất ngôn 七言.

THI ÂN
施恩
E: To grant a favour.
F: Accorder une.
(Thi là ban ra, như chữ thí. Ân là ơn phước). Thi ân 施恩 tức
là ban ơn, làm ơn, đem phước lành đến cho mọi người.
Thần Hòang Mỹ Lộc giáng dạy: "Còn phần viên chức sắc cúng
tế, bảo lên quì trước Đại Điện cho Ta tỏ lòng thi ân cho chúng
nó. Vui thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Ðạo, duy còn
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một chút ít mà thôi. Từ đây ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn
sóc chăm nom hơn khi trước nữa, Ta tỏ cho Chức sắc hiểu, tại
sao mà Ta lo hết bổn phận? Ấy là từ đây Ngọc Ðế truyền lịnh
cho Ta phải theo phò chư Cao Đạo-hữu, nên Ta lo lắng bội
phần, hơn khi trước; mỗi khi có việc chi tai biến hay là có
những bịnh truyền nhiễm, thì đến đây Ta sẽ dạy cho mà lánh
những điều tai hại".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.

THI ÂN - THỌ ÂN
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."

THI HÀI
尸 骸
E: Physical body.
F: Le corps physique.
Thi: Thây người chết, thể xác. Hài: xương. Thi hài là thể xác
và xương.
Quyền Giáo Tông giáng nói: "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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thể của Chí Tôn, các em lo cho Anh được châu toàn, Anh có
lời cảm ơn trước là Hộ Pháp, sau là tất cả các em".
Đó là tình cảm của Hộ -Pháp đối cùng Đức Quyền Giáo Tông ,
nhưng riêng Ngài, Ngài nghĩ gì sau nhiều năm lao lý? Ngài 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". [Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ
Pháp ngày 01-01-Mậu Tý (dl 10-02-1948)]
Kinh Sám Hối có câu:
"Thi-hài như gỗ biết gì,
"Linh-hồn là chủ thông tri việc đời."

THI HÀI HỮU HÌNH
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn muốn ta làm thi-hài hữu
hình của Ngài tức nhiên Ngài đến lập Thánh-Thể của Ngài là
Hội Thánh. Hội-Thánh của Ngài để thay hình ảnh cho Ngài.
Muốn thay hình ảnh cho Ngài thì phải đổi cho Ngài cái gì?
- Ổng đem cơ giải thoát, đem phẩm vị Thiêng-liêng cho chúng
ta, đem tận nơi tay cho chúng ta đặng chúng ta định vị. Rồi
Ổng đòi chúng ta đổi chọn cái gì?
- Ổng đòi chúng ta đem đổi ba món báu là Tam bửu: TinhKhí- Thần.
Cái liên quan mật thiết: TINH, KHÍ, THẦN là gì?
- Đối với thi-hài chúng ta nó báu trọng thế nào mà Đức ChíTôn đòi bấy nhiêu đó mà thôi?
Nếu không có nó chẳng hề klhi nào Đức Chí-Tôn tạo thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thành-Thể của Ngài đặng. Ngài lấy ba báu vật tỷ như ba món
báu trong mình chúng ta:
- Hoa, tỷ như thân thể chúng ta.
- Rượu, Ngài tỷ như trí thức tinh thần khôn ngoan của chúng
ta.
- Trà, Ngài tỷ như linh hồn của chúng ta. Mà thật ra trong mình
có ba món ấy là báu mà thôi.
Ngộ-nghĩnh thay! Chúng ta nên để ý điều này: Đức Chí Tôn
biểu chúng ta mỗi ngày phải dâng ba món ấy, là ba báu trọng
hệ hơn hết là: TINH- KHÍ,-THẦN.

THI HÀNH
施行
Quyền Giáo Tông nói: "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 ámtrợ."
Đức Hộ Pháp nói: "Trước kia Qua ôm lấy trách vụ Đức Lý
Giáo Tông cho Qua phải làm mà Qua chưa hề đem ra thi
hành, Qua muốn mỗi việc khó của mấy em đều có Qua ngồi
chung với mấy em, nếu có thể ngồi dưới đất cùng mấy em, ăn
muối cũng vui với mấy em được vậy, ngày nay mấy em đã
đem trọn thân thay thế cho Qua lo cơ cứu khổ, đã hạ mình nơi
chỗ thấp mà mấy em chung lại ngồi bốc cơm nguội ăn cũng cứ
vui, nên nhớ đã nghe những cái cực khổ gánh vác nặng nề
nầy là chúng tôi chung sức gánh cho Thầy tôi, dầu cảnh khổ
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nào mấy em cứ đổ trút cho Qua đi cho nhẹ bớt, ấy là quyền
Thiêng Liêng định vậy, hiểu chưa? Nếu mấy em tính có các
Đấng vô hình ám trợ dầu gặp việc khổ cũng bớt khổ."

THI HÀNH MẠNG LỊNH
Tờ 424 của Ngọc Chánh Phối Sư gởi cho Khâm Châu-Đạo
Cần-Thơ về việc Chánh-Phủ buộc khai gia đình nơi căn-cứ.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hễ mình có phận-sự là Côngdân thì mọi quyền lực chỉ có liên-hệ đến phận-sự công dân
của mình thì buộc phải tuân-hành. Phải nhớ rằng Đạo là Đạo
mà Đời là Đời đừng tưởng dùng đặng quyền Đạo mà phản
kháng cùng Đời, mà cũng đừng tưởng rằng dựa đặng quyền
Đời mà hiếp Đạo, phải thi-hành mạng lịnh của Chánh-Phủ
Việt Nam của ta liền." HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

THI HÀNH PHẬN SỰ
Phúc-trình của Kinh-Lý Khám-Đạt thỉnh-giáo về thể-thức
phóng lại con lộ Thánh-Vệ.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Lộ Thánh-Vệ phải để 8 thước (8m00) phải phóng theo bản đồ
của sở Kinh-Lý đã vẽ. Những nỗi phóng đường đào kinh bao
giờ cũng làm cho khổ-tâm chủ đất, ngoài đời cũng thế mà
trong Đạo cũng thế. Nếu cả mấy em toàn Đạo đều biết ý-định
của Bần-Đạo là mọi việc phải thi-hành cho có mực-thước,
khuôn-luật, hầu sau mấy đứa nhỏ thừa-tự không ai có phương
nào tranh tụng cướp giựt của nó. Nếu cả mấy em biết làm
phận-sự cha-mẹ thì thà mình chịu khổ-tâm hơn là dành sự rắcrối hậu-lai cho con cháu. Sở Kinh-Lý cứ định phải lý thi-hành
phận-sự thì cứ làm, còn mấy em bị sự cực-trí khổ tâm có rên-

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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siết đi nữa bây-giờ mà thôi, chớ xa sau kia chúng thấy rõ lợiích là đủ". HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

THI HÌNH
施 型
E: To apply the laws.
F: Appliquer les lois.
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Hình: cái khuôn bằng đất để
đúc đồ vật, chỉ cái khuôn phép phải theo. Thi hình là làm đúng
theo khuôn phép, người tu thì làm đúng theo giới luật tu hành.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Huờn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam...."

THI KHẢ DĨ HƯNG, KHẢ DĨ QUAN, KHẢ DĨ QUẦN,
KHẢ DĨ OÁN. NHĨ CHI SỰ PHỤ, VIỄN CHI SỰ
QUÂN, ĐA THỨC Ư ĐIỂU, THÚ, THẢO, MỘC CHI
DANH
詩：可以興, 可以觀, 可以群, 可以怨. 邇之事父, 遠之事君,
多識於鳥獸草木之名
Chỉ Thi Kinh 詩經. Luận ngữ 論語 có câu "Thi khả dĩ hưng, khả
dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ oán. Nhĩ chi sự phụ, viễn chi sự
quân, đa thức ư điểu, thú, thảo, mộc chi danh (Dương hóa
陽貨) Xem Thi có thể phấn khởi, có thể xem xét sự việc, hòa
hợp được với mọi người, tỏ được sầu oán. Gần thì biết đạo
thờ cha, xa biết đạo thờ vua, lại biết được nhiều tên chim,
muông, cỏ, cây.
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THI LỄ
施 禮
E: To greet formally.
F: Saluer cérémonieusement.
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Lễ: cách bày tỏ lòng kính trọng.
Thi lễ là làm lễ chào một cách trang trọng.

THI THỐ
施 措
E: To execute.
F: Exécuter.
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Thố: sắp đặt đâu ra đấy. Thi
thố là đem tài sức ra làm cho người ta thấy khả năng tài giỏi
của mình.
Đức Thượng Phẩm dạy: "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."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao
nhiêu, khá đem ra mà thi thố.

THI PHÀM
尸 凡
E: Physical body.
F: Le corps physique.
Thi: Thây người chết, thể xác. Phàm: chỉ cõi trần. Thi phàm là
thể xác của con người nơi cõi trần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ sợ giùm cho chư hiền hữu, chư hiền muội, mang
nặng thi phàm mà chịu cường quyền đè nén.

THI PHÁP
E: To administrer the occultism.
F: Administrer de l’occlultisme (làm phép).
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Pháp: phép thuật huyền diệu.
Thi pháp là làm các phép thuật huyền diệu.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Thi pháp hộ trì vạn linh sanh chúng. Nghĩa là: làm các
phép thuật để hộ trì vạn linh và chúng sanh."

THI PHÚ
Đức Hộ Pháp nói: "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 tínngưỡng 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".

THI VĂN TUYỆT BÚT
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
thi-sĩ ắt chưa bị bắt một cách dễ-dàng như thế, vì ham văn-
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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".

THỊ CHỨNG
視 證
E: To testify.
F: Témoigner.
Thị: Thấy. Chứng: nhận thực có bằng cớ. Thị chứng là nhìn
thấy và chứng nhận là sự thực.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chí Tôn đã định khai đạo đặng thị chứng cho các tôn
giáo biết nhìn nhau trong đường hành thiện.

THỊ DỤC
嗜 欲
E: Covetousness .
F: La convoitise.
Thị: Ham muốn. Dục: muốn. Thị dục là lòng ham muốn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỊ GIẢ (Phật Học)
侍者
E: Assistant of Buddha.
F: Assistant de Bouddha.
Thị: Trực, hầu. Giả: người. Thị giả là người theo hầu và giúp
việc cho Đức Phật. Thị giả của Đức Phật Thích Ca là ông A
Nan.
Ông A Nan luôn luôn theo hầu Đức Phật mỗi khi Đức Phật đi
đến chỗ nầy chỗ kia hóa độ nhơn sanh. Nhờ làm Thị giả nên
ông A Nan nghe được Đức Phật giảng kinh nhiều hơn các đệ
tử khác. Nhờ vậy, sau khi Phật tịch diệt, lúc kết tập kinh điển
lần đầu tiên, ông A Nan đứng ra đọc lại trọn Tạng Kinh.

THỊ HIẾU
嗜 好
E: The taste.
F: Le goût, passion.
Thị: Ham muốn. Hiếu: ưa thích. Thị hiếu là xu hướng ham
thích một điều gì.

THỊ KHÔNG THỊ SẮC
是 空 是 色
E: Having at a time the invisible and visible.
F: Étant à la fois l’invisible et visible.
Thị: Ấy là, phải. Không: trống không, không thấy gì cả. Sắc: có
hình tướng thấy được.
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THỊ LẬP
侍 立
E: To stand on an attendance.
F: Se tenir debout à la cérémonie
Thị: Trực, hầu. Lập: đứng. Thị lập là đứng hầu.

THỊ PHI
是 非
E: Right or wrong.
F: Raison ou tort.
Thị: Ấy là, phải. Phi: trái. Thị phi là phải trái, đúng sai, chỉ dư
luận của người đời, người nói vầy người nói khác.
Ông Châu Tử nói: "Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành.
Thị phi chỉ vị đa khai khẩu, phiền não giai nhân cưỡng xuất
đầu."
Nghĩa là: Giữ miệng như bình, đề phòng cái ý của mình như
phòng thủ thành trì. Phải trái chỉ vì do cái miệng nói nhiều,
phiền não đều do gắng gượng ra đầu.
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.
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ buông tiếng thị phi khinh dể,
"Rán làm lành phước để cháu con."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

413

THÍCH CA MÂU NI (Phật Học)
釋迦牟尼
E: Sakyamuni Buddha.
F: Çakyamouni Bouddha.
Thích-Ca (S: śākya; P: sakka)
Dòng dõi quí tộc, gốc của vị Phật
lịch sử Tất-Đạt-Đa. Dòng Thích-Ca
là dòng cai trị một trong 16
Vương-quốc của Ấn Ðộ thời bấy
giờ, ngày nay thuộc miền Nam
Nepāl. Kinh đô thời đó là Ca-tì-lavệ (s: kapilavastu), là nơi Đức
Phật sinh ra và trưởng thành. Vua
cha của Phật là Tịnh Phạn (s, p:
suddhodana), trị vì Tiểu Vương
Thích-Ca.
Thời bấy giờ, Tiểu vương dòng Thích-Ca có một hội đồng
trưởng lão tham gia quốc sự, nhưng Tiểu Vương này bị phụ
thuộc vào nước Kiêu-tát-la (s: kośala). Ngay trong thời Đức
Phật còn tại thế, Tiểu Vương Thích-Ca bị một Quốc Vương
của Kiêu-tát-la đem quân xâm chiếm và tiêu diệt gần hết. Sau
khi Phật thành Đạo và trở lại Ca-tì-la-vệ giảng dạy, nhiều vị
trong dòng dõi Thích-Ca xin gia nhập Tăng-già. Tại đó, người
thợ cạo Ưu-bà-li (upāli) xin gia nhập, trở thành Tăng sĩ trước
và vì vậy được xem cao quí hơn các vị lĩnh đạo trong Hoàng
gia, gia nhập sau.
Thích-Ca Mâu Ni (S: śākyamuni; P: Sakkamuni) dịch nghĩa là
"Trí giả trầm lặng của dòng Thích-Ca" (Mâu-Ni); Một tên khác
của Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm (s: Siddhārtha gautama) là người
sáng lập Phật giáo. Tất-Đạt-Đa mang tên này sau khi Ngài từ
bỏ các vị thầy và tự mình tìm đường giải thoát. Danh hiệu
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"THÍCH CA MÂU NI" thường được dùng để chỉ vị PHẬT lịch
sử đã từng sống trên trái đất này, nhằm phân biệt với các vị
Phật khác.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

_______________________________

Phật Thích Ca dưới mắt Cao-Đài-Giáo:
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ vì Ngài là Phật, làm Tổ
Sư Phật giáo ở Ấn Ðộ. Ðức Phật Thích Ca giáng sanh trước
Chúa giáng sinh 623 năm.
Đức Hộ Pháp nói: "Không gì khác lạ, các Ngài buộc Phật
Thích-Ca Mâu-Ni, người Ấn-Độ lập giáo tại xứ-sở Ấn-Độ của
Ngài, thì Ngài có đồng tánh, đồng tâm với sắc dân nào khác
với Ngài được, nhưng Đạo Phật vẫn truyền-bá làm chủ tinh
thần khắp Á-Đông, hỏi do đâu? -"Do nơi Bác-ái và Công-bình.
Những phương-pháp của các vị Giáo-chủ lập pháp-luật trong
các Tôn-giáo, cốt-yếu mở đường chỉ nẻo, chỉ cho nhơn-loại đi
lên hiệp cùng chơn-tướng và chơn-pháp của Đạo-giáo tức
nhiên là tín-ngưỡng: THỜ NGƯỜI và THỜ TRỜI, luật pháp
duy có Bác ái, Công-bình mà thôi. Đức Phật Thích-Ca nếu nói
Ngài không Bác-ái, Công bình thì Đạo-giáo không Công bình
sao! Nếu giờ này chúng ta không thành Phật thì Đạo Phật
không thành sao? Hỏi Đấng ấy lập giáo trên nền tảng nào? Có
phải nền tảng Bác-ái chăng? Nếu không Bác-ái, công-bình,
Phật chưa hề đem triết-lý cao siêu làm chủ tinh-thần nhơn-loại
đặng. Chúng ta đây ai lo phận sự nấy, lại còn giành hơn thua
nữa có đâu ép mình như Phật, nếu không vì chúng sanh, nếu
không công-bình tâm-lý, nếu không lòng thương-yêu đầy-dẫy,
Phật chưa hề hạ mình nâng-đỡ tinh-thần nhân-loại dường ấy."
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
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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
(Sanh, Lão, Bịnh, Tử) mà độ chúng.

THÍCH CA MÂU NI (Phật)
Thánh ngôn: "Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích
Ca vốn sanh ra đời nhà Châu"
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ vì Ngài là Phật, làm Tổ
Sư Phật giáo ở Ấn Ðộ. Ðức Phật Thích Ca giáng sanh trước
Chúa, giáng sinh 623 năm.

THÍCH CA NHƯ LAI THỊ NGÃ
Phật Thích Ca báo cho nhân loại biết: Thích Ca Như Lai chính
là TA. Vì muốn cứu chúng sanh trong buổi Hạ nguơn mạt pháp
này nên phải mượn danh là CAO ĐÀI ĐẠI BỒ TÁT. Tức nhiên
Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế rất nhiều Phương danh. Nay
Ngài đến với nhân loại mở ra một nền Tân Tôn giáo Cao-Đài
và xưng danh là "Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát".
Thầy dạy tại Hội Phước Tự (Cần Giuộc) Thứ bảy, 05-06-1926
(âl: 25-4-Bính Dần):
"Thích Ca Như Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao
Ðài Ðại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?. Hữu Ngã đồ Thái Ðầu Sư tại thử,
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nhĩ vô thức luyện đạo, Ngã phái Ngọc Ðầu Sư chỉ giáo thọ
bửu pháp.
Tam thập tứ vị chúng 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!"
Dịch nghĩa đoạn Thánh Ngôn chữ Hán:
Thích Ca Như Lai chính là TA, muốn cứu chúng sanh, mượn
tên là Cao Ðài Ðại Bồ Tát. Ngươi biết chăng?
Có Môn đệ của TA là Thái Ðầu Sư (Đầu Sư Thái Minh Tinh)
tại đây, nó không biết luyện đạo, TA phái Ngọc Ðầu Sư (Đầu
Sư Ngọc Lịch Nguyệt) chỉ vẽ cho để nhận lãnh bửu pháp. Ba
mươi bốn vị Tăng không biết chơn lý luyện thành. TA làm Chủ
khảo giáo hóa. Khá tuân lệnh TA.
Các ngươi nên thọ pháp, nên thọ pháp. Kính vậy thay!
Trước đây Thầy cũng xác nhận:
- Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
- Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
- Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Kim viết Cao Ðài.

THÍCH GIÀ
釋迦
(Thích 釋: dòng họ Thích, Chữ Hán 迦: Đọc hai âm: Ca và Già)
Thích Già 釋迦 tức là Thích Ca, đọc trại ra từ chữ Thích-Ca
Mâu-Ni. (Trong câu Kinh này thay vì đọc Thích Ca, nhưng vì
luật thơ cần từ âm bình hạ -có dấu huyền- nên phải viết là
Thích Già, đọc cho xuôi vận).
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Thích Già hay Thích Ca là Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, là
Đấng Giáo chủ Phật giáo. Ngài là một vị Thái Tử ở nước CaTỳ-La-vệ (Kapilavastu) Trung Ấn Độ. Phụ Hoàng tên là Tịnh
Phạn, Mẫu hoàng tên là Ma Da. Ngài tên là Tất Đạt Đa
(Siddhartha). Còn chữ Thích Ca (Sakya) là tên một chủng tộc,
dịch là Năng nhơn. Mâu Ni là tiếng khen ngợi dịch là Tịch.
Mặc. Lúc nhỏ Ngài có trí sáng suốt và có tài năng phi thường.
Lớn lên Ngài thấy chúng sanh khổ não, thế gian vô thường,
nên Ngài quyết chí tu hành, tìm đường giải thoát cho chính
bản thân mình (tự độ), và độ hết chúng sanh (tha độ) lên bờ
giác ngộ.
Ngài thành Đạo dưới gốc cây Bồ đề và trải 45 năm truyền
pháp độ sanh, Ngài nhập Niết bàn lúc 80 tuổi.
Kinh Giải Oan có câu:
"Liên đài may nở thêm hoa.
"Lão Đam cũng biết, Thích Già cũng quen."

THÍCH GIÁO
釋教
F: Le Bouddhisme.
Thích giáo (Thích là dòng họ Thích, chỉ Ðức Phật Thích Ca).
Thích giáo 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, còn Thích giáo là chỉ riêng về
Tôn giáo của Phật Thích Ca mà thôi; 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 Xưng Tụng
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Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật được gọi là bài Kinh Phật giáo thì
sát nghĩa hơn.
KINH THÍCH GIÁO
釋教經
Nhiên-Đăng Cổ-Phật chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam-Xuân)
Hỗn-Độn Tôn-Sư,
Càn-Khôn Chủ-Tể.
Qui Thế-Giái ư nhứt khí chi trung,
Ốc trần-huờn ư song thủ chi nội.
Huệ đăng bất diệt,
Chiếu Tam-thập-lục Thiên, chi quang-minh.
Đạo pháp trường lưu,
Khai cửu-thập-nhị Tào chi mê-muội.
Đạo cao vô-cực,
Giáo xiển hư-linh.
Thổ khí thành hồng,
Nhi nhứt trụ xang thiên.
Hóa kiếm thành xích,
Nhi tam phân thác địa,
Công tham Thái-cực,
Phá nhứt khiếu chi huyền quang,
Tánh hiệp vô-vi.
Thống tam-tài chi bí chỉ,
Đa thi huệ trạch,
Vô lượng độ nhơn
Đại Bi Đại Nguyện,
Đại-Thánh Đại Từ,
Tiên-Thiên Chánh Đạo
Nhiên-Đăng Cổ-Phật
Vô-vi Xiển-giáo Thiên-Tôn.
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Niệm: "Nam-mô Nhiên-Đăng Cổ-Phật Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát"
(9 lạy).
Kinh Thích Giáo (Do hai Ngài Thượng và Ngọc Đầu Sư giải
thích năm 1928, trong quyển Tứ thời Nhựt tụng, như sau:
1- "Hỗn Ðộn Tôn Sư, Càn Khôn Chủ Tể"
Giải: Ngôi Tôn Sư sanh từ vô thỉ,
Chủ Càn Khôn nhiếp lý âm dương.
Khí mù mù mịt mịt, minh minh mông mông là Khí hư vô
(vô vi). Ðức Nhiên Ðăng là một vị tôn sư sanh đời hỗn
độn, vâng lịnh Trời làm chủ tể một cảnh Càn Khôn, Ngài
đem bản thể Ðạo Hư Vô (vô vi) vạch để đời biết rõ Ðạo
ở trong khí Hỗn Nguơn (vô cực). Một đấng THẦY trong
đời hỗn độn. Ðến khi Trời Ðất phân ngôi rồi, có Âm có
Dương thì có Ðạo ở trong Âm Dương, cũng là một khí
hư vô, biến hóa vô cùng. Nên Ngài nhóm ba ngàn Thế
Giới qui về một mối cùng Khí hư vô là đủ; nên mới gọi
Ngài là Càn Khôn Chủ Tể.
2- "Qui Thế Giái ư nhứt khí chi trung,
"Ốc trần huờn ư song thủ chi nội"
Giải: Cả thế giới qui vào một Khí,
Khắp hồng trần nắm chặc trong tay.
Tóm thâu Thế Giới: Người, vật và cả ba ngàn Thế Giới,
về trong một khí hư vô (vô vi), nắm cõi Trần hoàn vào
trong hai tay.
3- "Huệ đăng bất diệt,
"Chiếu Tam thập lục Thiên chi quang minh"
Giải: Ðèn trí huệ cháy hoài không tắt,
Lại sáng soi ba sáu (36) cõi Trời
Huệ Ðăng (đèn Thiêng Liêng) cháy hoài chẳng lu, chẳng
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tắt, chiếu rọi ba mươi sáu cõi Trời.
4- "Ðạo pháp trường lưu,
"Khai cửu thập nhị Tào chi mê muội"
Giải: Ðạo pháp như nước chảy cuộn giòng,
Khai khiếu các nguyên nhân hắc ám.
Ðạo pháp như giòng nước chảy hoài không dứt, mở
mang thông suốt chín mươi hai ức Thiên Tước xuống
cõi thế đương cơn mê muội chưa hề tỉnh giấc.
5- "Ðạo cao vô cực, Giáo xiển hư linh"
Giải: Ðạo vốn gọi thậm thâm diệu pháp,
Giáo lý truyền nhờ cái không linh.
Ðạo cao thâm vô cùng không tột, Ngài lập giáo mở dạy
Ðạo hư vô (trống không) mà linh nghiệm.
6- "Thổ khí thành hồng, Nhi nhứt trụ xang thiên"
Giải: Vận tam muội phúng nên Hồng,
Ly trung hiệp nhứt, điều Khôn nên Càn.
Hà hơi nên cái móng, xem như một cây cột mà chống
vững bầu Trời.
7- "Hóa kiếm thành xích, Nhi tam phân thác địa"
Giải: Kim khí luyện tây viên đến mực,
Dưới đơn điền chiếc KHẢM nên KHÔN
Hóa gươm làm nên thước, mà lấy ba phân đở vững
giềng đất không rúng động, ấy là Ðạo Pháp Vô Biên.
8- "Công tham Thái cực,
"Phá nhứt khiếu chi huyền quang"
Giải: Công đức Phật sánh ngôi Thái Cực,
Phá khiếu linh đặng Một mới mầu.
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Công sánh ngôi Thái Cực, mở thông tổ khiếu nơi ải
huyền quang.(1). Trong thân con người nơi xương sống
từ dưới cái xương cụt đến cái xương Thiên Trụ và ba cái
lóng xương ở cổ cộng là hai mươi một lóng. Cái tổ khiếu
nầy từ dưới đếm lên trên cổ ở trên xương thứ bảy dưới
xương thứ tám chính giữa xương sống có một cái lỗ nhỏ
trong lỗ ấy có cái lỗ vô vi kêu là Thần Thất là chỗ chơn
linh Tổ Khiếu, còn hai bên là hai trái cật; bên hữu gọi là
Long, rằng chơn hỏa; bên tả gọi là Hổ rằng chơn thủy.
Tổ khiếu là cái nơi hô hấp của con người. Nhà tu dưỡng
luyện kim đơn cũng do nơi tổ khiếu nầy luyện nên.
9- "Tánh hiệp vô vi, Thống tam tài chi bí chỉ"
Giải: Tánh hòa với thể Thiêng Liêng,
Thiên, Ðịa, Nhơn gồm một mối cao siêu
Ðức tánh hiệp vô vi thì tóm hết Thiên, Ðịa, Nhơn là ý
mầu nhiệm của Tam Tài, thảy đều qui về một mối.
10- "Ða thi huệ trạch, Vô lượng độ nhơn"
Giải: Nhơn sanh nhuần gội ân dày,
Vô số người đồng vượt khỏi bến Mê.
Ðức Nhiên Ðăng ra nhiều ân lành, như Trời mưa gội
nhuần tế độ người, công đức không biết bao nhiêu mà
độ lường.
11- "Ðại Bi Ðại Nguyện, Ðại Thánh Ðại Từ"
Giải: Bi quan, bi mẫn... thệ nguyền,
Ðức Thánh sáng chói, đức Nhơn rộng dày.
Cái sự thương sự nguyện của Phật rất lớn.(2). Sách có
câu: "Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử", Phật thương
chúng sanh như mẹ thương con vậy.
12- "Tiên Thiên Chánh Ðạo,
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"Nhiên Ðăng Cổ Phật. Vô vi Xiển giáo Thiên Tôn"
Giải: Nền Ðạo vốn từ nơi Nhứt Khí,
Cổ Phật Nhiên Ðăng tạo tuyệt mầu.
Dạy Ðạo ấn chứng vô vi,
Tổ sư Xiển Giáo thiệt vì Thiên Tôn.
Ngôi Tiên Thiên Chánh Ðạo, Phật Nhiên Ðăng từ đời
Thượng cổ mở dạy Ðạo vô vi là vị Phật tối cao hiệu là
"Xiển Giáo Thiên Tôn".

THIÊN (1)
• THIÊN 天 [Pinyin: tiān] Bầu trời. Cái gì kết quả tự nhiên, sức
người không thể làm được gọi là Thiên. Phân tích ra gồm có
bộ nhân 人và chữ nhị 二 hoặc có thể nói rằng gồm chữ Nhứt
一 và chữ đại 大. Có câu "nhứt đại viết Thiên" 一大曰天 Như
Thiên nhiên 天 然 Thiên sinh 天生 Thiên tạo, Thiên vận… Nhà
Tôn giáo gọi chỗ các Thần linh ở là Thiên. Như Thiên quốc
天國 Thiên đường 天當 Ngày: Như Kim thiên 今天 hôm nay,
Minh thiên 明天 ngày mai. Thì tiết trời. như nhiệt thiên 熱天 trời
nóng, lãnh thiên 冷天 trời lạnh. Phàm cái gì không thể thiếu
được cũng gọi là Thiên. Như Thực vi dân thiên 食為民天 ăn là
thứ cần của dân. Đàn bà gọi chồng là Thiên, cũng gọi là sở
thiên 所天. Ông trời: có nhiều nhà tu xưa cho trời là ngôi Chúa
tể cả muôn vật, giáng họa ban phúc đều quyền ở trời cả. Nhà
Phật 佛 thì cho Trời cũng là một Đấng có công tu thiện nhiều
hơn, được sinh vào cõi đời sung sướng hơn người mà thôi.
Hình phạt khắc chữ chàm vào trán gọi là Thiên 天.
• THIÊN 千 - Nghìn, mười trăm là một nghìn. - Rất mực. Như
Thiên nan 千難 khó rất mực.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• THIÊN 仟 [Pinyin: qiān] Người đứng đầu một nghìn người.
Bây giờ thường dùng như chữ Thiên 千 ngàn, gọi là thiên kép.
• THIÊN 扦 [Pinyin: qiān] Cái que. Cái móc nhỏ để khêu, xỉa.
• THIÊN 芊 匙尸[Pinyin: qiān] Thiên thiên 芊芊 cỏ tốt um.

THIÊN (2) (Phật Học)
天
Thiên (S, P: deva) nguyên nghĩa "người sáng rọi"; Chỉ chư
Thiên, chỉ chúng sinh sống trong Thiện đạo (Lục đạo), trong
một tình trạng hạnh phúc, tuy nhiên vẫn nằm trong Luân hồi
(saṃsāra). Nhờ những nghiệp tốt đã tạo, chư Thiên có thọ
mệnh rất dài và rất sung sướng. Nhưng chính hạnh phúc này
là chướng ngại trên đường giải thoát vì họ không hiểu được
khổ đế trong Tứ Diệu Đế. Theo Phật giáo, có 28 cõi thiên, gồm
có 6 thuộc Dục giới (s, p: kāmaloka, kāmadhātu), 18 thuộc Sắc
giới (s, p: rūpaloka, rūpadhātu) và 4 thuộc Vô sắc giới (s, p:
arūpaloka, arūpadhātu, xem Ba thế giới; s: triloka).
Trong Dục giới có:
1- Tứ Thiên Vương 四天王( s: caturmahārājika-deva) sống gần
núi Tu-di.
2- Tam thập tam thiên 三十三天 (s: trāyastriṃśa-deva), chư
Thiên sống trên đỉnh Tu-di;
3- Dạ-Ma Thiên 夜摩天 (s: yāma-, suyāma-deva), sống hạnh
phúc trường cửu;
4- Ðâu-Suất Thiên 兜 率 天 (s: tuṣita-deva), cõi của thiên nhân
"có niềm vui thầm lặng", chỗ Phật Di-Lặc đang giáo hóa;
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5- Hóa Lạc Thiên 化樂天 (s: nirmāṇarati-deva), loài thiên nhân
thấy niềm vui nơi sự biến hóa;
6- Tha hóa tự tại thiên 他化自在天 (paranirmita-vaśavartideva), các chư Thiên của dục giới còn tham ái xác thịt. Sinh
trong sắc giới là các vị đạt Tứ thiền, đã diệt tận tham ái xác
thịt, nhưng vẫn còn sắc thân. Các vị Phạm thiên (brahma)
sống trong cấp thấp của sắc giới. Các vị đạt Bốn xứ sẽ sinh
trong vô sắc giới, các vị này đã giải thoát khỏi sắc uẩn nhưng
vẫn còn có bốn uẩn thụ, tưởng, hành thức (Ngũ uẩn).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIÊN ÂN
天恩
E: Favour of God.
F: Faveur de Dieu.
Thiên ân là Ơn Trời, là ân phước của Ðức Chí Tôn đã ban
cho nhân loại: đại để như mặt trời, mặt trăng và sao đã chiếu
sáng khắp bầu trời, ngoài ra còn ban bố nguồn sống cho nhân
loại cùng vạn vật là sự mưa thuận gió hòa, bốn mùa thịnh
mậu. Ơn Trời hay ơn Tạo-hóa tức là ơn của Đấng sinh hóa
Càn Khôn vũ trụ và vạn vật. Ấy là Đấng vô thủy vô chung, biến
hóa không cùng, nên mới sinh ra muôn loài vậy. Thánh giáo
Đức Chí-Tôn có câu: "Nếu không có Thầy thì không có chi
trong Càn Khôn Thế-giái". Ngoài việc sinh hóa ra, Đấng Tạo
Hóa còn nuôi dưỡng, giáo hóa chúng sanh. Thế nên công ơn
của Tạo hóa là vô cùng tận.
Thầy dạy trong buổi sắp Thiên phong: "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:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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).
Bài dâng Rượu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh.
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh."

THIÊN BÀN
E: The God’s altar.
F: L’autel de Dieu.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Bàn: cái bàn thờ. Thiên
bàn là cái bàn thờ để thờ Trời, tức là thờ Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế.

THIÊN BÀN TẠI TƯ GIA
Cái Bàn để thờ Thầy (Thượng Đế) tại nhà của mỗi Tín đồ.
Đức Chí-Tôn đã đem đến cho nhân-loại một nền Chơn Đạo và
dạy cách thức thờ cúng Thầy trên Thiên Bàn, phải có đủ 12
cúng phẩm.Thử tìm hiểu ý-nghĩa về cách thức, cùng những
cúng phẩm ấy qua hai phương-diện:
- Ý-nghĩa thờ phượng.
- Lý Dịch trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
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A- Ý nghĩa và cách sắp đặt trên Thiên Bàn
• Cách sắp đặt trên Thiên Bàn
• Ý nghĩa các cúng phẩm
∘ Thánh Tượng Thiên Nhãn
∘ Đèn Thái Cực
∘ Trái cây và Bông
∘ Nước trà Nước trắng
∘ Ba ly rượu
∘ Lư Hương ∘ Cách cắm hương
∘ Hai cây đèn

• Hiện nay,Thiên-bàn thờ Chí-Tôn đã sửa sai pháp
• Thất pháp như thế nào?
B- Xá chữ KHÍ
• Tại sao Đạo Cao-Đài thờ chữ Khí?
• Tại sao phải Xá chữ Khí?
• Ý nghĩa của Khí
_________________________________

A- Ý nghĩa và cách sắp đặt trên Thiên Bàn

Kinh Thiên Đạo có dạy :"Lập vị Thượng Đế thì phải lựa nơi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nào cho tinh khiết, tốt hơn hết là giữa nhà. Lập tran thờ cho
cao và treo màn cho khuất chỗ thờ phượng".
1- Cách sắp đặt trên Thiên Bàn:
Theo như lời tựa dẫn giải, Hội-Thánh dạy người Đạo sắp đặt
trên Thiên Bàn thờ cúng Đức Chí-Tôn theo hình chữ Chủ 主
với 12 phẩm vật tượng-trưng cho Thập Nhị Khai Thiên là Đức
Chí-Tôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Thế Giới, bởi số 12 là con số
riêng của Thầy.
Thánh-ngôn có lời dạy rằng:
"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".
Như vậy, Thiên-Bàn tượng-trưng cho cả Càn-Khôn Thế-Giới
do Đức Chí-Tôn làm chủ. Ngài đến lập Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, chính mình Ngài làm Giáo-Chủ mà độ dẫn chúng sanh
khỏi kiếp luân hồi quả báo, nên người Tín đồ Đạo Cao-Đài chỉ
lập bàn thờ, thờ Đức Cao-Đài là đủ, không còn phải lập bàn
thờ riêng để thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật chi riêng lẻ, chỉ làm
cho mất vẻ tôn nghiêm, mà thêm rườm-rà. Lại nữa, đây là thể
hiện tinh-thần Đại-Đồng của buổi nhân-loại được một nền ĐạiĐạo Qui Nguyên Tam-giáo Phục nhứt Ngũ chi.
Khi sắp đặt phẩm-vật trên Thiên-bàn phải cho thật ngay-ngắn.
Nếu sắp không ngay thì trật nét chữ. Trật một nét thì không
chánh-đáng, rất có hại cho Đức tin của người thờ cúng là
không nghiêm-chỉnh và mất đi ý-nghĩa gọi là thất pháp dầndần làm sai lạc chơn-truyền của một nền Chánh-giáo.
2- Ý nghĩa các cúng phẩm:
Dưới đây là phần ý nghĩa của mỗi phẩm vật thờ cúng trên
Thiên Bàn:
Số 1- Thánh Tượng Thiên Nhãn Thầy:
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Thánh Tượng Thiên Nhãn
tượng trưng Đức Thượng
Đế, là Đấng Thánh-Hoàng
trước Ngôi Thái Cực, với
quyền-năng tối thượng của
Ngài. Tuy nhiên, về hình ảnh
của Thánh-Tượng trải qua
nhiều thời-gian cũng có
nhiều mẫu khác nhau, dù
điểm chính-yếu vẫn là "CON
MẮT THẦY" như ảnh bên
đây cũng gọi là Tượng NgũChi, có hình "Thiên nhãn
Thầy" đặt trên Quả CànKhôn, giống nơi Bát-QuáiĐài ở Toà Thánh Tây-Ninh.
Sau đó, thì nơi tư gia Thánh Tượng thờ theo mẫu thứ hai
trong hình, cũng gọi là "Tượng Ngũ Chi" nhưng vẽ giản dị hơn,
cũng có đủ Tam Trấn, Tam-giáo và Ngũ chi Đại-Đạo. Dù dưới
hình thức nào cũng nói lên quyền Chúa Tể của Càn Khôn thế
giới, theo như lời dạy:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong CànKhôn 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, BátQuái 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển II/62)
Số 2- Đèn Thái Cực còn gọi là Vô-Cực-Đăng:
Thánh Giáo có dạy:
"Thầy giải về Vô Cực Đăng" Trước khi chưa phân Trời Đất, thì
Khí Hư-vô bao quát Càn-Khôn, sáng soi đầy trong vũ-trụ. Nó
là một cái trung-tâm điểm, tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra
Thái Cực, hóa Lưỡng Nghi. Lưỡng-Nghi là Âm Dương tức là
động và tịnh. Có Âm Dương rồi mới có hóa sanh muôn vật.
Ngọn đèn thờ chính giữa, là giả mượn làm Tâm đăng, Phật
Tiên truyền Đạo cũng do đó, thành Đạo cũng tại đó. Đèn dầu
đặt ngay chính giữa, không lay động, xao xuyến, chiếu thấu
khắp cả Càn-Khôn. Mặt Nhựt, mặt Nguyệt có lúc sáng, lúc tối,
giờ khắc nào cũng tỏ rạng, không lu mờ. Nhơn vật nhờ đó mà
sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Trời Đất nhờ đó
mà quang minh trường-cửu. Người tu-hành nhờ đó mà tạo
Tiên tác Phật, siêu phàm nhập Thánh. Hễ chinh qua bên trái
thì Tả Đạo; dịch qua bên hữu thì Bàn-môn, ngay ở giữa là
Chánh Đạo. Đạo Cao Đài ngày nay chỉ dùng hai chữ chánh
và trung mà thôi. Chúng-sanh phải nên am-tường lý ấy, lý ấy
ở trong Tâm. Tâm an-tịnh vô-vi tự nhiên bất động là Chánh
Đạo. Tâm còn tính mưu thần chước quỉ, độc ác hiểm sâu, ấy
là Bàn-môn, tả Đạo chớ chi đâu!"
Ý-nghĩa Bông và Trái:
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Số 3 và 4- 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 về TINH 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."
Ý-nghĩa Nước trà và nước trắng:
Số 5 -Nước trà (để bên hữu ấy là Âm).
Số 9- Nước trắng (để bên tả ấy là Dương)
Dương là Trời, Âm là Đất.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nước trắng: Để bên tả, tượng trưng nước Dương.
Nước Dương là nguồn nước trên Trời mưa xuống, là sự sống
của Đức Chí-Tôn ban cho, để nuôi sống muôn loài vạn vật.
Nguồn sống nầy có một giới hạn, có khi thiếu hụt, lắm lúc lại
tràn đầy, vì đến mùa trời mới mưa. Có năm, trong giữa mùa
mưa lại nắng hạn, cỏ cây vì đó phải chết đi một phần, cuộc
sống của con người bị đe dọa. Có những người làm lễ cầu
mưa: "Lạy Trời mưa xuống. Lấy nước tôi uống. Lấy ruộng tôi
cày. Lấy đầy bát cơm. Lấy rơm đun bếp" Có khi, lại mưa tràn
ngập, người cũng như vật đều bị chết đuối! Bấy giờ người dân
lại cầu xin "Lạy Ông nắng lên, Cho trẻ nó chơi, cho già bắt rận,
cho tôi đi cày".Đó chứng tỏ một niềm tin tưởng nơi Phật Trời,
thuận tùng thiên lý. Có câu "Thuận Thiên giả tồn, nghịch thiên
giả vong" là vậy. Nghĩa là người biết làm theo ý trời thì còn,
trái lại chống trời thì bị muôn vàn tai họa. Nhân-loại muốn hết
tai ương hoạn-họa thì duy chỉ có một điều là biết kỉnh Phật thờ
Trời, là biết thuận tùng thiên lý mà thôi.
Nước Dương thật là thanh bạch, nên chén nước trắng để bên
tả gọi là Dương. (1)
Nước Dương là nước không có nấu, dù nước mưa hay nước
giếng chỉ lọc sạch để dâng cúng 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: Chỉ dùng nước giếng thôi,mới xứng danh Thánh Địa.
Nước trà: Để bên hữu, ấy là Âm.
Nước Âm là nước được đun sôi có pha trà dùng trong nhà
như nguồn sống, mà nguồn sống này do mẹ lo cho. Nguồn
sống triền miên của Phật Mẫu ban cho.
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Chén nước trà để bên hữu gọi là Âm: Nước nấu chín để trà
vào gọi là nước trà. Chén Nước trà tượng trưng cho Thần, tức
là 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
chính xác.
Bởi thế, con người đặt nặng tình cảm đối với Đất hơn Trời.
Hầu hết con nít 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,
vì 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".
Phật-Mẫu đến độ con cái của Ngài:
Qua Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu
đến độ dẫn các Chơn linh để trở về ngôi vị, cũng như các con
theo Mẹ để về với Cha, rồi Cha sẽ ân thưởng cho các con. Đó
là hình ảnh đứa trẻ sơ sinh, nó chỉ nhờ bú hai giọt sữa của Bà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mẹ mà nó được sống mạnh khỏe hồng hào.Vì đó, mà trẻ con
thương mẹ hơn cha, nên đứa bé ít theo cha hơn là theo mẹ.
Nếu có theo cha là trường hợp ít có. Bởi nhỏ thường gần gũi
Mẹ để được bú mớm nâng niu.
Thánh Giáo Đức Phật Mẫu dạy:
Chưa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.
Sanh dưỡng đã biết bao nhiêu căn kiếp,
Rồi dắt dìu cho hiệp với Cha.
Bằng cớ là hiện giờ, ai biết lo tu hành lập công bồi đức thì Đức
Chí Tôn phong cho tước phẩm ngôi vị quí báu.
Thế nên Cúng hai chén nước Âm Dương tức là cầu nguyện
cho Âm Dương hòa hiệp, hai nguồn sống được tương đồng,
chúng sanh thọ hưởng sự sống trong yên lành hạnh phúc.
*Khi dâng Trà, là dâng hiến cả Chơn Thần cho Đức Chí Tôn
tùy phương sử dụng và xin Đức Chí Tôn ban ân lành cho
Chơn Thần được tráng kiện.
Khi Cúng xong, chúng ta đặt trọn sự tín ngưỡng nơi quyền
năng Thiêng liêng tuyệt đối, thì thỉnh hai chén nước Âm
Dương hòa chung mà cầu nguyện, thì nước ấy sẽ là Cam-lồ
thủy dùng cho người có bịnh uống sẽ mạnh lành, vì người ấy
được hưởng một lượt với hai nguồn sống mãnh liệt là Âm
Dương hiệp nhứt.
Theo ý của Thánh Huấn số 1-NCPS/TH ngày 19 tháng 5 năm
Canh Tuất (Dl 22/6/1970) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài dạy:
Chén nước trắng không được nấu, nếu nấu sôi thì chết
Dương, tuyệt cơ sanh hóa.
Ý-nghĩa ba ly rượu:
Số 6-7- 8 là Ba ly rượu: Ba ly rượu tượng-trưng cho Khí, tức là
Hư-vô chi-khí, do Đức Diêu Trì Kim-Mẫu Chưởng quản. Khí là
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cái Phách hay trí-não của con người chúng ta, cũng là Chánhkhí trong người.
Ba ly rượu là tượng-trưng cho ba cõi: Hạ-giới, Trung giới,
Thượng-giới. Ba cõi này dành cho các phẩm từ Quỉ-nhơn,
Phàm-nhơn và Thần Thánh Tiên Phật. Khi cúng rót rượu ba
phân tượng-trưng cho ba bậc tu-hành: Hạ-thừa, Trung-thừa,
Thượng-thừa hay là ba bậc quỉ nhân, hóa-nhân và nguyênnhân. Ngày nay Cơ Đại ân xá của Chí-Tôn cho về cùng một
lượt.
Kinh Phật-Mẫu có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên môn,
"Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng."
Khí là trí não đứng trung-gian đặng liên-hiệp với Tinh và Thần,
họp lại mới đủ Tam-bửu. Nên khi dâng Tam-bửu thì chén
nước trà để bên hữu (Tinh), chính giữa là ba ly rượu (Khí) Bên
tả là nước trắng (Thần), gọi là Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt.
Thế nên buổi đầu tiên ba vị Tiên-Nương chính thức đến dạy
Đạo cho các vị: Cư, Tắc, Sang là Lục Nương, Thất Nương
và Bát Nương chính là các con số: 6, 7, 8 cũng đồng nghĩa là
chữ Khí tượng cho ba ly rượu ấy. Nhưng Thất Nương đến
trước tiên là số giữa trong ba con số, cũng là dụng chữ Chánh
và Trung đó vậy.
Thể pháp của Đạo Cao-Đài đã đủ cả Tam ngôi:
Về mặt Tôn-giáo:
"Là một cơ cấu hữu-vi thì cũng không ngoài luật ấy, nên trước
tiên cần có đủ chủ hướng là Tinh-thần ấy là Tín ngưỡng, chủ
Tinh-thần là linh hồn của Đạo-giáo, mà linh hồn của Đạo CaoĐài là Đức Chí-Tôn chủ về cực Dương.
Một Tôn-giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt đẹp thì
Tôn giáo ấy có đủ Tam-bửu: TINH, KHÍ, THẦN.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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-Về Thần thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn có do Đức
Chí-Tôn làm chủ linh hồn của Đạo-giáo.
-Về Khí thì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành nên Đức ChíTôn mượn hình thể Diêu-Trì-Cung làm Khí.
-Về Tinh là hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba chi PHÁP,
ĐẠO, THẾ tượng trưng là: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh.
Tức nhiên Đức Chí-Tôn đã cho hiệp Tam bửu đó vậy.
Lư Hương và ý-nghĩa 5 cây hương:
Số 11 là Lư Hương: Lư hương tượng trưng Càn khôn vũ-trụ
và sự sanh biến vô cùng, tức là Tứ Tượng biến Bát-Quái, BátQuái biến-hoá vô-cùng mới tạo ra Càn khôn thế giái.
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".
*Cách cắm hương (nhan):
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Khi đốt năm cây hương, xá ba xá, chúng ta phải:
- Cắm cây thứ nhứt ngay giữa bình hương, tượng trưng cho
Ngôi Thiên là Phật.
- Cắm cây thứ nhì cắm vào bên trái của chúng ta, tượng trưng
cho Ngôi Địa hay là Pháp.
- Cắm cây thứ ba cắm về bên phải của chúng ta, tượng trưng
cho Ngôi Nhơn hay là Tăng.
-Trở lại cắm cây thứ tư bên trái chúng ta gọi là Âm.
-Cắm cây thứ năm trở về bên phải của chúng ta gọi là Dương;
ấy là Âm Dương nhị Khí, hiệp với ba cây hàng trong là Tam
Tài hiệp lại mới gọi 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, tượng là Trời (Thiên).
- Cây ở bên trái ta thuộc về Thổ khí, tượng là Đất (Địa).
- Cây bên phải thuộc về Kim khí, tượng về Người (Nhơn).
Hai cây hàng ngoài:
- Cây ở bìa bên trái ta thuộc về Thủy khí, tức là Âm.
- Cây ở bìa bên phải ta thuộc về Mộc khí, là Dương.
Sở dĩ người tu hành phải thắp hương nơi tôn nghiêm là tạo sự
dịu dàng, thơm-tho; gây một sự cảm ứng với các Đấng huyền
linh, là Đạo; mà trước nhất người phải định cái tâm là chỗ
đứng của mình, con số 5 là con số chỉ cái tâm đó vậy.
Người không làm lệch lẽ yêu-ái của trời đất đó là biết đến
mệnh, cho nên hai chữ số mệnh đi liền nhau.
Cắm hương hai hàng thẳng nhau hay đặt xen kẽ?
Nếu bình hương vuông tượng đất (Âm) thì nhang cắm xen kẽ,
xem như tạo thành vòng tròn ấy là Dương. Nếu bình hương
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tròn tượng Dương thì cắm hương trong theo hình vuông
tượng Âm. Ấy là Âm Dương hoà hiệp.
Ý-nghĩa Hai cây đèn:
10 và 12 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 vây. 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.
3-Hiện nay,Thiên-bàn thờ Chí-Tôn đã sửa sai pháp:

Thầy đã dạy trên Thiên bàn thờ Chí-Tôn hình chữ CHỦ 主 tức
là gồm 12 món cúng phẩm, đặt thành 3 hàng ngang tạo thành
hình quẻ Càn ☰ Càn vi thiên (Càn là trời) tức là chỉ ngôi
Thượng Đế Thái-cực Thánh-Hoàng vi chủ. (Xem ở đầu bài)
Nhưng ngày nay cũng đặt 12 món cúng phẩm ấy nhưng sửa
lại để bông và trái xuống cấp dưới, nghĩa là làm mất đi một
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đường ngang, bấy giờ còn lại là hình chữ THỔ 土 (thổ là đất)
thì trở thành quẻ Khôn ☷ khôn vi địa (địa là đất) là thời Âm.
Âm thạnh tất Dương suy. Đạo bị bế là vậy. Bởi hằng ngày Ta
chỉ lạy vào chữ "Thổ" mà thôi.
Nhìn lên Thiên bàn, một lỗi-lầm như trên ta thấy ra rất nhỏ,
hầu như không một ai chú-ý, nhưng chiều sâu rộng thật tai hại
vô cùng, Đạo bị thất pháp là do đó. Người tu không thành do
đó. Người bảo thủ Chơn-truyền cũng phải biết phân biệt bấy
nhiêu đó.
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 sẽ chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt…" (Pháp
Chánh Truyền Nữ Phái)
4-Thất pháp như thế nào?
Điều này Thầy có nói với Hộ Pháp khi Ngài giao quyền cho Hộ
Pháp xuống thế mở Đạo.
Nhắc lại lời Đức Hộ Pháp có thuật lại rằng:
"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 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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Vì thế nên mở Thể-pháp trước, dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn.
* Bí-pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.
*Thể-pháp là Cửu Trùng Đài mở-mang bành trướng".
Ấy vậy người Tín hữu Cao-Đài phải nắm vững Thể Pháp của
Đại-Đạo để rõ thông về mặt Bí-Pháp. Dầu cho mặt Thể-Pháp
có cải đổi đi nữa nhưng người Tín hữu đã hiểu thông rồi cũng
vô hại. Nhắc lại lời Thầy đã nói "dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn."
Như vậy trách nhiệm của người Tín-hữu Cao-Đài là phải rõ
thông Thể pháp của nền Đại-Đạo mới mong am tường Bí pháp
của thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này.
B- Xá chữ KHÍ:
Tại sao khi cúng xong rồi phải quay ra ngoài Xá chữ Khí? Khí
là gì?
- Khí 氣 là sự sống, đây là viết đủ nét. 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 có Rượu tượng cho KHÍ.
1-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 tức là hữu sanh.
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"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.
Vậy Khí là gì?
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 PhậtMẫu Chưởng quản cả cơ-quan tạo đoan này vậy.
Như 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 PhậtMẫu, 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, HưSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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vô-khí đến Huyền-ảnh-khí rồi mới biến ra vạn-vật, tức là
Huyền-Ảnh-khí biến ra Nhơn hình vậy.
KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-tử-khí (Atome).
Nguyên-tử-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. (Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp I/ 45-46)
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.
2-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:
"Cái Xá ấy chẳng phải làm Lễ trọng Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài
từ lớn đến nhỏ, mà là Xá chữ Khí.
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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 Hộ
Pháp 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".
3- Ý nghĩa của Khí:
"Theo Kinh Dịch, Khí là nguyên-ủy của vạn-vật hữu hình, khí
này đã bao trùm vũ-trụ từ lúc còn trong trạng thái đầu tiên, tức
là chưa có sự động, tĩnh. Nhỏ nhất không nơi nào, vật nào mà
không có nó ở bên trong 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 ấy là chí đại.
Đến như chí tiểu thì trong mỗi vật dù là chỗ nhỏ đến đâu, nó
cũng chỉ là một dạng khí-hóa, 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-hóa ở mỗi vật hay 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 đi mạnh
mà không ngừng nghỉ.
Ôi! Thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên tạo thành quẻ Địa
Thiên Thái

tức là một sự hanh thông.
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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, hóa sinh vạnvật, nhưng cái thể và cái vị của nó vẫn tôn quí cao thượng
vậy".
Về quyền năng thì:
"Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu, hằng hữu mà tự thử tới giờ bất
kỳ một Đấng Thiêng-liêng nào cũng không hiểu rõ nguyên-căn
của Đức Chí-Tôn, chỉ biết cái quyền-năng vô đối của Người
mà thôi.
Ngày giờ này:
"Đức Phật-Mẫu ban sơ đến Hiệp Thiên-Đài làm MẸ của
chữ Khí tức là Khí sanh vạn-vật. Lấy nguơn pháp trong chữ
Khí biến thành Càn khôn vũ trụ, nên Phật Mẫu trước đến Hiệp
Thiên Đài thuộc Pháp, tức là tòa ngự của Người, rồi sau mới
lập Cửu Trùng Đài". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp
I/61)

THIÊN CÁC
天 閤
E: Celestial palace.
F: Palais céleste
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Các: cái nhà lầu. Thiên
các là cái nhà lầu nơi cõi trời.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một Tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.
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THIÊN CẢNH
天境
E: The Paradise
F: Le Paradis.
Thiên cảnh 天境 là Cõi Trời, cõi Thiêng Liêng.Hằng Sống.
Cảnh của thế giới thoát tục siêu phàm. Thử hỏi có thật không?
Đây là lời của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh giáng Cơ về
cảm ơn Hộ Pháp đã lo di hài cốt cho Bà về Thánh địa:
"Kính chào Đức Hộ Pháp kiêm Thượng Tôn Quản Thế cùng
chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài nam nữ. Tệ Tỷ
lấy làm cám ơn chư quí vị có tâm nghĩ đến, tầm lo phương
điều về Thánh địa, nhứt là ơn của Đức Hộ Pháp, mặc dầu
Thiên cảnh nhưng cũng ngùi ngùi nhớ niệm ơn tình đồng
Đạo. Tệ Tỷ cám ơn đó".
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Kìa Thiên-cảnh con đường vòi-vọi,
"Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu."

THIÊN CẦU
天 球
E: The celestial sphere.
F: La sphère céleste.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Cầu: hình cầu tròn như
trái banh. Thiên cầu là một hình cầu tưởng tượng trên đó có
các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, Bắc đẩu, Nam tào,... để tiện
việc lường tính. Nếu chế thành một cái mô hình Thiên cầu thì
gọi là Thiên cầu nghi.
Quả Càn Khôn nơi Bát Quái Ðài Tòa Thánh Tây Ninh là một
Thiên Cầu nghi, nhưng trên đó có vẽ Thiên nhãn để thờ.
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THIÊN CHÚA GIÁO
天 主 敎 (公 敎)
E: Catholicism.
F: Le Christianisme.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Chúa: vua. Giáo: tôn giáo.
Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng làm vua cõi trời, Đấng đã
tạo dựng ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật, mà người đời gọi
Ngài là Ông Trời, là Thượng Đế, Đạo Cao Đài gọi Ngài là
Ngọc Hoàng Thượng Đế, nay tá danh là Cao Đài là tôn giáo
thờ Đức Chúa Trời.
Thiên Chúa giáo do Đức Chúa Jésus Christ mở ra tại
Do Thái (Israsel) cách nay khoảng 2000 năm, còn được
đạo Gia-Tô (hay Da-Tô) hay đạo Ky-Tô, do chữ CHRIST
âm ra là Gia-Tô hay Ky-Tô, nay thường gọi là Thiên
giáo, và Đức Chúa Jésus là Gia-Tô Giáo Chủ.

nước
gọi là
phiên
Chúa

Từ ngữ Công giáo: "Công giáo là dịch nghĩa một từ gốc Hy
Lạp: Katholicos, Catholique, có nghĩa là phổ quát (universel)
để chỉ rằng Giáo hội Ky-Tô là một tôn giáo phổ quát cho tất cả
mọi người, mọi dân tộc.
Lúc đầu, Công giáo là một tính từ để chỉ một đức tính của KyTô giáo là đạo phổ quát.
Trong Kinh Tin Kính được soạn thảo ở Cộng đồng Nicéa I
(năm 351) mà ngày nay Giáo hội Chính Thống cũng như Giáo
hội Công giáo đều tuyên xưng: "Tôi tin Giáo hội duy nhất,
thánh thiện, công giáo và tông truyền."
Nhưng cho tới nay, từ Công giáo (Catholique) được dùng để
phân biệt Giáo hội Rôma với các Giáo hội khác.
Công giáo được truyền sang VN đầu thế kỷ 17. Các vua quan
nhà Lê gọi Công giáo là Hoa Lang đạo (tức là đạo của người
Bồ Đào Nha, đạo của người Âu Châu), dưới thời nhà Nguyễn,
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Công giáo được gọi là đạo Da-Tô (phiên âm Hán Việt từ Giêsu), có khi cũng gọi là đạo Cơ Đốc (phiên âm Hán Việt từ KyTô).
Trong Hòa Ước ký kết giữa Pháp và triều đình vua Tự Đức
ngày 15-3-1874, lần đầu tiên cụm từ Thiên Chúa giáo được sử
dụng.
Thiên Chúa giáo là tôn giáo thờ Chúa Trời, tức là Đấng Tạo
dựng, Đấng Tối cao. Người Do Thái cũng thờ Thiên Chúa là
Đấng Tạo dựng, người Hồi giáo cũng thờ Đấng Allah là Đấng
Tối cao.
Vậy nếu gọi một thành phần của đạo Ky-Tô là Công giáo (Giáo
hội Công giáo) và người Công giáo thì cũng chỉ để nói rằng
Công giáo là đạo của mọi người, cho mọi dân tộc, chứ không
riêng gì cho một chủng tộc hay một quốc gia nào, như Thần
đạo là đạo của người Nhựt, chứ Công giáo không hề có nghĩa
là đạo Công như trường Công hoặc là đạo được chánh thức
nhìn nhận như một Quốc đạo." (Trích trong quyển Công giáo
VN sau quá trình 50 năm 1945-1995)

THIÊN CHỨC
天 職
E: The Heaven entrusted mission.
F: La mission que l’on tient du Ciel.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Chức: chức vụ. Thiên
chức là chức vụ do Trời phú cho.
Đức Thượng Sanh ban Huấn từ khóa Hạnh đường 1970:
"Phân biệt được lẽ cao thấp giữa tinh thần và vật chất, quý vị
nên quý trọng cái Thiên chức của mình và gắng công làm tròn
Thiên chức ấy. Muốn làm tròn Thiên chức, quý vị nên thực thi
mấy điều sau đây:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Thực hành trọn vẹn Tứ Ðại Ðiều Qui ấn định nơi chương V
Tân Luật.
- Phải giữ dạ vô tư mà cư xử với bổn Ðạo, không vì ai giàu mà
trọng đãi, ai nghèo mà khinh khi.
- Chỉ thi hành những việc do Hội Thánh ra lịnh bằng văn kiện
chính thức, không nên chia phe phân nhóm, làm mất sự đoàn
kết thân mật trong bổn Ðạo và gây khó khăn cho Hội Thánh.
- Nếu có điều khó khăn không giải quyết được, phải thỉnh giáo
bề trên, không nên phán định sơ suất.
- Trong trường hợp nào cũng phải giữ uy tín của mình và nâng
cao uy quyền của Hội Thánh.
Nếu quý vị tuân hành đúng theo lề lối ghi trên đây, tôi tin chắc
quý vị sẽ thành công mỹ mãn và sẽ được người Ðạo cũng như
người Ðời kính phục".
Đức Hộ Pháp nói: "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 phẩm 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".

THIÊN CHUYỂN
Đức Hộ Pháp nói: "Tại Ðền Thánh, đêm rằm tháng 10 năm
Mậu Tý (1948)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

448

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

"Kỳ lễ Hạ Nguơn nầy nền Chánh Giáo của Ðức Chí Tôn đã
đặng 24 tuổi. Trong thời gian 24 năm, nền Chánh Giáo của
Ðức Chí Tôn đã trải qua biết bao nhiêu nỗi khó khăn thiên
chuyển: buồn có, khóc có, vui có, nhục có, vinh có, hận có…
Trong 24 năm cả thảy Thánh Thể của Ngài và toàn con cái
của Ngài nam, nữ đã chịu biết bao nhiêu khổ hạnh, đã chịu
biết bao nhiêu nỗi thê lương, buồn thảm…"

THIÊN CỔ
千 古
E: Eternal.
F: Éternel.
Thiên: Một ngàn. Cổ: xưa. Thiên cổ là ngàn xưa, lâu đời.
Người thiên cổ: người đã chết.

THIÊN CƠ
天幾
E: The celestial mysteries.
F: Le mécanisme de l’univers.
(Thiên là Trời, Cơ là cơ năng) nói nôm-na là máy Tạo hoặc cơ
tạo. Trong Càn ☰ (trời) Khôn ☷ (đất) vũ trụ mọi loài, mọi vật
từ lớn thật lớn đến loại nhỏ thật nhỏ ai tạo ra được? Phải
chăng chỉ có Thượng Đế là Đấng sáng tạo? Bởi vì Đạo CaoĐài trong những ngày đầu dựa trên Cơ Bút của các Đấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật và cao thượng hơn hết là Đấng Ngọc
Hoàng Thượng Đế, rồi sau đó toàn thể tín hữu Cao-Đài cũng
xưng tụng Ngài là "Đấng Chí-Tôn" giáng trần lập Đạo. Chính
Đức Ngài lập Đạo kỳ này nhân loại mới rõ được phần nào máy
tạo huyền vi, ấy là Thiên cơ, mà ngày xưa thì "bất khả lậu".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dặn: năm Bính-Dần (1926) "Thầy muốn đường Đạo như
đường mòn, song bởi Thiên cơ đã để nạn ách. Các con lên
đường mòn mà còn những chông gai, ráng vững vàng lấy
bước để chưn nghe!. Hễ đạp nhằm gai thì phải đau, phải nhức
nhối. 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". Hoặc lời trong Pháp Chánh Truyền rằng:
"Thiên-cơ đã lập có Điạ-Ngục với Thiên Đàng, ấy cảnh thăng,
cảnh đọa: Địa-ngục dành để cho kẻ bạo tàn. Thiên đàng cho
người đạo-đức, thì cân Công-bình Thiêng-liêng đã sẵn. Ấy vậy
chẳng buộc ai vào Địa-ngục mà cũng chẳng nâng đỡ ai đến
Thiên-đàng. Đôi đường hiển-hiện, tự quyền người lựa chọn,
siêu đọa tại nơi mình, các Đấng thiêng-liêng duy có thương
mà chỉ dẫn".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lo lường cho rõ thấu Thiên cơ,
Biết đặng thì tua tính kịp giờ.
Khuyến thiện đã nhiều công cực nhọc,
Toan lo cho vẹn đạo Đồ Thơ.
Hoặc:
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,
Ðạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.

THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU
(Thiên cơ tức là máy trời, nghĩa là tất cả sự huyền vi mầu
nhiệm mà sức người không thể hiểu được, không thể thấu đáo
được. Bất khả là không thể. Lậu là tiết lộ ra ngoài, nghĩa chính
lậu là dột). Ý nói việc của trời đất nhiều điều mầu nhiệm. sâu
kín, không để cho người đời biết được.
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Thầy dạy: "Thiên cơ khó lậu, nếu tỏ tường chơn pháp của Lôi
Âm Tự và Bạch Ngọc Kinh ra thì chưa ắt ngày nào Đạo đặng
mở, Tam Giáo Qui Nhứt. Hiền Đồ cũng hằng trông mong cho
Đạo đặng vậy. Hiền Đồ đủ hiểu, Thánh Đạo gọi GIA TÔ lập
ĐẠO sau hết mà Thánh quyền cao thượng là chừng nào
chưa? Mà tiếc cho Tiên Đạo và Phật Đạo là mối ĐẠI ĐẠO đã
khai từ mới tạo Thiên lập Địa".

THIÊN CƠ CHUYỂN HÓA
Đức Hộ Pháp thuyết: "Mỗi chơn-hồn nơi thế-gian này, khi
thoát xác đều phải qui tựu tại Đền-Thánh này và đi từ trong
Đền Thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào Đền
Thánh này, mà không vào các Đền-Thánh khác? Tại vì Đền
Thánh này tỷ như một trường thi: Mỗi năm Chánh-Phủ mở một
kỳ thi như thi Tú-Tài chẳng hạn, địa-điểm đã ấn định rồi, chỉ có
thi nơi đó mới có giá-trị: Tòa-Thánh này cũng vậy, Đức ChíTôn lập ra để con cái của Ngài lập công, lập đức, lập ngôn mà
về với Ngài. Vào Đền-Thánh tức là vào Hiệp Thiên Đài, đi từ
Hiệp Thiên Đài đến Cung Đạo, nhưng muốn vào Cung Đạo
phải qua Cửu Trùng Đài, mỗi nấc của Cửu-Trùng Đài là mỗi
lần khảo duợt của các Đấng Thiêng-Liêng, là mỗi lần cứu-rỗi
của Cửu vị Nữ-Phật, là mỗi lần cầu xin của các Đẳng linh-hồn,
toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn đọc lại mấy bài Kinh từ Đệ Nhứt
Cửu đến Đệ Cửu Cửu, đến Tiểu Tường và Đại-Tường thì
biết.
Trong cửa Đạo Cao-Đài có ba cách về với Đức Chí Tôn, hay
là có ba cách lập vị mình:
Cách thứ nhứt: Các chơn-hồn mượn xác phàm phải đi theo
phẩm trật Cửu-Thiên Khai-Hóa, tức là theo Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài, dùng tài sức mình lập công để đoạt Đạo, nghĩa là
phải đi từ bậc Đạo-hữu lên Lễ-Sanh, Giáo-Hữu, Giáo Sư...
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Phải lập công từ Tiểu-Thừa, Trung-Thừa đến Thượng Thừa;
phải ăn chay từ sáu ngày mỗi tháng đến mười ngày, rồi ăn
chay trường luôn, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Các chơn-hồn đi theo phẩm-trật Cửu-Thiên Khai Hóa còn phải
có tự-tín rồi tha-tín, tức là giác-nhi giác-tha đó vậy. Có tự-tín
rồi tha-tín tức là có tự độ mình rồi độ chúng-sanh. Đạo CaoĐài khác với các nền Tôn-giáo khác là ở chỗ đó; trước hết
phải độ mình, độ gia-đình mình rồi độ ngoài thân-tộc, tức là độ
cả nhơn-loại vậy; mình phải học để mình hiểu Đạo. Hiểu Đạo
rồi, nói sao cho thân-tộc mình hiểu Đạo, chẳng những nói Đạo
cho thân-tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn
nhơn-loại nữa.
- Mình học để biết Đạo là lập Đức,
- Nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là lập Công,
- Độ toàn nhơn-loại là lập Ngôn.
Có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con
đường Cửu-Thiên Khai-Hóa.
Nhất Cửu: Người
luân
đã
được
chuyển trong Bát
hồn: qu côn trùng,
thảo
mộc,
thú
cầm…trở
thành
chúng sinh có đủ
sự khôn ngoan tức
là Tiểu Thiên địa, tỷ
như cái hoa tươi tốt
ở trong vũ trụ để
thay trời tạo thế, khi
hồn lìa khỏi xác ví như hoa đó đã héo rụng mà kết thành quả
mãn công viên trong kiếp sanh của hồn.
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Nhị Cửu: Hồn tuân
theo luật định của
Đấng Tạo công cho
xuống trần lo trách
nhiệm của lịnh Trời
khi mãn hạn hồn
được chư Thần đón
tiếp qua bờ bĩ ngạn
và nhờ Thuyền Bát
Nhã đưa chơn tới
Tây
Vương-Mẫu
đặng ban tiệc đãi
cùng các hơn linh
dùng rượu Trường
Sanh và Đào Tiên đã chín để cho hồn chứng quả khi lập đức
bồi công tại thế là dường nào!
Tam Cửu: Hồn
được nhẹ nhàng
thăng tới cõi Thanh
Thiên là nơi mây
xanh chứa đựng
phần thanh khí ở
Thiên Thai Động,
có bảy vị Hiền Thần
ra đón tiếp và dùng
Cam Lồ Thủy để
giải tán Thất tình
lục dục cho hồn, rồi
ra lịnh cho Bạch
hạc đưa chồn tới bờ Dương liễu có nhạc Thiều trổi giọng,
phụng múa đẹp xinh, chơn hồn tạm trú để chờ ngày tới Cung
Như Ý tiếp kiến Đức Lý Lão Quân và Hội Thánh Minh trao
sách Trường sanh cho hồn qua cõi Huỳnh Thiên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tứ Cửu: hồn tới cõi
Huỳnh Thiên này
thấy toàn mây vàng
có đủ Ngũ Hành,
tượng hình Năm
sắc
Rồng
đỡ
thuyền cho hồn vào
Cung Tuyệt Khổ yết
kiến đức Huyền
Thiên Quân, hồn sẽ
gặp nhiều roi Thần,
sấm sét của bộ Lôi
Công hằng tuần du để giải tán những trược oan. Rồi hồn phải
chun qua Lầu Bát-Quái, có Hỏa tinh Tam Muội thiêu tàn hết
oan gia của các Chơn linh đặng cho hồn lên núi Thái Sơn,
ngắm đường qua Cung Đẩu Suất, để nhờ Kim Mao Hẫu dẫn
đường qua cõi Xích Thiên.
Ngũ Cửu: Chơn
hồn qua cõi Xích
Thiên này thấy toàn
mây đỏ, có nhiều
chư Thánh-đức và
có hàng ngàn quân
Thiên phò trì cửa Ải
quan để cổ động
nhiều Linh phan
đón hồn vào Đài
Chiếu Giám đặng
soi rọi căn sinh tội
phước của hồn.
Đoạn cho hồn vào Cung Ngọc để xem tướng diện và Kinh luật
để hồn nhìn nhận quả riêng cho hồn hóa thân cõi Kim Quang.
Đến yết kiến Đức Lý Lão Quân để Ngài ban phép lành cho
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

454

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

hồn, có Xe Như ý rước đưa hồn qua cõi Kim Thiên.
Lục Cửu: Chơn
hồn qua cõi Kim
Thiên này vàn vàn
Kim khí chứa chấp
các hàng phẩm
Như Lai. Có nhiều
chư Thần mặc toàn
đồ trắng ra đón
chơn hồn,tại nơi
ra
Bạch-Y-Quan
dẫn hồn vào Cung
Vạn Pháp để hồn
chứng kiến nghiệp xưa, ngôi vị có mấy Liên tòa, hồn được vào
nơi Lập Khuyết lãnh bửu bối.Nơi Kim Sa Đại Điện là dự vào
hàng phẩm Như Lai đặng cho hồn cỡi Minh Vương Khổng
Tước, đưa hồn tới Đài Huệ Hương để xông trầm hương cho
Thánh Thể hết mùi ô-uế sinh quang.Có âm nhạc trổi tiễn hồn
qua cõi Hạo Nhiên Thiên.
Thất Cửu: chơn
hồn tới tầng Trời
này thấy không khí
nhẹ nhàng và nhiều
cảnh vật đẹp xinh,
quí báu, có hào
quang chiếu diệu
sáng ngời. Có Cung
Chưởng Pháp đủ
quyền thưởng phạt.
Có nơi Thạch xá do
Đức Chuẩn Đề ngự
đó để ban phép giải thi cho hồn và Phật Dà Lam dẫn hồn về
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Tây Trúc cho kịp ngày Phật ban Liên tòa cùng các chơn linh.
Nơi Phổ Hiền Động có nhiều chư Thần Tiên tề tựu đem Linh
phan và Trống Lôi Âm đưa hồn lên cõi Phi-Tưởng Thiên.
Bát Cửu: Chơn
hồn tới từng Trời
này được thưởng
thức hơi Rượu Tiên
rất thơm ngon, nực
nồng, làm cho hồn
say sưa, phưởng
phất quên hết sự
nghiệp luyến ái trần
ai. Có Cung Tận
Thức nhiều phép
Thần Thông biến
hóa ra muôn hình
vạn trạng. Hồn đến núi Phổ Đà Sơn nhờ Đức Từ Hàng ban
phép giải quả cho hồn cỡi Kim Mao Hẫu tới núi Tịch San thọ
phép, nương mây vào Cung Diệt Bửu, để kiểm điểm 8 món
báu cho hồn khi hạ thế và dùng Hồ-Lô-Thủy gội rửa hết bi ai
của hồn, để hồn qua tầng trời Tạo-Hóa-Thiên.
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Cửu Cửu: Chơn
hồn tới nơi này có
rất nhiều điển khí
cả một vùng để
thâu hết Bát hồn
trở về nơi Diêu-TrìCung để đãi tiệc
yến cùng Cửu vị
Tiên Nương trong
Hội Bàn Đào, dâng
rượu Trường Sanh
phục hồn hoàn
thành nguyên chất.
Có Sao Bắc Đẩu soi rọi chơn linh để phân điều đọa thăng. Nơi
Kim Bồn, Đức Phật Mẫu tạo rất nhiều các bậc nguyên nhân,rồi
cho hồn tạm trú tại Cung Trí giác 200 ngày, để trụ tinh thần đợi
lịnh ngọc Hư Cung xét định.
Tiểu Tường: Chơn
hồn đắc lịnh Ngọc
Hư Cung qua Hư
Vô
Thiên
nghe
thuyết pháp của
Đức Nhiên Đăng
Cổ Phật. Nơi Ngọc
Hư đang Đại hội
ngự triều phán xét
chơn hồn và cho
hồn nương theo Bồ
Đề Dạ qua Thiên
Cầu rất mau lẹ, tới
Cực Lạc Quan, vào Lôi Âm Tự yết kiến Phật A-Di-Đà và tạ ơn
Đức Di-Lạc độ thế, cho hồn xuống Ao Thất bửu gội rửa cho
hết mùi tục lụy kiếp sanh, rồi có sẵn ngôi Tòa sen để cho hồn
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ngự chờ ngày qua cõi Hỗn Nguơn Thiên.
Đại Tường: Chơn
hồn tới cõi Hỗn
Nguơn Thiên này
có Đức Di Lạc
đương thâu trước
những Chơn linh có
căn phần duyên
phước, để tuyên
phong ngôi vị có
Đức Di-Đà giáng
linh dùng hồn oai
trừ diệt hết tà tinh
yêu quái và thâu
hết những hồn có
lòng tin tưởng, kính thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng hạ trần
lập đời hiền đức triền miên.

THIÊN CUNG
天宮
E: Celestial palace.
F: Palais céleste.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Cung: cung điện. Thiên
cung là cung điện nơi cõi Trời, chỉ cõi Trời chỉ cõi Thiêng
Liêng Hằng Sống).
Đức Hộ Pháp giải: "Do nơi Thiên Cung mà ra vạn loại, tức
nhiên vạn vật tùng quyền pháp Thiên Cung mà sanh".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."
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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."

THIÊN ĐẠO
天道
E: The doctrine of God.
F: La doctrine de Dieu.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Rằng ở đời thì nhơn đạo trọn,
Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.

THIÊN ĐÀNG
天堂
(Thiên: trời; đàng: đường) là đường đến trời tức là cảnh trời.
Một ước mơ được hạnh phúc đến cảnh trời.
Thầy dạy: "Thầy vì thương nhơn loại, muốn cứu hết nên
thường thâu thập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó
ăn năn chừa lỗi, ngõ hầu hưởng phước, mà chúng nó không
biết tự hối thì làm sao mong rỗi đặng. Ðến buổi chung qui mới
thấy Thiên đàng, Ðịa ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét
mình cho lắm nghe!".
Thi văn dạy Đạo:
Thiên đàng nhứt thế biến Lôi Âm
Tận độ nhơn sanh thoát tục phàm,
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Chánh giáo phát khai thiên thế mỹ,
Thâu hồi hiệp nhứt Đạo Tam kỳ.
(Cao Đài Thượng Đế)

THIÊN ĐỊA CÀN KHÔN
天地乾坤
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chư hoa.

THIÊN ĐỊA HOẰNG KHAI
天地弘開
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng "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."

THIÊN ĐỊA HỮU ÂM DƯƠNG
天地 有 陰 陽
Pháp chánh Truyền dạy: "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:
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- "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 Ðịa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh
mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày
nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày
Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt.
Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền
Giáo Tông làm chủ nền Ðạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương,
nền Ðạo ắt bị tiêu tàn ám muội."

THIÊN ĐỊA TUẦN HUỜN CHÂU NHI PHỤC THỈ
天地循還
1-Nguyên lý: 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. Tuy khai Đạo tại nước Nam mà cũng khởi từ Đông. Lấy
theo nguyên-lý của vũ-trụ thì từ Bàn-Cổ sơ khai:
"Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần"
天開於子 - 地藉於丑 - 人生於寅
- Thiên khai ư Tý là trời khai vào hội Tý.
- Địa tịch ư Sửu là đất thành hình ở hội Sửu.
- Nhơn sanh ư Dần là có nhơn-loại vào hội Dần.
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.
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*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).
*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. Ðức Chí Tôn mở Ðạo Cao Ðài
dạy chấp hai tay bắt Ấn Tý. Hiệp đủ Phật, Thánh, Tiên là thời
kỳ kiết 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 kiết quả, khi lạy
xuống thì 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
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và lấy hột gieo xuống đất để sau đó cây mọc lên và tạo một
chu trình kế tiếp tiến hóa hơn.
2-Vì sao Đức Chí-Tôn chỉ dùng ba vị Tướng soái?
Thật ra ba Vị Tướng Soái này Đức Chí-Tôn đã chọn lựa từ lâu
rồi. Hiện tại thì:
-Thượng-phẩm Cao Quỳnh Cư Chưởng-quản chi ĐẠO, tuổi
Mậu-Tý - 1888 (số 1)
-Thượng-Sanh Cao Hoài Sang Chưởng-quản chi THẾ, Tuổi
Tân-Sửu -1901 (Số 2)
-Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng quản chi PHÁP, Tuổi
Canh-Dần - 1890 (Số 3)
Về nguyên lý của vũ trụ thì: Mới bắt đầu là số 1, phát sinh ở
hướng Bắc, tức là cái vi-dương (vi dương đây là ĐẠO). Bắt
đầu có ở hướng Bắc cho nên trên quả địa-cầu lúc đó có đại
lục, mà chỉ ở hướng Bắc hưởng thụ cái khí vi-dương đầu tiên
của sao Bắc-đẩu gọi là "Thiên nhứt sanh thủy".
Rồi dần dần phát-triển qua hướng Nam, tức là số 1 tiến dần
đến số 2; số 2 ở về hướng Nam thể trên, tức là đaị-lục của
Bắc Á-châu (chi THẾ xuất-hiện).
Bấy giờ sang hướng Đông đến số 3. Số 3 tức là số của ThiếuDương (đây là lúc thịnh hành của cơ PHÁP) cho nên trong
thời thái-cổ theo sự phát triển về thời gian, vì vậy mà thời đó ở
Á Đông văn-minh trước Âu-Tây, mà chính cái văn minh tinhthần vô-cùng sáng-suốt thấu hiểu được trời đất: có các vị
Thánh: Khổng, Mạnh, Lão, Trang xuất thế đó!
Do lẽ ấy mới có câu:
- Thiên khai ư Tý
- Địa tịch ư Sửu.
- Nhơn sanh ư Dần.
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Tức là Tý-hội khai thiên, qua Sửu-hội sanh địa-cầu và Dần-hội
thì sanh nhơn-loại. Thiên- Địa- Nhơn gọi là Tam tài hay là
Thiên-hoàng, Địa-hoàng, Nhân-hoàng. Vì lẽ đó Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc sinh vào ngày 5 tháng 5 năm Canh-Dần
(1890). Ngài là Ngự Mã Thiên Quân của Đức Chí-Tôn, Ngài
lãnh lịnh Đức Chí Tôn đến trước mở đường xuất Thánh cho
Đức Di-Lạc ra đời. Hiện nay tượng ảnh Đức Di-Lạc cỡi cọp
ngự trên Phi Tưởng Đài còn đó để làm chứng tích cho thời-kỳ
"Nhơn sanh ư Dần" là vậy.
Cũng như Thiên khai ư Tý: mới khai thiên tại sao lại có con
chuột đó là một triết lý trừu tượng, do pháp giới chúng sanh
nhìn vào hiện tượng mà định danh như vậy. Đó là nguyên lý
về thiên văn ở cõi Á Đông của Thánh Hiền xưa nhìn vào vì sao
Bắc Đẩu là ngôi định tinh của vũ trụ do quả đất chuyển xây, ta
thấy chuôi sao quay giáp vòng. Vũ trụ ví như con tàu nên dân
gian nhìn vào ngôi Bắc Đẩu cho rằng sao bánh lái, bởi cái
chuôi nhỏng lên hình như đuôi con chuột với chữ gọi rằng TÝ.
Đó là nguơn hội đầu tiên trong cơ khởi thỉ do khối lửa Thái cực
tạo thành ngôi Bắc Đẩu, với chữ Thiên khai ư Tý. Do nguyên
lý nguơn vô thỉ là cái không mới hình thành cái có, là Thái cực
phát xuất khối lửa tạo Càn Khôn, xong thì cái có trở lại thành
cái không gọi rằng Vô cực.
Luận phần kế tiếp cũng khối lửa Thái cực với năng lực văng ra
tạo thành sao Ngưu trong cơ lập Địa, sách gọi Địa Tịch ư Sửu
mới đủ lý Âm Dương để tạo thành cơ hóa dục ở cõi đất tất
nhiên phải có người vật. Đó là tích Khiên Ngưu, là kẻ dắt trâu
tức chồng của Chức Nữ; phần Dương biểu tượng về nông
nghiệp ở cuộc sống của con người phải có ăn mới sống.
Người là hệ dọc, thú là hệ ngang làm nên pháp Tứ Tượng.
Riêng Chức Nữ là thợ dệt vải: phần Âm thể hiện cho công
nghiệp đối với con người có ăn còn phải có mặc. Nên người
thiếu phụ với nhiệm vụ tay nâng thoi nhựt nguyệt, gót nhịp
máy âm dương đặng tạo cơ sanh hóa.
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Đức Thượng Đế lo ngại vợ chồng Ngưu bê trễ nhiệm vụ nên
đày cách ly nhau: kẻ ở bên nầy Ngân hà, người thì ở bên kia
cứ giáp một năm cho hiệp một lần vào đêm thất tịch nhờ quạ
bắc cầu sông ngân có nghĩa sông bạc; còn quạ với chữ Kim ô
(quạ vàng) có nghĩa là mặt nhựt cùng trăng mùng 7 tháng 7
cọng lại là 14 (1+4=5) đó vốn con số Ngũ Hành ở cõi đất đặng
vận chuyển cơ hóa trưởng cho Càn Khôn. Nên Ngũ Hành
sanh Ngũ sắc: trung ương Huỳnh Đế, Bắc phương Hắc Đế,
Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương
Bạch Đế. 5 biến 5 là 10 con số dứt của đất. Còn ngôi Thái cực
biến Lưỡng nghi, sanh Tứ Tượng quay nhanh như chong
chóng xen kẻ 4 cái bóng thành Bát Quái, cái trung điểm xoay
ốc là 9 con số dứt của trời, còn vợ chồng Ngưu là người để
tượng trưng cái thiên lương của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn của Đại Từ Phụ nói các con không ăn mà no,
không mặc mà lành, vì ăn mà phải đọa, vì dâm mà phải đày,
đó là vợ chồng ông A Dông trong Cựu ước lén ăn trái cấm bị
phạm giới cùng Đức Chúa Trời, nên bị đuổi khỏi vườn Địa
Đàng, coi như ông bà rơi vào trầm luân khổ hải để tạo khối
nhơn loại trên cõi đất mới lần đầu tiên, cùng lúc khối lửa Thái
cực nổ tiếp tạo thành chòm sao hổ nhầm thiên nguơn Nhơn
sanh ư Dần. Dần dần khối lửa đó nổ đủ 12 tiếng mới dứt, tức
thị khai nguơn hội xong cái có trở lại cái không, đó là nguyên lý
"Thái cực nhi vô cực". "Từ hồi tạo thiên lập địa tới ngày nay,
trong mỗi thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ nào mà chính
mình Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế-giới xuống mà lập ra,
không có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại-Tiên là Đức Lý
Thái-Bạch lãnh làm Giáo Tông như ngày nay.
"Tệ-Huynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo
làm các việc hữu-hình tại thế cho Ngài, rồi ở trong có Người
ám-trợ.
"Tệ-Huynh xin chỉ rõ quyền-hành lớn-lao của Đức Lý Đại-Tiên
Thái-Bạch Kim-Tinh cho mấy em rõ:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lại nữa:
"Đối với luật thiên-nhiên của vũ-trụ, ta từng nghe nói "Thiên
điạ tuần-hoàn chu nhi phục thỉ". Từ tạo thiên lập địa, càn
khôn phát khởi tới ngày nay biết mấy muôn vạn lần xuân qua
hè lại, thu mãn, đông tàn, nay tới đời Hạ nguơn mạt kiếp cũng
gọi là cuối cùng.
"Phàm muôn việc đều có thủy, có chung, có khởi, có cùng,
như một ngày một đêm 12 giờ; khởi ở Tý, Sửu, Dần, Mẹo,
Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi… Tới Hợi rồi phải
khởi lại Tý…".
Nếu lấy khoa-học nhận xét thì sự ăn khớp nhau giữa Hà-đồ và
địa-dư thì thấy rõ-ràng sự đúng nhau của trái đất bắt đầu từ
lúc sơ khai.
Mới bắt đầu số 1, phát sinh ở hướng Bắc, tức là cái vi-dương
(vi dương đây là chi Đạo). Bắt đầu có ở hướng Bắc cho nên
trên quả địa-cầu lúc đó có đại-lục mà chỉ ở hướng Bắc hưởng
thụ cái khí vi-dương đầu tiên của sao Bắc-đẩu. "Thiên nhứt
sanh thủy".
Rồi dần dần phát-triển qua hướng Nam, tức là số 1 tiến dần
đến số 2; số 2 ở về hướng Nam thể trên, tức là đaị-lục của
Bắc Á-châu (chi THẾ xuất-hiện).
Bấy giờ sang hướng Đông đến số 3. Số 3 tức là số của ThiếuDương (đây là lúc thịnh hành của chi Pháp) cho nên trong thời
thái-cổ theo sự phát triển về thời gian, vì lẽ ấy mà thời đó ở Á
Đông văn-minh trước Âu-Tây, mà chính cái văn minh tinh-thần
vô-cùng sáng-suốt thấu hiểu được trời đất.
Do lẽ ấy mới có câu:
- Thiên khai ư Tý
- Địa tịch ư Sửu.
- Nhơn sanh ư Dần.
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Tức là Tý-hội khai thiên, qua Sửu-hội sanh địa-cầu và Dần-hội
thì sanh nhơn-loại. Thiên-Địa-Nhơn gọi là Tam tài hay là
Thiên-hoàng, Địa-hoàng, Nhân-hoàng.

THIÊN ĐỊA VÔ TƯ
天地無私
Thiên Ðịa vô tư là Trời Ðất không có lòng riêng, tức là không
tư vị ai hết, xử sự rất công bằng. Sách Nho cũng có câu:
"Thiên Ðịa vô tư, Thần minh thời sát, bất vị tế hưởng nhi giáng
phúc, bất vị thất lễ nhi giáng họa". Nghĩa là: Trời Ðất không
riêng, Thần minh thường xét, không vì hưởng cúng tế mà ban
phước, không vì sự thất lễ mà giáng cho tai họa.
Thánh ngôn dạy rằng: "Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ
mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên điều, thì tội tình ấy thế
chi giải nỗi. 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!"

THIÊN ĐIỀU
天倏
E: The divine laws.
F: Les lois divines.
Thiên điều 天條 là Luật pháp của 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 điều trọng tội.
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"Thiên điều là luật, còn Pháp là quyền-năng thưởng phạt
Nhơn-quả".
Trong bài diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh ngày
12-2-Mậu Thìn (1928) nói về lập luật như sau: "Hội Thánh hiệp
nhau lập Luật Đạo thì cũng như chư Thần Thánh Tiên Phật hội
lập Thiên Điều. Vậy thì Hội Thánh và chư Thần Thánh Tiên
Phật cũng đồng một thể".
Thầy nói: "Các con ôi! Ðã gọi là Ðấng cầm cân, lẽ công bình
thiêng liêng đâu mà Thầy đặng phép tư vị. Thầy lấy lẽ công
bình thì tức nhiên phải chiếu theo Thiên điều, mà chiếu theo
Thiên điều thì là con cái Thầy tức là các con, phải đọa trầm
luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi địa vị Thầy, thì
các con thế nào?"..Chẳng cần lấy sức mình mà lập, chỉ bảo hộ
cho sự tấn hóa tự nhiên khỏi điều trở ngại, nếu nói có quyền
bảo hộ thì phải có Luật Pháp, lấy Luật Pháp mà kềm chế nhơn
sanh, cũng như các Đấng Trọn Lành lấy Thiên điều mà sửa trị
Càn khôn Thế giới."
Khi 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 Chi Phái, 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 NghịĐịnh thứ tám, Đạo Cao-Đài bị Chi phái lồng vào Hội Thánh rồi
làm sao đuổi nó ra? Nên nó là lá bùa trừ sự chia rẻ. Để họ tựdo lập phái rồi họ tự tiêu-tàn với thời gian dài hay ngắn".
Kinh Giải Oan có câu:
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"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."

THIÊN ĐIỀU KHẢO TỘI
Đức Lý nói: "Cái giá-trị của Tân-luật dường đó, mà cả HộiThánh coi rẻ rúng chẳng kể, làm cho Lão phải từ ngôi Giáo
Tông, đặng lấy Thiên-điều khảo tội. Ôi thôi Biết bao kẻ đoạ
lạc Phong-đô vì đó".

THIÊN ĐÌNH
天廷
E: The celestial Court.
F: La Cour celeste.
(Thiên là Trời, đình là sân nhà) là sân nhà Trời, cổng nhà Trời,
tức là trong phạm vi của Trời. Thiên đình 天廷 là triều đình ở
Thiêng liêng, hay chỉ cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
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.
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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. 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.!"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Biết số biết căn tua biết phận,
Ðường xưa để bước lại Thiên đình.
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."

THIÊN ĐỊNH
天定
E: Determined by God.
F: Déterminer par Dieu.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Định: sắp đặt. Thiên định
là Trời sắp đặt như thế, không thay đổi được.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nền Đạo chinh nghiêng, ấy cũng nơi Thiên định.
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THIÊN ĐƯỜNG
天堂
E: The Paradise.
F: Le Paradis.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Đường: Đàng: cái nhà,
cõi. Thiên đường hay Thiên đàng là cõi Trời, tức là cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống, cõi Cực Lạc Thế Giới, hoàn toàn an
vui hạnh phúc.
Thiên Chúa giáo thường dùng từ ngữ Thiên đường. Thiên
đường và Địa ngục là hai cõi hoàn toàn trái ngược nhau, một
để thăng thưởng, một để đọa đày. Người làm lành thì khi chết,
linh hồn được đưa lên Thiên đường an hưởng, còn người làm
dữ thì bị đọa vào Địa ngục để hành tội. Đó là luật công bình
của Trời Đất.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Quyết chí Thiên đường men bước tới.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Dập dìu lắm kẻ ngó Thiên đường,
Buổi thế không lo níu nhánh dương.
Dương thạnh thì hay đời mạt kiếp,
Nêu thân ở giữa cuộc tang thương.

THIÊN ĐƯỜNG - ĐỊA NGỤC
Thầy dạy:
Hữu chí Thiên đường con ở đặng,
Vô tâm Địa ngục, nhớ nghe con!
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THIÊN ĐƯỜNG PHẬT TIÊN
天堂佛仙
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.

THIÊN GIÁNG TAI ƯƠNG
Thánh nhân đã dạy rằng:
Thiên giáng tai ương nhân bất nhân, 天 降 災 央 人 不 仁
Bất nhân chi nhân bất nhơn sát,
不仁之人不仁殺
Sát nhân chi nhân nghịch nhơn sát, 殺 人 之 人 逆 人 殺
Sát tận bất nhân tồn nhân nhân.
殺盡不仁存人仁
Nghĩa là: Trời giáng tai ương cho người (nhân) không có lòng
nhân (bất nhân). Bởi vì người không có lòng nhân sẽ bị người
không có lòng nhân (nhân bất nhân) sát hại. Chính người sát
nhân sẽ bị kẻ nghịch của họ sẽ giết họ (nghịch nhân sát). Sự
hung bạo khiến họ cứ giết lẫn nhau, đến khi nào những kẻ
hiếu chiến không còn nữa, thì bấy giờ chỉ còn lại những người
có lòng nhân mà thôi.

THIÊN HẠ
天下
E: The under-heaven: Mankind.
F: Le sous-ciel: Humanité.
(Thiên: trời; Hạ: dưới) là ông trời dưới, đại diện là vị vua của
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một nước hay gọi là Thiên tử tức trời con; đối lại là ông Trời
trên hay Thiên Thượng. Nói chung Thiên hạ nghĩa là dưới
Trời, chỉ nhơn loại, chỉ toàn thế giới loài người.
Đức Hộ Pháp nói: "Tổ Phụ chúng ta chịu Ðạo-giáo để lại sự
thờ phượng Tông-tổ gia-đình chúng ta, tức nhiên thờ kẻ quá
vãng, ta coi người chết như sống, chúng ta tôn sùng mạng
sống của con cái Người, vì loài người là Thiên-hạ mà Thiênhạ là Trời".
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Muốn cho thiên hạ Đại-Đồng,
"Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh."

THIÊN HẠ NHỨT GIA
天下一家
Đức Hộ-Pháp nói: "Có một Đạo Giáo Ngài đến một thân Ngài
mà thôi. Cả con cái của Ngài đã cho đầu kiếp dưới thế gian
này trước, rồi Ngài mới đến sau, Ngài chung hiệp lại làm
Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu nó dâng Tam-Bửu là dâng xác
thịt, trí não, dâng cả tâm hồn tức nhiên dâng cả sanh mạng
của nó cho Ngài để làm chữ Khí, rồi Ngài trả chữ Khí của Càn
Khôn Vũ Trụ, tức nhiên cái sống của nhơn loại đi đến mục
đích chữ Tu, Ngài biểu cả toàn thể dâng xác thịt cho Ngài,
Ngài trả lộn lại cái sống của Càn Khôn Vũ Trụ, trong mình nó
sống dậy mà làm Thánh Thể của Ngài. Chúng ta tưởng tượng
một ngày kia, toàn cả nhơn sanh đứng làm phần tử Thánh Thể
của Ngài phụng sự cho Vạn Linh, tức nhiên phụng sự cho
nhơn loại, hiệp trí não tâm hồn dâng cho Ngài hết, còn trở lực
nào ngăn cản nữa, nhơn loại sẽ đến một cái tối trọng và thiên
hạ nhứt gia như Đức Chí-Tôn đã muốn".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN HẬU
天后
E: Buddha-Mother.
F: Bouddha-Mère.
"Người cầm quyền năng tạo cả Càn Khôn Thế Giới gọi là
Thiên Hậu Chí Tôn là Ðức Diêu Trì Kim Mẫu đại từ bi bác ái."
Bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì."
Bà Thiên-Hậu cho ông Cao Quỳnh Cư bài thi (22-12-1925)
Hỏi số từ thân sẽ thế nào?
Tám mươi gần mãn số Thiên Tào.
Cháu con sum hội yên thân lão,
Sung túc dài dòng dõi họ Cao.

THIÊN HỈ ĐỘNG
Đức Hộ Pháp nói: Trí Huệ Cung, 26-12-Canh Dần (1950)
Cửa Thiên Hỉ Động là cửa Thiêng Liêng Hằng Sống của toàn
thể các đẳng chơn linh, nên nó không chịu thúc phược hay là
nô lệ cho một tư tưởng nào, hơn là tượng trưng cái quyền vô
tận, vô đối của Đấng Chí Linh, hằng tạo dựng đại nghiệp cho
con cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy, tức nhiên toàn thể nhơn
loại đó vậy. Nó đã đến, đến đặng chi? - Đặng làm Bạn chí thân
cùng toàn thể con cái của Ngài, thì nó phải có độ lượng yêu ái
nồng nàn, nó không phân biệt tư tưởng hay hình thể, nếu nó
có còn tư tâm để cả tinh thần nơi một chủ hướng nào, thì nó
đã phạm quyền vô biên của Đức Chí Tôn tại thế đó! Ấy vậy,
toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, các Bạn đồng cùng Bần
Đạo không phân biệt đảng phái hay nòi giống tư tưởng nào,
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Bần Đạo đã thọ mạng lịnh Đức Chí Tôn đến làm Bạn với các
con cái của Ngài; nhứt là Cửu nhị ức Nguyên Nhân tỉnh mộng
lại. Những hình thể của thiên hạ đã do nơi trí óc con người từ
thử đến giờ, chưa có ai đặng quyền nắm cơ giải thoát, thì giờ
phút nầy Cửu nhị ức Nguyên Nhân vẫn còn đọa lạc. Bần Đạo
cả tiếng kêu con cái Đức Chí Tôn nhứt là Cửu nhị ức Nguyên
Nhân tỉnh mộng lại, ngó nơi Trí Huệ Cung phải vào cửa ấy mới
đoạt đặng mà thôi, đoạt cơ giải thoát đặng, mới nhập vào cửa
Thiêng Liêng Hằng Sống mà Đức Chí Tôn đã tạo dựng riêng
biệt dành để cho mọi người."

THIÊN HÓA (Phật Học)
遷化
Thiên hóa (J: senge) có thể dịch là "bước vào cõi biến hóa".
Một danh từ chỉ cái chết của một người (Tử), đặc biệt là cái
chết của một Cao tăng. Qua danh từ "Thiên hóa" này người ta
có thể thấy rằng, Phật Giáo không có quan niệm rằng, cái chết
(Tử) không phải là sự chấm dứt, mà chỉ là một sự biến chuyển
của chư Pháp, sắc tướng; Phật tính của mỗi người đều trường
tồn, vượt thời gian và không gian.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIÊN HỒN
天魂
E: Great soul of God.
F: La grande âme de Dieu.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Hồn: linh hồn, chơn linh.
Thiên hồn là linh hồn của Ông Trời, tức là chơn linh của Đấng
Thượng Đế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chơn linh ấy là Thái Cực, là khối Đại Linh Quang, là Đại hồn
của vũ trụ. Từ khối Đại Linh Quang nầy, Thượng Đế chiết ra
một điểm tiểu linh quang để ban cho mỗi người làm linh hồn,
để tạo nên sự sống và gìn giữ sự sống ấy.
Thiên hồn là đỉnh cao nhứt trong sự tiến hóa của Bát hồn. Khi
chơn linh tiến hóa lên tới Phật hồn rồi, thì còn phải tiếp tục tiến
hóa lên Thiên hồn. Tới đây mới đi giáp một chu kỳ tiến hóa
của chơn linh, bởi vì chơn linh khởi sự đi từ Thiên hồn mà ra,
xuống cõi trần để học hỏi và tiến hóa, trước hết làm kim thạch
hồn, rồi tiến hóa lên thảo mộc hồn,... v.v... rồi đến một nấc rất
cao là Phật hồn.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Cả vật chất hồn, thảo mộc hồn,
thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật
hồn, Thiên hồn, đều khác đẳng cấp nhau nên hình thể biến
sanh ra khác. Vật chất không giống thảo mộc, thảo mộc không
giống thú cầm, thú cầm không giống Người, Người không
giống Thần, Thần không giống Thánh, Thánh không giống
Tiên, Tiên không giống Phật, Phật không giống Trời. Nói tóm
lại, hình thể và tâm thần đều khác hẳn.

THIÊN HỮU TỨ THỜI XUÂN TẠI THỦ
天有四時春在首
Ấy là Trời có bốn mùa, chỉ mùa Xuân là ở đầu. Chơn-lý của
Đại-Đạo nói rằng nay là buổi tuần-huờn tức nhiên giáp một
vòng theo chu kỳ của sự Tuần-huờn. Có câu: "Thiên hữu tứ
thời Xuân tại thủ" tức khởi đầu là mùa Xuân mát mẻ hơn các
mùa; cây trái đều tươi tốt, người cũng lấy Xuân mà thêm tuổi.
Mùa Xuân có ba tháng là tháng Giêng, tháng hai, tháng ba;
trong ba tháng có 90 ngày, nên gọi là thiều quang chín chục.
Cuối mùa Xuân sang Hạ, Thu, Ðông, rồi trở lại Xuân ấy là
châu nhi phục thỉ. Ví như một năm 12 tháng thì khởi đầu tại
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tháng Giêng, xoay vần tới tháng Chạp cũng trở lại tháng
Giêng. Mỗi tháng 30 ngày khởi đầu ngày mồng một ấy là cơ
tuần-huờn của Tạo-hóa. Nói rộng hơn nữa là luận thuyết về
Tam-Nguơn: Thượng-Nguơn, Trung-Nguơn, Hạ-Nguơn.
Thượng-Nguơn là nguơn Tạo-hóa, tức là nguơn Thánh Ðức,
ấy là nguơn vô tội. Trung-Nguơn là nguơn Tấn-hóa, tức là
nguơn tranh đấu, ấy là nguơn tự diệt. Hạ-Nguơn là nguơn
Bảo-tồn, tức là nguơn Tái tạo, ấy là nguơn qui cổ. Trong một
năm cũng có Tam-nguơn: Thượng-nguơn là rằm tháng giêng,
Trung-nguơn là rằm tháng bảy, Hạ-nguơn là rằm tháng mười,
rồi thì cũng trở lại rằm tháng giêng, Thiên-Ðịa tuần huờn châu
nhi phục thỉ là như thế.
Còn cuộc tuần huờn của nhơn-sanh là: "Nhơn chi sơ tánh bổn
thiện". Con người mới sanh ra ban đầu, thì có tánh trọn lành
gọi là: "Thiên mạng chi vị tánh". Trời đã ban cho mỗi người
một cái tánh lành ai ai đều có, mà tại con người chẳng hay
trau-giồi, để cho nó nhiễm lấy hồng trần thế nên sự xu hướng
theo vật-chất mà quên mất lương-tâm, trở nên người hung ác
bạo tàn. Cha mẹ sanh con từ nhỏ cho đến khôn lớn, đều dạy
làm phải làm lành, chẳng có cha mẹ nào dạy con làm các điều
tội-lỗi. Thánh Hiền xưa cũng lo cho buổi sau nầy, phong hóa
suy tồi nhơn-luân điên đảo, nên mới soạn Thi-Thơ Kinh Ðiển
để lưu truyền cho kẻ hậu lai, thì Thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa
vi tiên, không có bài sách nào mà Thánh Hiền dạy con người
gian tham trộm cướp, mà hiện nay thấy rõ con người ở đời,
làm những điều tội lỗi nhiều hơn là làm phải làm lành, ấy là
nhơn tâm bất cổ, lòng người chẳng giống xưa, gọi là mất
nguồn cội. Thời kỳ Hạ-nguơn nầy Ðức CHÍ-TÔN hoằng khai
Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, cốt yếu là giáo dân qui thiện phục
chánh nhơn tâm, thức tỉnh cho người đời biết giác ngộ, lánh
dữ làm lành tu nhơn tích đức, phản bổn huờn nguyên mới
thuận theo cơ tuần-huờn tạo-hóa. Làm người biết noi theo
đường Thiên-lý, thì chỉ có phương tu là hay nhứt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
天開黃道
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Khai: mở. Huỳnh: vàng.
Đạo: tôn giáo. Thiên khai huỳnh đạo là Trời mở Đạo Vàng.
Huỳnh đạo là chỉ Đạo Cao Đài vì hai lý do sau đây:
1. Từ xưa đã có câu sấm tiên tri:
"Mạt hậu Tam kỳ Thiên khai Huỳnh đạo."
Nghĩa là
vào thời Mạt kiếp sau nầy, thời kỳ thứ ba, Trời khai Huỳnh
đạo.
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ hay Đạo Cao Đài ứng vào câu sấm
tiên tri nầy, nên Huỳnh đạo là Đạo Cao Đài.
2. Đôi liễn Hiệp Thiên đặt trên lầu Hiệp Thiên Ðài Tòa Thánh:
- Hiệp nhập Cao Đài, bá tánh thập phương qui chánh quả,
- Thiên khai Huỳnh đạo, ngũ chi Tam giáo hội Long hoa.
Nghĩa là
• Hiệp vào Đạo Cao Đài, nhơn sanh khắp nơi trở về ngôi
chánh quả,
• Trời khai Huỳnh đạo, các Đấng trong Ngũ Chi Đại Đạo và
Tam giáo tham dự Hội Long Hoa.
Chữ Huỳnh đạo còn được dịch ra là Phái Vàng, do đó trong
bài kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, có câu:
Phái Vàng MẸ lãnh dắt dìu trẻ thơ.
Phái Vàng là Huỳnh đạo, là Đạo Cao Đài.
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
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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!"

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO (Chi Phái)
Phái Thiên Khai Huỳnh Ðạo đặt tại số 78 đường Phan Thanh
Giản, Gò Vấp, Gia Ðịnh, phái nầy mới ra đời gần đây được
thành lập từ năm Nhâm Dần (1962), T.T đặt tại đường Phan
Thanh Giảng, quận Gò-vấp Saigon. Trước, khai Chưởng Tòa
Huỳnh Ðạo tại Gò Công, rồi thiên về Nhị giang, sau mở Bửu
Tòa Di Lạc tại Gia Ðịnh, sau một thời gian ngắn ngủi 3 năm,
Ðạo vàng đã chiếu rạng nhiều nơi với một hệ thống: trên có
Chưởng Tòa (Châu Ðốc), dưới có Bửu Tòa Di Lạc: Tiền giang
(Gia Ðịnh), Trung giang (Vĩnh Long), Hậu giang (Bạc Liêu),
Liên giang (Cần Thơ) và những Tòa Ðại diện tại Kiên Giang,
Hà Tiên, cho rằng đúng với Thiên cơ, đúng với lời tiên tri Kỳ
Ba Cứu Thế. Huỳnh Ðạo là Vô Vi Ðại Ðạo, lấy Âm Dương làm
gốc, Ngũ Hành làm thể, hòa hợp ở Trung Huỳnh gọi là Mồ
Thổ, sắc Huỳnh để luyện Kim thai Thánh thể, xuất khiếu hiển
thần, đoạn dứt luân hồi trong Lục đạo. Xuất phát từ Cao Ðài,
Huỳnh Ðạo là thể hiện hoàn mỹ của Ðạo Cao Ðài, Hữu, Vô,
trọn vẹn. (Trích trong quyển Chơn truyền Huỳnh Ðạo Trung
ương)

THIÊN KHẢI
天凱
E: The divine revelation.
F: La révélation divine.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Khải: mở ra, tỏ bày.,tiết
lộ. Thiên khải là mặc khải của Thượng Đế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Mặc khải là mở ra cho biết một điều mầu nhiệm trong sự tĩnh
lặng mà lý trí con người không thể giải thích được).
Trong một lúc yên lặng nào đó, đối với những vị có đức tin
mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn, thình lình như có một tiếng nói bí
mật từ không gian truyền đến mách bảo cho biết một điều mầu
nhiệm của Thiên cơ, hay một điều mật nhiệm trong việc tu
hành. Đó là mặc khải của Thượng Đế ban cho vị ấy.
Không phải ai cũng được Thượng Đế mặc khải, mà chỉ có các
Đấng Giáo chủ, hoặc những vị có trách nhiệm lớn trong công
cuộc chuyển thế mới được Thiên khải mà thôi.

THIÊN KHUYNH ĐỊA KHÚC
Khuynh 傾: nghiêng, đổ. Khúc 曲: cong, không ngay thẳng.
thiên khuynh địa khúc: trời long đất lở, trời đất rung chuyển dữ
dội.
Đức Chí-Tôn dạy: "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".

THIÊN KIẾN
天見
E: Partial opinion.
F: Opinion partiale.
Thiên: Lệch nghiêng. Kiến: ý kiến. Thiên kiến là ý kiến lệnh
lạc, không chính xác.
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THIÊN KIỀU
天橋
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."

THIÊN LINH
天靈
Đức Hộ Pháp nói: "Từ buổi sơ khai, Đức Chí-Tôn lập ra một
Chơn Luật, buộc cả nhơn-loại phải thi hành tức là một con
đường "Thiên Linh" của Chí-Tôn đào tạo để cho nhơn sanh
do theo con đường ấy mà tiến-hóa lên đến các bậc Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Hễ tấn-bộ thì đoạt Đạo, còn thối bộ thì sa
ngã theo tà-quái. Luật-pháp của các nhà Tôn Giáo xưa nay lập
ra nhiều khoản, nhơn-sanh người thông-minh thì ít, kẻ dốt nát
là phần đông nên không thế thi-hành cho trọn".

THIÊN LUẬT
天律
(Thiên là trời, Luật là luật lệ, phép tắc được đặt ra để mọi
người đi theo con đường ấy cốt yếu giữ an ninh, trật tự).
Thiên luật đây là Luật trời do Đức Thượng Đế đến mở Đại
Đạo là cốt chấn chỉnh lại phong hóa, kỷ cương cho toàn thế
giới. nếu không thì cái đà xuống dốc như vầy không khỏi tiêu
diệt.
Thứ tư, 24-11-1926 (âl 20-10-Bính Dần)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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!"
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 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!" 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
Thiên-luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của
Ngài".
Điều trọng yếu như Tân-Luật ngày nọ thì Lý Giáo Tông hội
cùng chư Thánh mà lập thành, chớ Thầy chưa hề biết đến, chỉ
ngày nào đã dâng lên cho Thầy thì nó thành Thiên-luật mà
thôi. Hễ Thiên luật thì phải vô tư, tỉ như Thiên điều, dầu cho
chính mình Thầy là Chí-Tôn cũng chẳng vị tình. Bởi cớ ấy mà
khi lập Pháp-Chánh-Truyền, Thầy không lập Hiệp Thiên Đài
một lượt với Cửu Trùng Đài, e cho cả Chức sắc Hiệp-Thiên
Đài ra ngoại luật. Thầy lại để cho các Chức-sắc ấy dự hội lập
Luật cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân của họ
cũng phải dưới quyền luật lệ như mọi người vậy.
Hội-Thánh hiệp nhau lập Tân-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.
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Dầu Hộ Pháp phạm luật cũng bị đòi đến Toà Tam Giáo bên
Cửu Trùng Đài thì Thiên phẩm mình dường như không có, kể
như một người Đạo hữu kia vậy.
Còn Giáo Tông nếu phạm tội cũng phải bị đòi đến Tòa Hiệp
Thiên Đài thì cũng chẳng khác một người Tín đồ kia vậy.
Hội Thánh hiệp nhau lập Luật đạo thì cũng như chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật hội lập Thiên điều.
Vậy thì Hội Thánh và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cũng đồng
một thể.

THIÊN LỰC
天力
Thiên: Trời. Lực: sức mạnh. Thiên-lực sức mạnh của Trời.
"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."

THIÊN LỰC- NHƠN LỰC
Ngày 21-11-Bính Dần (Samedi, 25-12-1926)
Nay, ngày chính thức bàn thảo Tân-Luật, nhưng buổi hội chư
Thánh suốt ngày hôm đó không đem lại kết quả, nên Đức Lý
giáng cơ chỉ vẽ dặn-dò: "Thượng-Trung-Nhựt, Hiền hữu hội
trọn ngày chẳng có chi là hữu ích hết. Việc tán thành Tân-luật
nếu Chí-Tôn để cho Lão nội trong 2 giờ hoàn thành tất cả,
ngặt một điều là nếu Lão lập Luật chẳng một ai trong hàng
Đạo-hữu hành Đạo đặng. Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho
chư Đạo hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn-lực vào đó
chút ít, rồi lấy huyền-diệu làm ra Thiên-lực, ấy là một hạnh
Công-bình đó.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN LƯƠNG
天良
E: The innate conscience.
F: La conscience innée..
Thiên lương 天良 là cái phần tốt đẹp và thiện lành mà Trời
ban cho con người. Nhờ sự hướng dẫn của thiên lương (hay
lương tâm), con người hành động mới hợp theo thiên lý.
Thiên lương chính là lương tâm của con người vậy.
Thánh giáo Đức Chí Tôn 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".
Đức Hộ Pháp nói: "Lương tâm là thiên lương trời mới nảy
tánh, cái khôn ngoan đặc sắc của loài người đối cùng vạn vật
của cơ tấn hóa. Nhờ khôn ngoan ấy mới có tư tưởng biến
sanh hầu thay thế cho Trời, tô điểm vẽ vời cho đời thêm tốt
đẹp. Thiên lương ấy mới thiệt là ta. Nó đã do nơi khối Chí linh
của Trời mà sản xuất thì nó là con của Trời, tức nhiên nó là
Trời. Nếu do nó mà để tín-ngưỡng thì mình do Trời mà tín
ngưỡng. Mình thờ nó tức thờ Trời, ngoài nó ra chẳng ai biết
Trời, ngoài Trời không ai biết nó. Cái sự thông công của Thiên
lương và Chí-Tôn là phép mầu đoạt Đạo. Vì cớ cho nên Đạo
Cao-Đài thờ Thiên Nhãn, nghĩa là thờ cái khối Thiên lương
của toàn vạn loại. Ấy vậy Thiên lương mới thiệt là chủ của sự
Tín ngưỡng".. Thế nên biểu tượng Cao-Đài thờ Thiên Nhãn là
thể hiện tinh thần Đại-Đồng và thờ Thiên Nhãn tức là thờ
Thiên lương của nhân loại vậy".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."
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THIÊN LÝ
天理
E: The natural reason.
F: La raison naturelle.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Lý: lẽ. Thiên lý là lẽ Trời,
tức là luật Trời.
Thiên lý dĩ nhiên: Lẽ Trời như vậy.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu kém lực thì con người ấy duy có sanh hoạt trong
vòng vật dục, chớ chẳng hề biết Thiên lý là gì!

THIÊN MẠNG
天命
E: The order of God.
F: L’ordre de Dieu.
(Thiên là trời; mạng là số mệnh). Vậy thiên mạng tức nhiên là
người nhận lãnh trách nhiệm nơi trời giao phó cho. Làm sao
biết được ai là thiên mạng? Có hai trường hợp: 1- là Chức sắc
thiên phong trong cửa Đạo ngày nay. 2- là những người có
tinh thần đạo đức cao thượng, muốn làm điều gì có lợi cho
sanh chúng, trong tinh thần tự nguyện, tự giác.
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Theo thế thường, đời càng gay
mà muốn lập lại đời thái bình thì phận-sự của Đạo lại càng
thêm khó-nhọc và nặng nề. Vậy các Thiên-mạng phải cố tâm
trì-chí, đứng trọn trong khuôn-khổ Đạo thì mới được dễ-dàng
để bước qua những trở ngại trên phận-sự mà thành-công một
cách mỹ mãn. Các Em cứ đặt trọn Đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi
việc sẽ được như ý.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
"Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai."

THIÊN MẠNG CHI VỊ TÁNH,
SUẤT TÁNH CHI VỊ ĐẠO,
TU ĐẠO CHI VỊ GIÁO
天 命 之 謂 性 - 帥 性 之謂 道 - 修 道 之謂 教
Đức Hộ Pháp có giảng rõ câu của Trung-dung như:
Thiên mạng chi vị tánh: Mạng Trời đó là tánh, cái tánh linh
của ta do nơi Đấng Chí-linh cho ta lại do đấy mà tạo mạng
sanh của ta, vận thời kiếp số của mỗi người đều tùy điểm linh
quang lớn nhỏ, nghĩa là tùy theo mạng của mỗi người. Cả
nhơn-loại và vật-loại đều thọ nơi Đấng Chí linh một điểm linh
quang, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ, đặng định hàng
phẩm đẳng cấp của chúng sanh, vì vậy cả cơ tạo-hóa hữuhình đều chung gọi là Vạn linh sanh chúng. Người cũng là một
vật trong vạn-vật, người là nhất linh trong vạn-linh, nhưng mà
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linh tánh lớn-lao hơn vạn vật, biết đặng cái tánh linh ấy là
mạng trời nên đặt tên là Thiên-mạng.
Suất tánh chi vị Đạo: Nghĩa là rèn đúc trau-giồi cái tánh, ấy là
Đạo. Người cũng đã là vật thì tự nhiên phải triêm nhiễm vật
tánh nơi mình, buộc hễ đói phải kiếm ăn, vì có ăn mới có sống;
buộc trần lỗ phải kiếm mặc, vì có mặc mới ấm thân. Nặng
mang cái mảnh hình hài gọi rằng mạng sống, luật thiên-nhiên
bảo tồn (la loi de conservation) định vậy, phận thiêng liêng
giúp thế ở nơi mình, nên cũng phải chung lộn với thế tình ăn
ăn mặc mặc. Nào là vinh thân, nào là phì gia, tuồng đời nêu
trước mắt như lượn sóng ba đào xao-xuyến giữa dòng thế-sự.
Nào là yếu thua mạnh thắng, nào là ngu thiệt trí hơn, nhập vào
trí-não như gươm gíao đua tranh giữa trận lợi danh hoàn-vũ,
vì vậy mà đòi phen vùi lấp tánh-linh xu về hình thể.
Tuy vân, thế tình vẫn vậy mà cũng còn có lắm Đấng cao minh
Chơn-thần đắc kiếp, thường xem vạn-vật mà suy đoán phận
giới. Ấy vậy cái kho vô tận của Chí-linh cũng có phương đoạt
đặng. Dò đon từ bực trí-lự của mỗi loài thì thấy cả vạn linh đều
biệt phân đẳng cấp, dầu cho cả cá-nhân đối với trọn loài người
cũng thế, rồi tìm cách thế mà luyện tập lấy mình, gọi là TU,
làm cho linh tánh khỏi thi-hài ràng buộc, thì tự-nhiên thấy nó
đặng tăng tiến lên cao, cơ bí-mật của Chí-Tôn hiểu thấu.
Câu suất tánh chi vị Đạo có nghĩa là đem tánh-linh ra khỏi
vòng nhục thể (gọi là thoát xác) thì có thể hiệp tánh với Chílinh cho nên Đạo.
Tu Đạo chi vị giáo nghĩa là trau Đạo gọi là giáo.Đào luyện cái
tánh cho sáng-suốt thêm hoài gọi là TU, song cách thế mình
TU vẫn nhiều phương-pháp đặng tự-giáo lấy mình hay là cầugiáo với kẻ cao minh giúp giùm phương pháp:
- Tự giáo nghĩa là mình đủ trí lự đặng đặt ra phương pháp mà
tu-luyện lấy mình.
- Cầu giáo là cầu kẻ cao-minh mà dạy dùm phương pháp
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Tiếc thay! Bậc cầu giáo vốn nhiều người, còn bậc tự giáo xem
ra rất ít; bởi cớ ấy mà làm cho mặt địa-cầu này có nhiều Tôn
giáo.Bậc tự giáo có ít cũng chẳng chi lạ.

THIÊN MẠNG THẬP NHỊ THỜI QUÂN
天命十二時君
Tháng 7-Mậu Thìn (dl: tháng 8 -1928)
Ngài Bảo Pháp cầu hỏi về: Thiên mạng của Thập Nhị Thời
Quân. Đức Chí Tôn giáng cơ trả lời:
Thầy dạy: -"Trọng lắm, mà bây giờ chưa có chi cho lắm, chớ
Thập Nhị Thời Quân, ngày nào có công việc rồi, các con sẽ
thấy công việc của các con lớn lao là dường nào. Rất đỗi ở
thế, một viên chức nhỏ như Chủ Tỉnh còn nhiều quyền hành
rộng lớn thay, huống chi các con là Bảo, Hiến, Khai, Tiếp cả
toàn cầu, thì trách nhậm phải làm sao thì các con cũng hiểu.
Nhưng Thầy chưa phân định vì các con chưa tới kỳ hành sự
đó."

THIÊN MÔN
天門
E: The celestial door.
F: La porte céleste.
Thiên môn 天門 là Cửa Trời. Chỉ một nơi thoải mái cho tinh
thần, là cảnh thăng; trái lại là cảnh đọa. Có lời dạy rằng: Cửa
Trời có lời mời thỉnh mà không người đến, còn cửa Địa ngục
không ai mời gọi mà vẫn có người cố chen vào. "Thiên Môn
hữu thỉnh vô nhân đáo. Địa Ngục vô ngôn hữu khách cầu".
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
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"Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
"Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn."
Đức Hộ Pháp ban thi cho Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện Phước, Đàn
đêm 06-02-Ất Tỵ (dl: 08-03-1965):
Thiên môn mở rộng nguyên nhân đến,
Đài nội tuyển thăng Thánh đức lên.
Thừa thế chuyển nguy an Thánh địa,
Mạng trời đâu để quỉ hành quyền.

THIÊN NGOẠI
天 外
E: The other Heavens.
F: Les autres Cieux.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Ngoại: ngoài. Thiên
ngoại là bên ngoài bầu trời nầy, tức là đến các bầu trời khác.
Chúng ta đang ở địa cầu 68 thì Thiên ngoại là các địa cầu
khác bên ngoài địa cầu 68 của chúng ta.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Chơn thần) như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi
chết mà vân du Thiên ngoại.

THIÊN NGUƠN MẠO BÁT QUÁI (Mão Giáo Sư)
天 元 帽 八 卦
E: The rounded headress octagonal in Shape.
F: La coiffure arrondie de forme octogonale.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Mạo: cái mão. Bát quái:
tám quẻ. Thiên nguơn mạo bát quái là cái mão của quí vị
Giáo Sư nam phái Cửu Trùng Ðài, phần trên giống hình trái bí
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đỏ, có tám múi đều nhau, trên mỗi múi có thêu một chữ của
Bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, trên
chót mão có một hột minh châu lý.
Thượng Giáo Sư đội mão màu xanh, Ngọc Giáo Sư đội mão
màu đỏ. Đặc biệt Thái Giáo Sư không đội Thiên nguơn mạo
bát quái, mà đội mão Hiệp Chưởng của nhà Thiền (giống mão
của Hòa Thượng), hai bên có thêu Thiên nhãn.

THIÊN NHÃN
天 眼
E: The divine Eye.
F: l’Œil divin.
• Nguồn gốc Thiên Nhãn
• Thiên Nhãn là hình trạng lương tâm của nhân loại
∘ Biểu tượng trong Đạo Cao Đài
∘ Ý nghĩa về hình thể
∘ Thờ MỘT CON MẮT trái
∘ Biểu tượng của trí huệ
∘ Biểu tượng của Đại Đồng
∘ Phương pháp tu tập của Tín đồ Cao Đài
∘ Thờ Thiên Nhãn là gương soi mình
∘ Về Ý nghĩa thiêng liêng của Thiên Nhãn
∘ Tại sao cũng là mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi Nhãn 眼?

_________________________________

Thiên Nhãn nghĩa là con Mắt Trời. Thờ Thiên Nhãn tức là thờ
Trời. Trên Quả Càn Khôn, Đức Chí Tôn bảo vẽ Thiên Nhãn
ngay phía trên ngôi sao Bắc Đẩu, tức nhiên Đức Chí Tôn ngự
tại ngôi Bắc Đẩu. Thờ Thiên Nhãn là biểu tượng của Đạo Cao
Đài, tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, với một ý nghĩa vô cùng
mầu nhiệm và lạ hơn hết các nền Tôn giáo trên thế giới.
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I. Nguồn gốc Thiên Nhãn:
Người Môn đệ đầu tiên của
Đức Chí Tôn được thấy hiện
tượng Thiên nhãn trước nhất
là ông Đốc Phủ Ngô Văn
Chiêu, trong lúc ông đang
làm Quận Trưởng quận Phú
Quốc, thuộc tỉnh Hà Tiên.
Vào khoảng đầu năm 1921,
Đức Chí Tôn giáng cơ dạy
ông phải tìm một dấu hiệu
chi riêng biệt để thờ phượng.
Ông Chiêu chọn dấu hiệu
chữ Thập (+). Đức Chí Tôn
cho biết đó là dấu hiệu của
Thiên Chúa Giáo đã có rồi,
phải tìm ra một dấu hiệu
khác, sẽ có Đức Ngài giúp sức.
Một tuần lễ trôi qua mà ông Chiêu vẫn chưa nghĩ ra. Thế rồi
vào ngày 13-3-Tân Dậu (dl 20-4-1921), lúc 8 giờ sáng, ông
đang ngồi trên chiếc võng ở mái hiên sau dinh Quận, bỗng
thấy xuất hiện một "CON MẮT" thật lớn, hào quang chiếu diệu,
cách chỗ Ông ngồi chừng vài thước. Con Mắt ấy đầy đủ thần
quang khiến ông sợ hãi, lấy hai bàn tay che mặt lại không dám
nhìn, chừng được nửa phút, ông lại mở mắt ra nhìn thử thì lại
thấy CON MẮT ấy rực rỡ hào quang hơn nữa. Ông vái rằng:
"Bạch Tiên Ông! Đệ tử biết rõ huyền diệu của Tiên Ông, xin
Tiên Ông đừng làm vậy, sợ lắm! Nếu Tiên Ông bảo thờ như
thế thì xin cho biến mất tức thì". Ông khấn xong thì Con Mắt từ
từ lu dần rồi biến mất.
Tuy vậy, ông Ngô Văn Chiêu vẫn chưa thiệt tin, nên chưa vẽ
Con Mắt để thờ. Cách vài ngày sau, ông lại thấy Thiên Nhãn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xuất hiện y như lần trước. Ông lại vái cùng Tiên Ông xin vẽ
Thiên Nhãn để thờ thì Thiên Nhãn cũng lu dần rồi biến mất.
(ông Ngô Văn Chiêu lúc đó gọi Đức Chí Tôn là Tiên Ông). Căn
cứ vào hai lần chứng nghiệm đó, ông Ngô Văn Chiêu hoàn
toàn tin tưởng nên ông vẽ Thiên Nhãn như đã thấy để thờ Đức
Chí Tôn.
Vào tháng Giêng năm Giáp Tý (1924), khi ông Ngô Văn Chiêu
đứng tại Dinh Cậu Phú Quốc nhìn ra biển khơi vào lúc Mặt
Trời sắp lặn, Ngài bỗng thấy Thiên Nhãn hiện ra rực rỡ hào
quang trên một ngôi sao, rồi kế đến là cảnh Bồng lai. Hình ảnh
rực rỡ và đẹp đẽ nầy, ông Ngô văn Chiêu ghi nhớ và họa hình
giống y như vậy để thờ. Đến ngày 29-6-Giáp Tý (dl: 30-71924), ông Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu được Chánh quyền Pháp
đổi về làm việc ở Sài gòn, ông cũng đem Thiên Nhãn về Sài
gòn để thờ nơi nhà ông cư ngụ.
Mặt khác, vào giữa năm 1925, Đức Chí Tôn độ được nhóm
Công chức Xây bàn ở Sài gòn gồm quí Ông: Cao Quỳnh Diêu,
Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang và kế đó độ
thêm Ngài Lê Văn Trung; Đức Chí Tôn bảo quí vị nầy hãy vẽ
hình Thiên Nhãn để thờ Đức Ngài. Đó là đầu năm 1926, quí
Ông rất phân vân, không biết vẽ thế nào, vì biểu tượng Thiên
Nhãn thật vô cùng mới lạ. Từ trước tới giờ, người Việt Nam
chỉ biết thờ tượng Phật, tượng Thánh, tượng Thần, chớ chưa
hề biết thờ Thiên Nhãn. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy quí Ông
đến nhà của Ông Đốc phủ Ngô Văn Chiêu để Ông Chiêu chỉ
cho cách thờ và dặn mang Đại Ngọc Cơ theo để Chí Tôn
giáng cơ dạy việc. Thế là do lịnh dạy của Đức Chí Tôn, Quí
Ông tìm đến nhà ông Ngô Văn Chiêu, được ông Chiêu hướng
dẫn cách thờ phượng Đức Chí Tôn bằng biểu tượng Thiên
Nhãn với đầy đủ chi tiết.
Sau đó quí Ông phò loan cầu Chí Tôn. Đức Ngài giáng dạy quí
Ông hợp tác với ông Ngô Văn Chiêu để chuẩn bị Khai Đạo và
nhận ông Chiêu làm Anh Cả. Nguồn gốc thờ Thiên Nhãn của
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

492

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đạo Cao Đài phát tích từ đó. Thật ra, biểu tượng Thiên Nhãn
tượng trưng Đấng Thượng Đế, không phải hoàn toàn mới lạ
đối với nhơn loại, vì từ thời Thượng cổ, dân Ai Cập, dân Do
Thái ở Phi Châu, dân Pérou ở Nam Mỹ Châu, đã biết vẽ hình
Thiên Nhãn ngự trên Kim Tự Tháp để thờ Đấng Thượng Đế
rồi.
II. Thiên Nhãn là hình trạng lương tâm của nhân loại:
Thờ Thiên Nhãn là thờ
Người và thờ Trời. Là Kiến
thức căn bản của trí thức
tinh thần: Muốn Kiến nhờ
nhãn, muốn thức nhờ Trí.
Thiên nhãn là trí thức của
loài người, nên Đại Từ Phụ
dạy thờ Thiên Nhãn.
Lục Nương Diêu-Trì-Cung có dạy:
"Nhìn THIÊN NHÃN Huyền Khung Thượng-Đế
"Mặc Đạo y dụng kế độ đời,
"Tam Kỳ tự chủ là Trời,
"Diệu Huyền giáng bút để lời nhủ khuyên."
Trong khoảng thời gian gần đây, người ta cũng đã biết dùng
Thiên Nhãn trong nhiều lãnh vực, ví dụ như văn học, khoa
học, thiên văn học, điện ảnh, tài chính.
1- Biểu tượng trong Đạo Cao Đài:
Hiện nay Đạo Cao Đài dùng Thiên Nhãn làm biểu tượng chính,
thay cho hình ảnh Thượng Đế tại trần gian. Tuy nhiên trong
Đạo Cao Đài, Thiên Nhãn có nhiều ý nghĩa đặc trưng về Tôn
giáo.
Ngày 24-02-1926, Thượng Đế giáng cơ giải thích như:
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眼是主心
兩光主宰
光是神
神是天
天者我也

Tạm dịch:
Mắt là chủ tâm thức và ý thức, hai ánh sáng có quyền tối cao,
ánh sáng là Thần, Thần là Trời, Trời là TA vậy.
Đức Chí Tôn giải 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."
Thờ Thiên Nhãn bao gồm nhiều ý nghĩa siêu việt:
2- Ý nghĩa về hình thể:
Tiên Nho thường nói Hoàng Thiên hữu Nhãn, hay trong dân
gian cũng thường nói : Trời cao có mắt, để chỉ rằng Ông Trời,
tức là Đấng Thượng Đế, nhìn thấy rõ tất cả những hành vi
thiện ác của khắp chúng sanh, dầu bộc lộ ra ngoài hay dấu
diếm kín đáo bên trong, Mắt Trời đều thấy rõ hết thảy, để khen
thưởng hay xử phạt một cách công bình. Do đó, trong Kinh
Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu: "Càn kiện cao minh, Vạn loại
thiện ác tất kiến". Nghĩa Càn là Trời, ngôi Càn mạnh mẽ, cao
tột, sáng tỏ: Ắt hẳn thấy rõ điều thiện và ác của muôn loài vật.
Thờ Thiên Nhãn với con mắt mở ra, để chúng ta luôn luôn nhớ
rằng, bất cứ làm việc gì, Trời đều thấy rõ, không thể dấu diếm,
cũng không thể sau nầy chối cãi.
3- Thờ MỘT CON MẮT trái:
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Bởi vì 1 là số khởi thủy của Càn khôn Vũ trụ và vạn vật (theo
Dịch học) 1 sanh 2, 2 sanh 3, 3 sanh vạn vật. "Nhứt sanh Nhị,
Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn vật".
Tức là Nhứt bổn tán Vạn thù, Vạn thù qui Nhứt bổn. Cho nên,
số 1 là gốc, lại là số Dương, mà Đức Chí Tôn làm Chủ Dương
quang, thì rất hợp lẽ. Số 1 cũng chỉ ngôi Thái Cực, là ngôi độc
nhứt trong Càn Khôn Vũ trụ này.
Mắt trái (Tả) thuộc Dương, bên phải thuộc Âm, nên khi đàn
cúng Đức Chí Tôn, theo Nam tả, Nữ hữu. Do đó, Con Mắt Trái
tượng Dương quang, mà Đức Chí Tôn chưởng quản.
4- Biểu tượng của trí huệ:
Theo Đạo Cao Đài, Thiên Nhãn không thể hiểu đơn giản theo
nghĩa đen là Mắt Trời, bởi vì Thượng Đế không có hình thể vật
chất. Theo nguyên lý Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo Cao Đài,
có thể suy ra hai cách để hiểu biểu tượng Thiên Nhãn:
Thứ nhất là hiểu bằng kiến thức nghĩa là nhìn sự vật (hình ảnh
hoặc văn tự) rồi so sánh với kho dữ liệu của bộ não để phân
tích, chọn lọc hoặc phê phán. Hay nói nôm na là nhìn bằng hai
mắt. Nghĩa là khi nhìn sự vật, luôn luôn dựa vào tối thiểu là hai
yếu tố đúng hoặc sai; có hoặc không. Đây là cách hiểu thông
thường của con người từ thời nguyên thủy. Cách hiểu này
giúp phát triển văn minh vật chất rất nhanh chóng và đã đem
lại cho nhân loại nền văn minh vật chất siêu việt như ngày nay.
Tuy nhiên, hiểu sự vật không thông qua kho chứa các kinh
nghiệm lâu đời không giải quyết được các vấn đề tâm thức.
Ngoài ra, cách này lại tùy thuộc vào trình độ văn hóa hoặc số
lượng kinh nghiệm thu thập được của bản thân mỗi người.
Những bộ óc siêu việt uyên bác sẽ hiểu biết khác với những
người bình thường. Hậu quả dẫn đến sự phân hóa trong nhân
loại. Chính vì thế, loài người dù tiến bộ rất cao trong lãnh vực
vật chất, nhưng văn minh tinh thần vẫn chưa tiến bộ bao
nhiêu. Sự tàn ác, nhẫn tâm, tranh giành, thù hận vẫn có mức
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độ như mấy ngàn năm trước, thậm chí tinh vi khó nhận ra hơn.
Cho đến ngày nay, con người vẫn chưa tạo được một thế giới
thanh bình, thịnh vượng và đầy tình thương yêu.
Cách thứ hai là hiểu Thiên Nhãn bằng trí huệ là một hành vi
cực kỳ khó khăn, bởi vì hành vi này không cần sự hiện diện
của kiến thức bất kể loại nào. Trí huệ đưa tâm trí trực tiếp vào
giữa sự vật không thông qua quá trình phân tích, chọn lọc và
phê phán. Nói một cách hình tượng là nhìn bằng một mắt.
Nghĩa là khi quan sát thì người quan sát cùng vật bị quan sát
là một. Vì thế khi nhìn bằng trí huệ, con người mới hiểu được
biểu tượng Thiên Nhãn toàn diện. Đây là cánh cổng mở vào
một thế giới khác, một thế giới thanh bình thực sự mà người ta
gọi là Thiên Đàng (Paradise) hay Cực Lạc Thế Giới (Nirvana).
5- Biểu tượng của Đại Đồng:
Ngoài ra Thiên Nhãn còn là biểu tượng của Đại-Đồng. Trên
thế giới ngày nay, quốc gia nào sống cô lập thì sẽ phải đối mặt
với nguy cơ lạc hậu. Càng ngày càng có nhiều quốc gia muốn
bắt tay nhau hợp tác trong mọi lãnh vực và như thế những va
chạm về văn hóa, phong tục, tư tưởng cũng tăng lên. Phải có
cách giải quyết để các quan hệ hợp tác không biến thành đối
đầu. Trong hoàn cảnh như thế thì biểu tượng Thiên Nhãn của
Cao Đài chính là đề tài hữu. ích. Biểu tượng Thiên Nhãn ngụ
một ý-nghĩa là thống nhất. Nhưng không phải dùng mọi cách
áp đặt quan điểm thống nhất lên người khác, bởi như thế là
thống trị. Nếu trong tất cả các mối quan hệ, ai cũng có quan
niệm là: "Một tôn giáo, Một dân tộc, Một tư tưởng." như Đức
Chí-Tôn muốn, thì sẽ tránh được sự ngộ nhận, hiềm khích và
thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều.
Nếu giờ đây sự thờ Thiên Nhãn được quảng bá trên khắp thế
giới, thì bất cứ sắc dân nào cũng biết vẽ Con Mắt để thờ. Hình
Con Mắt không có tánh cách phân biệt chủng tộc, vì tự nó đã
có tính cách Đại Đồng. Không như Tam giáo trước đây: Phật
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giáo thờ Đức Phật Thích Ca với hình dáng của người Ấn Độ;
Thiên Chúa giáo thờ Đức Chúa Jésus với hình dáng là một
người Do Thái; do đó có tánh cách phân biệt về dân tộc, về
quốc gia, vì tất cả đối với Việt Nam, các Đấng ấy là người
ngoại quốc.
Nay Đạo Cao Đài vẽ hình "CON MẮT" mà thờ thì tránh được
các sự phân biệt vừa nêu trên. Vả lại, Đức Chí Tôn là Đại Từ
Phụ của toàn nhơn loại, chớ không phải của riêng Việt Nam
hay của một sắc dân nào. Khi thờ Con Mắt là Đức Chí Tôn
muốn cho nhơn loại không còn phân biệt nhau về quốc gia,
chủng tộc, tôn giáo, mà phải biết nhìn nhau như anh em một
nhà, con chung của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Tuy
nhiên, dân Việt Nam vẫn là một dân tộc lãnh sứ mạng của
Thượng Đế để thực hiện sự Đại Đồng trên toàn thế giới. Niềm
hạnh phúc và tinh thần siêu việt là vậy.
6- Phương pháp tu tập của Tín đồ Cao Đài:
Quan niệm Đại Đồng lại nẩy sinh vấn đề: đó là làm sao để mọi
người cùng có quan niệm "Một về Tôn giáo, Một về dân tộc,
Một về tư tưởng." Đạo Cao Đài là một Tôn giáo nên không đề
ra những biện pháp dựa trên sức mạnh vật chất.
Đức Cao Đài Thượng Đế dạy rằng muốn tạo ra một thế giới
Đại đồng, phải bắt đầu bằng tu sửa bản thân và thuyết phục,
giúp mọi người xung quanh cùng làm như thế. Tuy nhiên, kết
quả sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Theo
nguyên tắc Hiệp Thiên của Cao Đài (con người hiệp với
Thượng Đế), con người cứ làm điều Thiện vô điều kiện, kết
quả còn lại sẽ do Thượng Đế quyết định.
Biểu tượng Thiên Nhãn còn ngụ ý một phương pháp tu tập
của tín đồ Cao Đài. "Thầy là các con, các con là Thầy". Trong
trạng thái này con người không nhìn sự vật bằng Nhục Nhãn
(mắt thường), mà bằng Thiên Nhãn. Vậy, Thiên Nhãn vừa là
phương tiện vừa là cứu cánh của người Cao Đài.
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Đức Hộ Pháp đọc tại Đền Thánh, 15-8 Quí-Dậu (1933): "Ta
thử so ta cùng điểu thú thì thấy điều ấy rõ ràng. Vạn vật cũng
có tánh linh nhưng mà ít hơn vì điểm linh quang rất nhỏ hơn
mình, cơ tạo lại dụng phép Linh nầy đặng định phân hạng
phẩm của chúng sanh. Cả những chất linh ấy tổng hiệp lại gọi
là Vạn linh sanh chúng. Nhờ tánh linh ấy mà chơn linh mới soi
đặng tận nơi tối tăm, thấy đặng sự mắt phàm không thể thấy.
Hễ có kiến thì có thức, kiến thức là căn bổn 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 loài 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 Chí Tôn tại thế nầy, y như hai câu thi của Đức
Chưởng Đạo Nguyệt Tâm (Victor Hugo): Thờ Thiên Nhãn là
thờ tánh mạng mình và Chí Tôn, nghĩa là thờ lương tâm của
toàn thiên hạ (Le culte de la Conscience)....
7- Thờ Thiên Nhãn là gương soi mình:
"Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng ngày đặng xét mình,
soi 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.
Trong nhà thờ Thánh Tượng Thiên Nhãn Thầy là một hạnh
phúc cho nhân loại trong buổi Đại Ân xá lần ba này. Thiên
Nhãn là tượng trưng của nền Đạo mà cả Tín đồ được thờ
phượng nơi tư gia hay là trong những Thánh Thất.
Thiên Nhãn tượng trưng sự công bình thiêng liêng và cũng là
Thiên ý muốn cho phải thực hiện được cơ Đại Đồng nhơn loại.
Thánh nhơn dạy "Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã
dân thính" 天視自我民視 天聽自我民聽 Nghĩa là trời xem tức
dân ta xem, trời nghe tức dân ta nghe. Hơn nữa thời xưa Tam
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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 cọng yêu hoà ái, hiệp tâm với nhau để đi đến chỗ
Đại Đồng Thế giới.
Thiên Chúa giáo có một quyển sách tựa là: "Catéchisme
Album " (Giáo lý Cương yếu) do nhà xuất bản Saint Joseph ở
Paris phát hành, nơi trang đầu tiên có in hình Thiên Nhãn
(L'Oeil de Dieu) và chú thích như vầy: "Dieu est esprit, il ne
peut être vu de nos yeux, ni, par conséquent, représenté sur
une image. C'est OEIL, vous rappelle que Dieu est le
souveraine intelligence, qu'il sait tout et voit tout. On l'encadre
le Soleil, car Dieu est le Vrai Soleil qui éclaire et réchauffe tout
et porte la vie partout. Dieu est la Lumière Éternelle."
Tạm dịch: Thượng Đế là Đấng thiêng liêng, đôi mắt trần của
chúng ta không thể thấy được Ngài, vì thế, không thể mô tả
Ngài bằng một hình ảnh. Thiên Nhãn nầy nhắc cho chúng ta
nhớ rằng: Thượng Đế là Đấng Toàn Tri, Ngài biết tất cả và
thấy tất cả. Người ta vẽ chung quanh Thiên Nhãn những tia
sáng của Mặt Trời, bởi vì Thượng Đế là ngôi Dương chơn
thật, soi sáng và sưởi ấm vạn vật và mang đến sự sống khắp
nơi. Thượng Đế là Ánh sáng vĩnh cửu.
8- Về Ý nghĩa thiêng liêng của Thiên Nhãn:
Đức Chí Tôn có dạy trong Thánh Ngôn: Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển. I. 12:
"Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng
CON MẮT mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút
đỉnh: "Nhãn thị chủ tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần,
Thần thị Thiên, Thiên giả Ngã dã". Thần là khiếm khuyết của
cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ nầy,
duy Thầy cho THẦN hiệp TINH KHÍ đặng hiệp đủ Tam Bửu là
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cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Các con nhớ nói vì cớ
nào thờ CON MẮT Thầy cho chư Đạo hữu nghe... Phẩm vị
Thần Thánh Tiên Phật từ ngày Đạo bị bế, thì Luật lệ hỡi còn
nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen
đánh tản THẦN, không cho hiệp cùng TINH, KHÍ. Thầy đến
đặng huờn nguyên Chơn thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu
"Thần cư tại Nhãn". Bố trí cho chư Đạo hữu con hiểu rõ.
Nguồn cội Tiên, Phật do yếu nhiệm là tại đó."
Giải thích 5 câu chữ Nho về Thiên Nhãn:
Câu 1: Nhãn thị chủ tâm. Nhãn là Con mắt làm Chủ cái Tâm.
Cái Tâm của Trời là Đại hồn, là Đại Linh quang, vì Trời là Đại
Thiên Địa, gọi là Thượng Đế. Đối lại cái Tâm của con người là
Linh hồn, cũng gọi là Tiểu hồn, Tiểu Linh quang vì con người
là Tiểu Thiên Địa hay Tiểu Thượng Đế.
Câu 2: Lưỡng quang chủ tể. Hai Ánh sáng đối với Trời là Âm
quang và Dương quang, cũng gọi là Lưỡng Nghi quang. Với
con người, Lưỡng quang là hai Khí tức Khí Âm và Khí Dương
trong cơ thể con người đủ làm chủ tể tức là đứng đầu tất cả.
Câu 3: Quang thị Thần. ánh sáng chính là Thần. Về mặt Tôn
giáo thì Thần là Chơn linh cũng là một trong Tam bửu (TinhKhí- Thần). Đối với Thượng Đế, Thần là Đại hồn đối với con
người, Thần là Tiểu hồn.
Câu 4: Thần thị Thiên. Như đã nói Thần là Chơn linh, ấy là
Trời. Đối với Trời, Thiên là Thượng Đế, Đại Vũ trụ. Đối với con
người, Thiên là Tiểu Thượng Đế, Tiểu Vũ trụ.
Câu 5: Thiên giả Ngã dã. Thiên là Trời: Trời ấy là TA (là tiếng
tự xưng) Giả 者 là người, còn Dã 也 là vậy, là tiếng dùng đặt ở
cuối câu. "Thiên giả Ngã dã" giống như câu "Nhân giả Nhơn
dã" 仁者人也 nghĩa là: Lòng Nhân ấy là đạo làm Người.
Năm câu chữ Nho mà Đức Chí Tôn dạy về Thiên Nhãn có thể
được giải thích theo hai trường hợp:
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- Giải theo Đại Thiên Địa: Thiên Nhãn ở đây là tượng trưng
Thượng Đế, thì cái Tâm ở đây là Tâm của Thượng Đế, tức là
Đại Linh quang, Đại hồn của vũ trụ. Thượng Đế làm chúa tể cả
Dương quang và Âm quang. Cả hai phối hợp lại để sanh hóa
Càn khôn Vũ trụ và vạn vật. Thượng Đế xác định rõ: "chính là
TA vậy" (TA là tiếng tự xưng của Đức Chí Tôn). Do đó, thờ
Thiên Nhãn chính là thờ Trời, thờ Đấng Thượng Đế, thờ Đấng
Đại Từ Phụ đã sanh hóa Càn Khôn Vũ trụ và toàn chúng sanh.
- Giải thích theo Tiểu Thiên Địa (Tiểu Vũ trụ, Tiểu Linh
quang, Tiểu hồn, Tiểu Thượng Đế). [Người] thì con người do
Thượng Đế tạo ra, hễ Trời có gì thì con người có nấy, cho nên
mới gọi con người là Tiểu Thiên Địa... Nhãn ở đây là phàm
nhãn, con mắt của Người, là cửa sổ của linh hồn. Tâm ở đây
là lương tâm của con người, tức là Tiểu hồn, Tiểu Linh quang.
Nói là Lưỡng quang là chỉ hai khí Âm và Dương trong cơ thể
con người. Nếu hai Khí nầy điều hòa thì thân thể con người
khỏe mạnh; bằng trái lại thì con người đau ốm, bịnh hoạn; nếu
khí Dương tuyệt thì cơ thể phải chết. Chính nó định sự sống
chết của con người vậy.
9- Tại sao cũng là mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi Nhãn 眼?
*Mục là con mắt 目 ngó ra ngoài để
nhìn mọi sự vật, khoa-học gọi đó là
cơ quan thị giác. Mắt có hai mới
thấy rõ sự vật.
*Nhãn 眼 là mắt nhìn vào trong.
Thường nói là con mắt thứ ba.
Trước hết chữ Nhãn kết hợp bởi
Mục 目 và Cấn 艮 là núi. Hình ảnh
của Mắt khi nhìn ra bị núi chắn lại
nên phải nhìn vào bên trong, tức là
sự sáng bằng tâm linh còn gọi là con mắt thấu thị.
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Muốn được con mắt thứ ba phải luyện, tức là hình thức Cúng
Tứ Thời đó là luyện Tinh- Khí- Thần; mà trước nhứt là luyện
Thiên-Nhãn (như các nhà thôi miên vậy). Nhờ cúng kiếng
thường nên được phát huệ đó là cách thức luyện đơn của các
Tiên gia qua hình ảnh sau đây:
Giá trị Cúng Tứ Thời: Khi ngồi Cúng đôi mắt hướng về
Thiên-Nhãn Thầy. Mắt trái gọi là nhựt 日 Mắt phải gọi là
nguyệt 月 Mắt nhìn tâm động, nhận thức mọi vật nơi tâm, gọi
là minh tâm 明 心 tức là hai ánh sáng qui về một điểm do sự
hồi quang, nhựt.日 hợp với nguyệt 月 thành ra chữ minh 明
minh là sáng. Chữ Minh vẫn còn hai phần tức là nhựt bên trái,
nguyệt bên phải, nên gọi là "nhứt nguyên lưỡng cực". Nhưng
rồi ánh sáng sẽ phản chiếu lại, luyện dần sẽ được.
*Khi điểm sáng tích tụ lại gọi là kết đơn 丹 (đơn) là điểm sáng
màu trắng trong cũng gọi là huệ nhãn, tâm nhãn, Thần nhãn,
Thánh nhãn) tùy theo trình độ tu tập. Chữ Đơn là do chữ nhựt
và nguyệt đặt chồng lên nhau, đó là con mắt thứ ba chính là
Nhãn đó vậy. Đây chính là điểm "Đơn nhứt Thái-cực".
Điểm Thái-Cực này ở giữa hai chơn mày, do vậy mà người
Ấn-Độ hay đính một hột sáng hoặc điểm một chấm đỏ làm con
mắt thứ ba vậy. Lại cũng là người tu đạt được sự minh tâm
kiến tánh hay là hồi quang phản chiếu là đạt Đạo đó. Phươngngôn Tây có câu: "Dieu voit tout, Dieu existe partout et à tout
moment" nghĩa là Trời thấy cùng hết, ở đâu và giờ nào cũng
có Trời tất cả.
"Nay Đức Chí-Tôn khai Đại Đạo đem chơn Thần huờn nguyên
cùng Tinh Khí là cơ mầu-nhiệm cho chúng sanh đắc Đạo. Ai
biết noi theo chơn truyền luật pháp giữ trai kỳ 10 ngày trở lên
đến ngày công viên quả mãn đặng thọ truyền bửu pháp, chơn
Thần siêu thăng. Trong buổi Hạ-nguơn chuyển thế Đức ChíTôn khai Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là thờ Chơn-thần của Chí
Linh cho hiệp cùng Vạn-linh tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ
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Thầy vậy". Do lời Thánh Giáo của Đức Chí Tôn từ buổi khai
Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là chỉ nghĩa nhứt điểm linh quang của
Tạo-hóa. Bởi Thiên-Nhãn thuộc về Chơn Thần "Thần Cư Tại
Nhãn"...Tâm thuộc Hỏa, Hỏa thuộc Dương, Dương là mặt
nhựt. Mặt nhựt là thanh khí, thanh-khí là Trời. Có câu "Thanh
thượng phù giả vi Thiên" là con người biết tôn sùng Trời thì
phải biết kính trọng Thần lương Tâm. Có câu "khi kỳ tâm tất thị
khi Thiên, thiên bất khả khi hồ".

THIÊN NHIÊN (Lý)
理 天 然
E: The natural doctrine.
F: Nature naturante.
Nhiên: như thế. Thiên nhiên là Trời làm ra như thế.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Làm cho sự lao động quá chừng đỗi
thiên nhiên đã định.
"Thể người cũng đồng như Tiên Phật, mà chẳng đặng cửu
viễn trường sanh, thảng mảng tuổi lối tám mươi, chín chục thì
bóng đã xế tà, rồi một kiếp người vô dụng, chẳng biết lấy
lương tri lương năng mà phán đoán xét suy, tầm chơn lý thực
hành, lại để cho mờ ám tối tăm rồi sa đọa. Ấy là vì theo cái Lẽ
Tự nhiên của người mà bỏ Lý Thiên nhiên của Trời đó.
Lý Thiên nhiên là về tinh thần nên chỉ chuộng phần linh hồn
cao siêu mà chẳng coi cái xác thịt trược nhơ nầy là ra chi hết,
bởi vì mỗi con, Thầy đã ban cho một cái linh tánh giáng trần,
mượn xác thân đặng dùng Nguơn Tinh mà bảo tồn Nguơn Khí
hiệp với Nguơn Thần, tức là luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa
Thần, đặng thành Tiên tác Phật mà phản bổn hoàn nguyên,
hầu có thọ hưởng sự thanh nhàn nơi cõi Niết Bàn là chốn thế
giới thiêng liêng bất tiêu bất diệt...

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ở cõi trần, hễ sanh ra rồi thì cứ theo lẽ thuận hành Âm Dương
giao phối hậu thiên mới sanh ra ân ái mà luống chịu buộc mình
vào Tứ khổ, Tứ tường bao quanh vây chặt.... Hễ có ân ái thì
phải sanh sản ra con cháu, cho rằng đặng vậy là hạnh phúc để
nối hậu theo cái thường tình Nhơn đạo, chớ nào ngờ ấy là
vướng ngay vào mặt lưới trần mà khổ lụy với thê thằng tử
phược buộc ràng. Đã vậy, nếu có khuyến tu lại còn hẹn mai
hẹn mốt. Thời gian đã qua rồi thì lưng đã mỏi, gối đã dùn, Tam
bửu mòn hao, ngũ tạng suy yếu!
Ô hô! Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhứt đán vô thường
vạn sự hưu! Rồi là một kiếp luân hồi vậy, vì con người đã quá
trầm luân thống khổ, nên nay chính mình Thầy là Ngọc Hoàng
Thượng Đế động mối từ tâm, cũng vì tánh đức háo sanh mà
chẳng nỡ để cho con người tiêu diệt, nên mới rọi lằn điển
quang giáng xuống cõi trần cốt lập Tiên Thiên Đại Đạo, qui
nguyên Tam giáo và dùng Tâm pháp truyền chơn mà độ rỗi
các con. Người theo Lý Thiên nhiên, biết công phu nghịch
chuyển Tinh Khí, giao cảm Nguơn Thần cho thành Tiên Phật,
thì người ấy là bực Nguyên nhân. Còn người theo Lẽ Tự nhiên
sanh ra ở cõi trần chịu những điều bắt buộc theo việc trần cấu,
sanh sản về Hậu Thiên cơ ngẫu thì chịu trong luật quả báo
luân hồi." (Ðại Thừa Chơn Giáo)

THIÊN NHƠN HÒA ƯỚC
天 人 和 約
E: The Allience between God and Mankind.
F: L’Allience entre Dieu et Humanité.
"Ðức Chúa Jésus-Christ thương nhơn loại một cách nồng nàn
thâm thúy. Bởi Ngài đã ngó thấy:
- Nhứt Kỳ Phổ-Ðộ nhơn loại ký Hòa-ước với Chí Tôn mà đã
bội ước, nên phạm Thiên-Ðiều, nhân-quả nhơn loại gớm ghiết.
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Do nhân-quả ấy mà tội tình nhơn loại lưu trữ đến ngày nay,
Thánh-Giáo gọi là "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 Hòaước 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. Ðấng ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhơn loại đã
dẫy-đầy, Ngài chỉ xuống tại mặt thế nầy làm con tế vật đặng
chuộc tội tình cho nhơn loại, mà lại còn đem quyền của ChíTôn để nơi tay của nhơn loại, bàn tay đó đã ký đệ nhị Hòa ước
cho nhơn loại, nó làm cho Ngài thế nào?
- Do tay Ngài ký tờ Hòa ước với Chí Tôn, nên hai tay của
Ngài bị đóng đinh trên cây Thập tự giá. Hai chân của Ðấng
ấy đã đi trước nhơn loại dìu đường hằng sống cho họ, rồi
hai chân của Ðấng ấy cũng bị đóng đinh trên cây ThánhGiá, còn trái tim yêu ái nhơn sanh vô hạn ấy bị một mũi
kiếm vô tình đâm ngay cạnh hông của Ngài, lấy giọt máu
cuối cùng đó đặng cứu nhơn loại, một tình ái vô biên ấy để
lại cho loài người một tôn chỉ yêu ái. Tôn chỉ nhìn nhơn loại là
anh em cốt nhục và khuyên nhủ nhơn loại coi nhau như đồng
chủng. Ðức 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 Ðức Chí Tôn mà tha tội cho
nhơn loại đó vậy".
Làm sao biết được Đức Hộ Pháp là hậu thân của Đức Chúa?
– Bài thi khoán thủ "Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình
Đài" có câu:
Nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo,
Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ.
Nếu kiếp thứ nhì Người đến thế này cầm máy tạo nơi "Tây Âu"
do Thiên thơ định đoạt là Đức Chúa Jésus, thì kiếp thứ nhứt là
ai? – Chính là Phật Thích Ca.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Còn kiếp thứ ba hay kiếp hiện tại là Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc. Qua "bức hình ba mặt" thì gồm có Hộ Pháp, Phật Thích
Ca và Đức Chúa, cho ta kết luận ấy. Tức là ngày nay thì Ngài:
"Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ". Chính Đức Ngài đang
hành quyền Hộ Pháp đó vậy. Hiện tại hàng rào quanh Hộ
Pháp-Đường là hình ảnh Thập Tự Giá trang trí thành những
cây sắt đứng, cốt để nhắc nhở cho nhơn sanh thấy rằng biểu
tượng "Thập Tự Giá" là hình ảnh của Chúa Cứu Thế đó.
Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có trả lời Đức Hộ Pháp
về nguyên linh VI-HỘ khi Ngài cầu hỏi:
(Báo Ân Đường Kiêm Biên, ngày 15-8-Bính Thân (dl 19-91956). Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Đạo)
- "Phải! Thì trước đầu kiếp vào nhà họ VI, còn nay vào nhà họ
PHẠM. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri của
Bần Tăng đã nhiều và chỉ rõ Việt Nam xuất Thánh thì đã hẳn
rồi, còn chi không rõ rệt. Hơn nữa lại còn một điều trọng hệ
hơn là DI-LẠC giáng linh, thì Thiên Tôn đã thấy rằng, tiên tri
vốn không sai sót. …. Vui mừng hơn nữa là từ đây thiên hạ sẽ
hiểu rõ Thánh chất của Thiên Tôn và ngọn cờ cứu khổ sẽ cứu
quốc cho giống nòi Việt Nam, rồi loan ra cho toàn thế giới
chung hưởng."
Quả thật ngày nay Vi Hộ đắc quả Phật Hộ Pháp, gọi là VI HỘ
PHÁP, hộ giá Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thời Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Vi Hộ Pháp đầu kiếp xuống trần vào nhà
họ Phạm, tên là Phạm Công Tắc, làm Tướng soái cho Đức
Chí Tôn khai Đạo cứu Đời.

THIÊN NIÊN
千年
F:Mille ans.
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Thiên: Một ngàn. Niên: năm. Thiên niên là ngàn năm.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mượn của trần gian lưu chất lại,
Thiên niên còn mặc đứng gầy Trời.

THIÊN OAI
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Quan Âm chơn linh của Ngài là thời
gian cho nên tánh đức của Ngài không bao giờ thối tâm ngã
lòng hay bật rật, gấp rút, lật đật. Bà là người điềm tĩnh, bởi thế
cho nên Bà đầu kiếp người ta vu oan đủ mọi điều, nhưng tánh
đức từ hòa nhẫn nại của Bà vẫn chịu nỗi đủ phương diện khổ
não và oan khúc, chịu nỗi thế tình ấy là một vị Trạng Sư đắc
lực và oai quyền nơi cảnh thiêng liêng hằng sống bảo vệ cả
Nữ phái vậy. Chúng ta lấy làm hạnh phúc lắm. Bần Đạo lấy
làm mơ vọng và Bần Đạo nói quả quyết rằng: rất hạnh phúc
cho chơn linh kẻ nào được gia tộc của Ngài, gia tộc vinh hiển
tối cao tối trọng trên cửa thiêng liêng hằng sống, dầu bên cửa
Thiên Oai hay là bên Cực Lạc thế giới cũng thế. Bần Đạo nói
quả quyết rằng: Ngài là một Đấng Phật Mẫu yêu ái hơn hết,
tôn trọng hơn hết."

THIÊN PHẨM
天品
E: The divine dignity.
F: La dignité divine.
Thiên là Trời; phẩm là tước vị, tức nhiên tước vị của Trời ban
cho gọi là Thiên phẩm. Thiên phẩm này có được trong buổi
Đạo Cao-Đài ngày nay phải được cầu Cơ tại Cung Đạo Tòa
Thánh Tây Ninh, người được nhận Thiên phẩm rồi mới được
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đứng vào hàng Chức sắc Thiên phong. Khi một người đã nhận
Thiên phẩm, thì cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi cõi Thiên
đều phải mặc nhiên công nhận. Trái lại gọi là Nhơn phẩm,
phàm phẩm không có giá trị trong nền Đạo pháp.
Pháp Chánh Truyền: "Thượng Phẩm là người thay mặt cho Hộ
Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hễ bước chơn
vào cửa Ðạo, thì là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên Phẩm rồi
thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa Phổ
Ðộ".

THIÊN PHONG
天封
Với người Đạo Cao-Đài những phẩm tước mà được mang
trong người từ trước đến giờ chỉ toàn là do Đức Chí-Tôn hoặc
Đức Lý Giáo Tông chấm phong cho. Chính thiêng liêng mới
thấy rõ được hành tàng của mỗi người từ tiền kiếp đến hiên
kiếp. Ấy gọi là Chức sắc Thiên phong. Từ năm 1975 về sau
Cơ Bút bị cấm tất cả nên việc Thiên phong không còn nữa.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo ngày 7-4 Nhâm Thìn (1952):
"Thử xét lụn lại một ngày kia, mấy người về cõi Thiêng Liêng
mà ngó thấy tôi đứng giữa không trung đó, mấy người kêu tôi
biểu ông cứu độ tôi, vì hồi đó tôi có gặp ông tại thế thì bây giờ
ông cứu độ tôi với. Tình trạng đó tôi biết trả lời cho mấy người
làm sao chứ? Có thể một ngày kia tôi sẽ dâng sớ cho Đức Lý
lập một hình phạt, hình phạt của tôi ngộ nghỉnh lắm: Không
cho phái Nữ vào hành lễ Đền Thánh một thời gian, hành lễ
ngoài sân một thời gian, bằng không được nữa thì không khi
nào lên chức Thiên Phong được với tôi mà chớ!"
_______________________________

Thiên Phong Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)
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Chưởng Pháp:
- Tương (Minh Sư) Thuyết Pháp Ðạo Sư Chưởng
Quản Oai Linh Ðạo Sĩ, "Chưởng Pháp phái Thượng".
Ngày 24-07-Bính Dần.
- Như Nhãn (Huề Thượng Giác Hải)-Quan Pháp
Truyền Sư Thích Ðạo Chuyển Luật Linh Diệu Ðạo Sĩ,
"Chưởng Pháp phái Thái".
- Thụ (Minh Sư ở chùa Vĩnh Nguyên Tự)-Nho Tông
Chưởng Giáo Tuyến Ðạo Thuyền Sư Ðại Ðức Ðại Hòa
Ðạo Sĩ, "Chưởng Pháp phái Ngọc" Ngày 10-9-Bính
Dần.
Ðầu Sư:
Lê Văn Trung - Thượng Trung Nhựt-Rằm tháng 3 Bính
Dần.
Lê Văn Lịch Ngọc Lịch Nguyệt- Rằm tháng 3 Bính
Dần.
Thiện Minh -Thái Minh Tinh - Ngày 13-10-Bính Dần.
Phối Sư (Phái Ngọc)
Lê Bá Trang - Ngọc Trang Thanh- Mùng 3 tháng 7
Bính Dần.
Phối Sư (Phái Thượng)
Tương (Phủ) - Thượng Tương Thanh- Ngày 17-05Bính Dần.
Hóa - Thượng Hóa Thanh- Ngày 19-08-Bính Dần.
Phối Sư (Phái Thái)
Nguyễn Ngọc Thơ - Thái Thơ Thanh - Ngày 02-07Bính Dần.
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Nữ Phái:
Lâm Thị Thanh - Nữ Giáo Sư, lấy Thiên Ân là Hương
Thanh.
Ca Thị Thế - Phó Giáo Sư, lấy Thiên Ân là Hương Thế.
Ðường Thị - Ðã thọ Thiên sắc, cứ giữ địa vị mình.
Ðạo Minh: "Cô Sáu"- Nữ Giáo Sư- Mùng 4-11-Bính
Dần (Chùa Hạnh Thông Tây).

THIÊN PHONG - ĐẠI THIÊN PHONG
E: The dignitary confered by God –The great dignitary.
F: Le dignitaire conféré par Dieu–Le grande dignitaire.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Phong: vua ban phẩm
tước cho bề tôi. Thiên phong là Trời ban phẩm tước cho.
Chức sắc Thiên phong là những Chức sắc được Đức Chí
Tôn hay Đức Lý Giáo Tông thay mặt Đức Chí Tôn ban cho
phẩm tước trong cửa Đạo để nương theo phẩm vị ấy là lập
công bồi đức, phổ độ nhơn sanh, cho có trật tự và kết quả tốt
đẹp.
Chức sắc Đại Thiên phong là những Chức sắc Thiên phong
cao cấp trong Đạo, đứng hàng Tiên vị đổ lên, tức là từ phẩm
Đầu Sư hay tương đương trở lên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy vì thương căn quả của các con
mà lấy đức từ bi đặng Thiên phong cho các con, là cố ý để cho
các con hành đạo cho hoàn toàn, dễ bề tương công chiết tội
tiền khiên.
Bát Nương dạy 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
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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".

THIÊN PHONG PHẬT SẮC
Đức Chí-Tôn nói: "Thầy tỏ thật, các Luật-lệ Thầy khiến các con
hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về Thiênphong 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".

THIÊN PHỤC
天服
E: The dress of dignitary in the religious ceremony.
F: Le tenue du dignitaire dans la cérémonie religieuse.
Thiên phục là những áo mão được Thiêng liêng ban cho khi
được phong phẩm tước. Những phẩm tước này phải do Thiên
phong mới có giá trị. Nếu là phàm phong sẽ coi như là sự lăng
mạ danh thể Chí Tôn thì đại tội với Luật Thiên Điều.
Ngày 18-4-1926 (âl 7-3-Bính Dần) Thiên phục Giáo Tông:
Thầy: "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.
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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.
Tái cầu: Mừng sắp con.
"Hiếu quì bạch Thầy chỉ dạy may áo Đức Giáo Tông, bề cao
bao nhiêu và mang giày thứ nào?
- Thầy sẽ nhứt định mọi việc.
Thầy dạy: Mão bề cao 3 tấc 3 phân 3 ly thước lang sa, 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. (Có tạo đỡ 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) (Ðạo Sử. I. 106)
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Ngay từ buổi tiền khai Đại-Đạo thì phần may Thiên phục cho
hàng Chức sắc thì do Bà Hương Hiếu đảm trách.
Bài Tuyên dương công nghiệp của Bà Đầu Sư Hương Hiếu kể
rằng: "Đến tháng 3 năm Bính-Dần (1926) Đức Chí Tôn giáng
cơ dạy Bà may Thiên phục cho Ông Thượng Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt, kế tiếp may Thiên phục cho Chức sắc Hiệp Thiên
Đài và Cửu Trùng Đài. Hiệp Thiên Đài từ Thập Nhị Thời Quân,
Cửu Trùng Đài từ phẩm Lễ Sanh trở lên. Bà nhớ lời Đức ChíTôn dạy:
- Hiếu! Con lo may Thiên phục cho mấy anh con cho kịp ngày
Đại Hội, là ngày Khai Đạo tại Chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) ngày
14 tháng 10 năm Bính Dần, dl: 18-11-1926). Thiên Phục của
Chức Sắc nam, nữ (xem Pháp Chánh Truyền)
Đức Cao Đài dạy giáng Cơ ngày 16-06-Bính Dần (Dimanche
25 Juillet 1926):
"Cười! T... con coi mặc Thiên phục có xấu gì đâu con?. Một
ngày kia, sắc phục ấy đời sẽ coi quí trọng lắm. Con ôi! Con có
biết những điều ấy bao giờ!"
Ngày 06-07-Bính Dần (dl: 13-08-1926) tại nhà Ngài Thơ Đức
Chí-Tôn dạy Bà Lâm Ngọc Thanh may Thiên phục.
(Trích Thánh giáo dạy may Thiên phục cho hai vị Đầu Sư và
ba vị Phối Sư):
Thơ, vô quì nghe Thầy dạy may Thiên phục: "Khăn, áo màu
vàng, mà cho thiệt tốt; khăn 9 lớp, áo gài ba dải. Con Lâm Thị
Ái-Nữ, lo giùm Thầy năm cái áo mão cho Lịch, Trung, Tương,
Trang, Thơ. Mão ấy Thầy sẽ vẽ, còn áo Thơ thì Ái-nữ thêu
"Con Mắt" ở giữa, chung quanh có sáu chữ cổ tự đề Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ 大道三期普渡 ngay trước ngực và sau lưng,
như miếng Bố tử, chạy hai vòng vô vi bao chung quanh nghe!"
Tái cầu: Đem phấn nước ra đây cho Thầy vẽ mão:
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"Tám khía, ngó nghiêng thì Vọng, ngó ngay thì như vầy: 8
khía, 2 khía trước thêu chữ vàng: Càn-Khôn 乾-坤 còn 6 khía
sau kia thì để thế nào cũng đặng, thêu chánh chữ Cổ tự,
nhung hay là hàng, tùy theo sắc phục mỗi đứa, cao 3 tấc 3
phân tây hai khía trước (0m33), 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, con bồi bằng giấy càng tốt hơn".
(Như vậy, ngày này Thầy phong cho Ngài Nguyễn Ngọc Thơ
phẩm Phối Sư phái Thái, nhưng chưa lập thệ).
Qua ngày 12-07-Bính Dần (dl: 19-08-1926) Bà Lâm Ngọc
Thanh trình áo mão Thiên phục. đã may. Thầy dạy:
"Thơ, đem mão Thầy coi con! Hay cho Lâm Thị Ái-nữ, con tôi
ưa hoa hòe quá! Trúng lắm, nhưng mà con vợ con nó làm coi
lăng quằng trong đó quá, lại thiếu 6 cung kia nữa, thây, mặc
nó; đừng sửa nó hờn. Biểu ái nữ để bông sen coi phải hơn là
để bông mai; còn mấy phía, chớ chi con Thầy nó làm nhánh
dương liễu với mấy chữ Bát-Quái nó làm nó làm lớn hơn mà
dài xuống một chút nữa. Thơ, đưa áo lên cho Thầy coi. Đặng,
phải vậy, mặc vào con. Tốt quá con há! Ấy là Tiểu phục, còn
Đại phục thì đội mão và vấn khậu đỏ. Đặng rồi đó con, biểu
thêu cho khéo nghe!"
Về Tiểu Phục Nam Phái: Do theo ý nguyện của Hội Nhơn
Sanh năm Bính Tuất, được Hội Thánh năm Ðinh Hợi và
Thượng Hội năm Mậu-Tý phê chuẩn cho Chức Sắc Hành
Chánh Nam phái được mặc một kiểu Ðạo phục mới, thế vì cho
Tiểu Thiên phục.
Ðạo Phục mới nầy gồm có:
1- Một áo cổ bẻ, tay chẹt, giống như Ðạo phục của Chức sắc
Hiệp Thiên Ðài, yếm tâm dài tới bụng, đơm 9 nút, ý nghĩa là
Cửu Trùng Ðài. Bề dài áo nầy còn 15 phân nữa thì chấm đất.
2. Một cái áo choàng ngoài, may bề dài, dài hơn áo trong 5
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phân và hai bên may dính lại, chỉ chừa mở dài xuống ngay
phía bụng. Cổ như cổ áo Bà Lai rộng, làm thế nào để nó có
thể chừa vỏn vẹn cổ trong ra ngoài.
3. Một biểu hiệu hình chữ nhựt (5 phân x 3 phân) sơn màu
theo sắc Phái và có chữ Nho (lối cổ tự) ghi phẩm vị của mỗi
người, mang bên tay trái, ngay trái tim. (Vì cổ tự ít người đọc
được, nên sau nầy cho để chữ quốc ngữ).
4. Về phần mão thì dùng mão Tiểu phục cũ, song tất cả đều
đổi lại màu trắng. Sau nầy, có lịnh mới cho Chức Sắc nam
phái được dùng khăn đen thường thế vì mão Tiểu phục.
Đức Lý ban Thiên phục:
Ngày 08-01-Tân Mão Đức Lý giáng cơ nói: "Thầy vì lòng Từ-bi
can-gián Lão, bằng chẳng Lão đã dụng hình-phạt mà răn
những kẻ giả dối ấy và nay là ngày Vía của Chí-Tôn, nhiều kẻ
cầu Đạo không đáng dung-nạp, nhưng mà Từ-Bi biểu Lão ânxá, nên toàn thâu không đuổi ai hết. Ban phước cho cả chư
Đạo-hữu, chư Đạo Muội. Chư Đạo-muội khá hội đủ mặt ngày
nạp Luật đặng Lão ban "Thiên-phục".
Trấn Thần Thiên phục: thầy dạy: "Chừng mặc Thiên phục rồi
thì Cư, con chấp bút nhang cho Thầy trấn Thần mỗi người và
nơi mình của chư Thiên phong, rồi mới hành lễ".

THIÊN QUÂN
Thiên quân 天軍 hay là Thiên binh, Thiên tướng, là chỉ những
binh tướng nơi cõi Thiêng-liêng.Thiên quân lay động phất cây
phướn linh để chào đón một Chơn hồn về cõi Xích Thiên.
Đức Quyền Giáo Tông giáng ngày 28-04-Mậu Tý (5-6-1948)
nói rằng: "Ê vui quá! Mấy người! Ê Tám sao em không ca lên
đi. Qua hát thôi, đặng không nói trước. Nghe Thi:
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Đường đời hạnh phúc đã là đâu?
Chi bẳng Càn Khôn quảy một bầu.
Đã hiểu phàm tâm lòng lạt-lẻo,
Dư xem bước tục chí cao sâu.
Thiên quân ví chẳng ra tiền Đạo,
Tướng soái khó toan chiếm địa đầu.
Vạn Pháp đem khoe tài Hộ Pháp,
Cũng như đực rựa sánh kim câu.

THIÊN SAI
天 差
E: The order of God.
F: L’odre de Dieu.
Gọi là "Thiên sai" ấy là Trời sai khiến, 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. Vậy Nữ phái Cao-Đài được hưởng sự bình quyền,
bình đẳng trước hơn hết. Thầy dạy:
"Ðường thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình".

THIÊN SẮC
Chương trình hành Đạo dạy như vầy:"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
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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".

THIÊN SẦU ĐỊA THẢM
天愁地慘
Đức Phật Quan-Âm Bồ-Tát dạy về "đề tài Bác-aí":
"Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng cho đến lòng BÁC
ÁI chăng? -Vì vạn-vật do Đức Từ-bi mà sanh hóa trong cả thế
gian, vậy vạn-vật đồng nhứt thể. Tánh háo sanh của Đức Từbi cũng nhân đó mà vô biên vô giới, còn chúng ta lại là một loài
trong vạn-vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa sanh ấy. Vì
vậy mà hễ giết một mạng sống thì đau lòng Đức Từ-bi, mà hễ
đau lòng Đức Từ-bi thì Thiên sầu địa thảm. Các em thử nghĩ
người tục có dám phạm đến oai Trời chăng? Cứ do đó thì ta
đã rõ rằng: Ta phải mở lòng Bác ái, thương xuống đến các vật
yếu hèn".

THIÊN SOÁI MẠNG
天帥命
Ngài Khai-Pháp giáng cơ xác nhận: Ngày Bần-Tăng về ChíTôn mới rõ quyền-năng Thiên triều vô biên. Chính Bần Tăng
rón-rén bước vô Bạch-Ngọc Kinh phải nhờ chơn-linh Vi Hộ
dẫn tấn. Từ đây mới biết Chí Tôn phần nào và được thấu đáo
nhiệm vụ của Thời-Quân, chẳng những nơi thế-gian này mà
còn nơi cõi Thiên nữa. Như thế mới khiếp sợ trách-vụ mình.
Nếu quí vị được thấy thì tưởng không còn muốn ở cõi trần nữa
làm gì. Vậy Bần-Tăng ước mong quí Bạn Thời-quân dòm về
hướng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên-soái mạng".
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THIÊN SỐ
天數
E: The fate.
F: Le sort.
Thiên số là Vận mệnh do Trời định trước, hay số tuổi thọ do
Trời định.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần:
"Rủi Thiên số Nam Tào đã định,
"Giải căn sinh xa lánh trần ai."

THIÊN SỨ
天使
E: The envoy of God.
F: L’envoyé de Dieu.
Thiên sứ (S: devadūta) nghĩa là "Sứ giả của chư Thiên". Danh
từ này được dùng để chỉ Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Các Thiên Sứ
có nhiệm vụ giúp đỡ, nhắc nhở loài người nhận thức được
tính chất Vô thường và Khổ đau của cuộc sống, hầu tìm con
đường giải thoát.
Thiên sứ đây là chỉ ba vị Thánh trên Tượng Tam Thánh đặt ở
Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh, có phần giải thích:
*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
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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".

THIÊN TAI
天災
E: Calamities.
F: Les calamités.
Là tai họa do trời đất gây ra, tức là do lý từ thiên nhiên của vũ
trụ, như: động đất, núi lỡ, sóng thần, bão tố…trái lại là nhơn
tai, tức là do người gây ra.
Thầy dạy: "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 dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Ðạo mới mà
đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ
Vương sắp đến, Thánh ngôn các Ðạo đã khai từ thuở tạo
Thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Ðời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, thiên tai rấp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến. Thầy
đã tạo thành trọn đủ Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Ðạo,
chớ không phải sửa Ðạo. Con hiểu à."
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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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.

THIÊN TAI ÁCH NƯỚC
Thiên tai là tai họa do thiên nhiên gây ra như: núi lửa, động
đất, hạn hán.... Ách nước là tai họa do nước gây ra như lũ lụt,
sóng thần. Nói theo luật nhân quả thì những tai họa do trời đất
gây ra là một sự hành phạt của thiêng liêng.
Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng nói: "Bần đạo rất buồn cho nhơn
sanh chưa kịp nương bóng Ðạo, để đến đỗi ngày nay Thiên
điều đã cận, nên biển khổ phải chịu đắm chìm, khó mong siêu
rỗi đặng. Cũng nơi Thiên tai, ách nước, nhưng rất đau lòng
dòm thấy muôn ngàn nhơn loại lặn hụp chới với nơi vực thẳm
hang sâu kia, mà con thuyền Bát Nhã cũng còn sóng dập gió
dồi, linh đinh trên biển khổ sông mê, khó vớt người bị đắm.
Nền Ðạo thung dung được đứng sững trên cõi Việt mà đùm
bọc che chở những kẻ hữu phước hữu phần, nếu dần dà
chẳng tỉnh ngộ mà un đúc cho cứng khối tinh thần, để nay trở
bước, mai đổi đường, thì mảnh xác phàm tục kia tránh sao
khỏi lối tan tành ra tro bụi."

THIÊN TÀI
天才
E: The genius.
F: Le génie..
Là tài năng do trời ban cho, khiếu thông minh hơn người.
Bài hoạ của Ông Cao Quỳnh Cư qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nương Vương thị Lễ có câu:
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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.

THIÊN TÁNH
天 性
E: The innate character.
F: Le caractère inné.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tánh: cái tánh của mỗi
người. Thiên tánh là cái tánh do Trời phú cho mỗi người, vốn
có sẵn khi mới sanh ra, nên gọi là bổn tánh.
Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện: người mới sanh ra, tánh vốn
lành.

THIÊN TÀO
天曹
E: Celestial Court.
F: La Cour céleste.
Thiên tào cũng có nghĩa như chữ Thiên đình (trái với thiên tào
là địa phủ). (Theo Từ Điển Việt Hán của Đào Duy Anh)
Trong Bài Kinh Khi Đã Chết Rồi có câu: "Ba mươi sáu cõi
Thiên tào", tức là ba mươi sáu từng Trời, còn gọi là Tam Thập
lục Thiên.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thiên Tào Thánh ngự an ngôi,
"Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua."
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THIÊN THAI
天台
E: The fairyland.
F: Le pays des fées.
Thiên Thai 天台 là Tên một ngọn núi có Tiên.
Tích: Đời nhà Đông Hán 東漢 có Lưu Thần 劉晨 và Nguyễn
Triệu 阮肇 vào hái thuốc ở núi Thiên Thai bị lạc, gặp hai nàng
Tiên Nữ kết làm vợ chồng, được nửa năm nhớ quê nhà, xin
trở về thăm. Về đến nhà thì đã quá bảy đời người, tức là các
con cháu đến đời thứ bảy rồi. Sau hai người: Lưu, Nguyễn lại
tìm trở vào núi và mất tích nơi ấy. Đời sau nhắc chuyện: "Lưu
Thần Nguyễn Triệu lạc thiên Thai" là câu chuyện này đây.
Nay, Thiên Thai chỉ cảnh Tiên trời.
Kinh Đệ Tam Cửu:
"Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
"Động Thiên Thai bảy Lão đón đường."
Đức Hộ Pháp nói: "Cả thảy đều thấy bởi Thiên Cơ, nhưng
được hạnh phúc cho kẻ nào đã đi đến Thiên Thai kiến diện
nhận định trước sự hạn định, chẳng phải giấc chiêm bao mơ
mộng, ôn lại cả hành tàng của loài người, trên mặt địa cầu
nầy, hạn định chưa dứt, tức còn phải trả đến chừng nào hột
giống lành của Chí Tôn mọc lên đã thành cội hòa bình tâm lý,
đơm bông sanh trái nơi đất Việt Nam nầy, mà khắp địa cầu
toàn nhơn loại được hưởng hạnh phúc, bằng chẳng thì do tội
tình nầy mà phải chịu một phen thống khổ hơn nữa. Thảng
không đủ can đảm cương quyết thiệt dụng quyền năng của
Ngài thì dầu cho Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Ðạo Hữu
cho đến mấy con nhỏ cũng vậy, cái họa tương lai không thể
tránh thì không lấy gì làm lạ, hết giặc-giã đao binh đến bịnh
chướng sát hại. Ðã từng chịu phong ba bão tố, bị chìm đắm
mà chúng ta còn sống rốn nơi đây (rescapé) tức là Chí Tôn
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dành để lại hột giống lành để làm căn bản cho cội hạnh phúc
hòa bình Đại Đồng thế giới thì sự ưu ái nhau rất nồng nàn hơn
tình cốt nhục."
Thi văn dạy Đạo:
Thiên thai nào phải tại trần nầy,
Chẳng phải giữa trời, chẳng phải mây.
Ðưa phép sanh tồn khuyên trẻ ngó,
Theo chơn giỏi bước níu sau Thầy.

THIÊN THÁNH
"Phối Sư (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".

THIÊN THẦN
E: The Heavenly Genius.
F: Le Génie du Ciel.
Lễ Sanh không hạn định số. Lễ Sanh là người có hạnh kiểm
tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ. Còn đứng vào
hàng Thiên Thần.

THIÊN THI (THIÊN THƯ)
天書
E: The celestial book: The divine laws.
F: Le livre céleste: Les lois divines.
(Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thơ - Thư - Thi: quyển
sách) Thiên thơ (đồng nghĩa Thiên thư, Thiên thi) là quyển
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sách Trời, ghi chép Thiên điều, tức là ghi chép các điều luật
của Trời, qui định sự vận chuyển của các quả tinh cầu và sự
tiến hóa của vạn linh trong Càn khôn vũ trụ.
Quyển sách Trời này, có nghĩa là trong nguơn hội Cao Đài,
nhân loại mới được đọc quyển "Thiên thơ" một cách thật sự.
Bởi vì ngay buổi tiền khai Đại Đạo, Đức Thượng Đế cùng chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật, giáng Cơ dạy rành mọi lẽ, rồi các bậc
tiền bối ghi chép lại, xong tuyển những bài nào có tính cách
phổ thông đại chúng thì hiệp lại thành hai tập gọi là bộ "Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển". Chính bộ Thánh ngôn này mới được gọi là
Thiên Thơ.
Việc khai nền Đại-Đạo ở nước Việt Nam ta cũng do Thiên Thơ
tiền định. Đức Chí-Tôn có nói: "Đại-Đạo Tam Kỳ hoằng khai tại
cõi Nam đã chiếu theo Thiên Thơ, Hội Tam giáo mà vớt chúng
sanh thoát ly khổ kiếp, thiệt thiệt hư hư một mảy chi cũng
chẳng qua là máy thiên cơ mà thôi".
Đức Hộ Pháp nói: "Pháp Chánh Truyền ở trong cuốn Thiên
Thơ mà ra, còn chú giải là phân quyền hành, Quyển Thiên
Thơ Đức Chí Tôn đã để tại thế gian nầy. Ngài giao cho con cái
của Ngài gìn giữ mà làm của báu không gì bằng: tức là "Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển". Trong quyển Thiên Thơ nầy, ngày kia có
sản xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không phải
một cơ quan Phước Thiện mà thôi. Mấy con cứ mạnh dạn trả
lời: "Pháp Chánh Truyền Hộ Pháp và Giáo Tông lấy trong
Thánh Ngôn mà ra; thì Phước Thiện, Phạm Môn nó cũng ở
trong Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy lập ra chớ không có
chi gọi là lạ".
Bài Thi sau đây được Đức Chí-Tôn giáng ban cho Ông
Nguyễn Văn Ký ngày 29 tháng 10 năm Bính-Dần (dl: 03-121926) đêm ấy Đức Chí-Tôn thâu nhận 24 người, ông Ký là
người đứng vào hàng thứ tư. Bài thơ này được viết bằng chữ
Nôm đặt trên Cung Đạo Đền Thánh - Tòa Thánh Tây Ninh viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tức là nghịch chiều
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với kim đồng hồ. Bài thơ này chỉ viết có 18 chữ mà thôi, cũng
dừng lại ở chữ thứ tư của câu thơ thứ ba.
Mở đầu bằng tên của ông KÝ. Tức nhiên là:
"Ký thành một cuốn gọi Thiên-Thơ.
"Khai Đạo muôn năm trước định giờ,
"Mau bước phải gìn… ……..
Nguyên văn bài thơ như sau:
Ký thành một cuốn gọi Thiên-thơ.
Khai Đạo muôn năm trước định giờ,
Mau bước phải gìn cho mạnh trí.
Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ.

Câu thơ bỏ lửng "Mau bước phải gìn…" là một sự nhắc nhở
cho chúng sanh là con cái của Đức Chí-Tôn trên con đường
dục tấn, con đường tâm-linh, hãy mau bước để trở về với Đại
ngã, mà Cao-Đài Đại-Đạo là một nền Đạo chánh do Chí-Tôn
đến lập, vì "Nền Đạo Cao-Đài vốn là cơ-quan để nắm tay của
đời dìu-dắt vào trường học của trời mà chớ!". Thế nên sự "Tu
hành là trái với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần ánh
Thiêng liêng".

THIÊN THIỀU
天韶
E: The celestial music.
F: La musique céleste.
(Thiên: Trời, cõi Trời, Ông Trời, từng Trời. Thiều: khúc nhạc cổ
của Vua Thuấn. Tương truyền Vua Thuấn học được khúc
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nhạc nầy của Bà Nữ-Oa). Thiên Thiều 天韶 là khúc nhạc Trời,
cũng chỉ tiếng nhạc réo rắt thanh tao khiến tâm hồn người
nghe trở nên cao thượng, dường như nhẹ nhàng, thơ thới.
Đức Hộ Pháp nói: "Mấy em có thấy đâu, khi vô Ðền Thánh,
Đền nầy gọi là Ðền-Thánh thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua
đứng trên Ngai lấy hết tư tưởng của mấy em, cái giọng của
mấy em cầu Kinh, Qua ôm hết dâng lên cho Ðức ChíTôn.Dâng đây, không phải là tiếng thường, ấy là cái ThiênThiều; Ngài hưởng rồi, Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên-Tinh.
Có như vậy thì địa cầu nầy mới an tịnh, mới thái bình được.
Mấy em ôi! Nếu Cúng mà giọng đọc thô bỉ, không đồng một
nhịp nhàng thì mong gì cái thiều-quang của Càn Khôn Vũ Trụ
điềm tĩnh đặng an hưởng".
Bài Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan.
"Đưa linh thẳng đến Niết bàn mới thôi."

THIÊN THƠ CHUYỂN PHÁP
Nhứt Nương Diêu-Trì-Cung nói: "Lúc nọ vào chầu Bạch Ngọc,
lại nghe có lịnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hư đặng giao quyền
Chuyển thế một lúc cho Hiệp Thiên Đài. Từ Mẫu vốn không
thuận tình điều ấy, nên có hỏi cớ bởi đâu Thiên Thơ chuyển
PHÁP như vậy? - Thì Lý Trưởng huynh nói rằng: Lập Thiên
Thơ do quyền Cực Lạc Thế giái của Phật di truyền đến buổi
Đạo đã vào phương chuyển Pháp, nên Ngọc Hư đã hết quyền
hành. Ngọc Hư tại thế là Cửu Trùng Đài, nên phải giao hồi
quyền cho Cực Lạc Thế giới. Cực Lạc Thế giới là Hiệp ThiênĐài, nên cả chư Phật mới vừa lòng tùng Chơn linh Hộ Pháp
giáng linh chuyển thế thì Đạo mới thành. Bởi cớ nên Từ Mẫu
chẳng lời chi cải chối đặng, nên Người có gửi cho Hộ Pháp
một bài thơ phân trần điều ấy.
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Cười!... Ngày nay đã thấy lẽ Thiên cơ kết quả rõ ràng, ngày
nay đến đặng để lời khen tặng.
(Giáo Tông Đường 5-9 Giáp Tuất (le 12 Octobre 1934)

THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHƠN HÒA
天時-地利-人 和
E: Fortune – Favourable terrain – People’s Unity.
F: La Fortune – Terrain favorable – La concorde nationale.
(Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thiên thời: thời vận của
Trời. Địa lợi: đất đai tốt đẹp, thế đất thuận lợi. Nhơn hòa:
lòng dân êm thuận).
Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa là ba yếu tố căn bản quan trọng
quyết định sự thành công hay thất bại cho một việc lớn. Đối
với một công trình lớn lao nào, nếu ba yếu tố nầy đều thuận lợi
hết thì chắc chắn thành công tốt đẹp. Nếu chỉ thuận lợi được
hai yếu tố, yếu tố thứ ba không thuận lợi thì không chắc thành
công, tỉ lệ thành công lối 50%.
Sự quan trọng tương đối giữa ba yếu tố nầy, Mạnh Tử nói:
"Thiên thời bất như Địa lợi, Địa lợi bất như Nhơn hòa." nghĩa
là: Cái thời Trời tốt cũng chẳng bằng cái địa thế vững chắc, cái
địa thế vững chắc cũng không bằng cái lòng hòa hợp của dân
chúng cùng nhau. Cho nên Nhơn hòa là quan trọng hơn hết.

THIÊN THU
千秋
E: Thousand years.
F: Mille ans.
(Thiên: Một ngàn. Thu: mùa thu, chỉ một năm). Thiên thu là
một ngàn mùa thu, tức là một ngàn năm. Còn nói lên một thời
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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gian vô tận. Bởi đời người giới hạn trăm năm, mà khi nói đến
ngàn năm là quá xa với cuộc sống hiện hữu này.

THIÊN THU PHỤNG TỰ
天秋奉嗣
Thiên thu là một ngàn mùa thu, tức là ngàn năm, Phụng tự là
thờ phượng, cúng tế bằng cả lòng thành kính, biết ơn.
Đức Hộ Pháp nói: "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 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".

THIÊN THƯỢNG
天上
"Giáo-lý của Cao-Đài cũng như các Tôn-giáo khác, xây dựng
trên căn bản Từ-bi Bác-aí và thêm vào đó là Công-bình,
Chánh-trực, Tự-do, Dân-chủ. Quan-niệm của người Đạo Cao
Đài bao giờ cũng chỉ biết: trên có Trời tức là Thiên thượng,
còn dưới có dân-chúng tức là Thiên-hạ. Bởi nguyên-lý ấy nên
Tôn giáo Cao-Đài lúc nào cũng tôn-trọng quyền Vạn-linh đối
với quyền Chí-linh hay nói khác hơn ý dân là ý Trời."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
"Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công."
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THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN
天上天下惟我獨尊
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thiên thượng: trên trời,
tức cõi trời. Thiên hạ: dưới trời tức chỉ nhơn loại. Duy: chỉ có.
Ngã: Ta. Độc: một mình. Tôn: kính. Duy Ngã độc tôn: chỉ có
cái Ta là được tôn trọng nhứt.
Tương truyền câu nói trên là của Đức Phật Thích Ca khi Ngài
giáng sanh nơi nước Ấn Độ.
Nhiều người hiểu câu nầy theo nghĩa thông thường là: Trên
Trời, dưới Trời, chỉ có một mình Ta là tôn kính nhứt.
Vì hiểu như thế nên nhiều người cho rằng Đức Phật quá tự
cao tự đại, xem Trời Đất không có ai bằng. Đó là một cái hiểu
hết sức sai lầm, hết sức mê muội, bởi vì Ngài là Phật rồi thì
Ngài là bực Đại giác, hiểu rõ mọi lẽ cao siêu huyền bí trong
khắp Trời Đất, thì Ngài biết rõ, còn có rất nhiều Đấng cao minh
hơn Ngài, đứng trên Phật vị của Ngài, như Đức A-Di-Đà Phật,
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, v.v... thì Ngài không thể thốt lên câu
nói tự tôn tự đại như thế, không xứng đáng với ngôi vị Phật
của Ngài.
Như vậy, chúng ta phải hiểu câu nói đó có một ý nghĩa khác
hẳn, bởi vì Phật nói về Tâm pháp, ý nghĩa rất cao siêu, do
nghĩa của chữ: NGÃ. NGÃ là gì?
Ở đây, Ngã không phải là cái Ta tầm thường thấp kém, mà là
cái BẢN NGÃ của mỗi người, là sự CHẤP NGÃ (cố chấp cái
Bản Ngã). Cái Bản Ngã ấy, sự Chấp Ngã ấy nó to lớn lắm, vĩ
đại lắm, cho nên hễ có ai khác đụng chạm đến cái Bản Ngã
nầy thì nó vùng lên phản ứng quyết liệt, cho rằng chỉ có nó là
quan trọng nhứt, đáng tôn kính nhứt.
Con người vì Chấp Ngã nên coi thường mọi người mọi vật, coi
thường cả Trời Phật, nên si mê ám muội, không học hỏi được
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điều gì nên không tiến hóa được bước nào, lại gây ra nhiều ác
nghiệt tội tình, nên cứ lẩn quẩn trong vòng lục đạo.
Cho nên, Đức Phật Thích Ca nói ra câu ấy là để Phá Chấp,
Phá Mê, thố lộ Tâm pháp Thượng thừa.
Người nơi thế gian thường chấp cái Ta Phàm ngã, vì dục vọng
trần gian, vì tất cả những cái hư giả phù phiếm, vì lục dục thất
tình đeo mang trong xác trần ô trược, nên phải chìm đắm trong
biển khổ muôn đời.
Vì chấp cái Ta Phàm ngã hữu hình nên không thấy được cái
Ta Chơn ngã vô hình. Chính cái Chơn ngã nầy mới thật là Ta,
vĩnh viễn là Ta, chớ cái Phàm ngã chỉ là cái Ta giả tạm, vì nó
là hữu hình nên hữu hoại, nhiều lắm là trăm năm cũng phải
tan rã (gọi là chết). Cái Ta Chơn ngã ấy là gì? Đó là linh hồn,
chơn linh, là Atma, là thần thức, v.v... tùy theo tên gọi của mỗi
tôn giáo và mỗi dân tộc.
Khi biết được cái Chơn Ngã báu trọng ấy thì ta mới lo trau giồi
cho nó tinh anh, đặng thấy rõ đạo pháp cao siêu mầu nhiệm,
để trở về với chơn lý thâm uyên huyền diệu. Ta sẽ tìm được ta
trong cái bổn lai diện mục của ta, trong ánh sáng nhiệm mầu
của chơn lý hằng hữu bất biến. Đương nhiên cái ngôi vị cao
trọng nơi cõi thiêng liêng là kết quả.

THIÊN TIÊN
天仙
E: The Seraph.
F: L’Immortel du Ciel: Le Séraphin
(Thiên: Ông Trời. Tiên: bực Tiên). Bậc Tiên ở cõi Trời.
Theo Pháp Chánh Truyền, phẩm Tiên chia làm ba bực theo
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Tam Tài: Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên. Đối phẩm với Chức
sắc Cửu Trùng Đài là:
- Giáo Tông đối phẩm Thiên Tiên.
- Chưởng Pháp đối phẩm Nhơn Tiên.
- Đầu Sư đối phẩm Địa Tiên.
Bực Thiên Tiên cũng phân nhiều cấp như: Đại Tiên, Tiên
Trưởng, Đại Tiên Trưởng, đối phẩm ngang hàng với Phật.
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".

THIÊN TINH
Đức Hộ Pháp cũng ân cần dặn dò: "Khi vô Ðền-Thánh, Đền
nầy gọi là Ðền-Thánh, thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua
đứng trên Ngai lấy hết tư tưởng của mấy em cái giọng của
mấy em cầu kinh Qua ôm hết dâng lên cho Ðức Chí-Tôn.
Dâng đây, không phải là tiếng thường, ấy là cái Thiên-thiều;
Ngài hưởng rồi, Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên-tinh. Có
như vậy thì địa cầu nầy mới an tịnh, mới thái bình được".

THIÊN TÔN
天尊
(Thiên Tôn: theo nghĩa đen là được kính trong nơi cõi Trời.
Ðây là phẩm tước do Ðức Chí Tôn phong thưởng. Ðức Chí
Tôn là Ðại Thiên Tôn, còn các Ðấng Phật, Tiên, Thánh, đều là
Thiên Tôn. Có một điều là chư Thánh-Tiên-Phật hầu hết là
Thiên Tôn. Duy chỉ có một Đức Thánh Chúa là Thế Tôn mà
thôi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Thái Thượng là Chưởng Đạo của Tiên Giáo, ngày nay
niệm danh Ngài là: "Nam mô Thái Thượng Ðạo Tổ Tam Thanh
Ứng Hóa Thiên Tôn" 南無太上道祖三清應化天尊.

THIÊN TRỊ
天治
E: To be punished by the Heaven.
F: Être puni par le Ciel.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Trị: trừng trị, trừng phạt.
Thiên trị là bị trừng phạt bởi Luật Trời.
Đối với Thiên trị là Phàm trị. Phàm trị là bị trừng trị bởi luật thế
gian. Với một tội lỗi, nếu bị Phàm trị thì khỏi bị Thiên trị. Còn
nếu Phàm không trị thì Thiên sẽ trị. Bao giờ Phàm trị cũng nhẹ
hơn Thiên trị.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Hễ có Phàm trị mới khỏi Thiên trị, phải chiếu luật đạo
cho toàn cả tín đồ khỏi bị Thiên điều.

THIÊN TRU ĐỊA LỤC
天誅地戮
Thiên tru địa lục là Trời giết, Ðất giết, tức là phải bị giết chết,
không thể chạy trốn đâu cho khỏi luật của Trời đất.
Ðức Chí Tôn giáng cơ tại nhà Ngài Lê Văn Trung và thực hiện
cuộc Thiên phong tại đây, vào ngày Chúa nhựt 25-4-1926 (âl
14-3-Bính Dần). Phò loan: Cư - Tắc.
Thầy dạy: "Các Môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề
rằng:
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Tên gì? Họ gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc
Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn đệ, gìn luật lệ
Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."

THIÊN TRÚC (THIÊN TRƯỚC)
天 竺
E: : Ancient name of India.
F: Ancien nom de l’Inde.
Thiên trước là tên mà Phật giáo Trung hoa gọi nước Ấn Độ
thời xưa, là nơi mà Đức Phật Thích Ca giáng sanh.
Ngoài từ ngữ Thiên trước, người Tàu còn gọi nước Ấn Độ là:
Tây Thiên, Tây thổ, Tây trước, Tây vực.

THIÊN TRUNG ĐIỂU TÍCH HỌA GIẢ GIAI NAN
(Tích)
"Chương Thái Viêm, một nhà Bác học Tàu mỗi khi thảo luận
đến các vấn đề Tôn giáo đều có nói: "Thiên trung điểu tích,
họa giả giai nan" là dấu chơn của con chim bay trên không,
thợ vẽ nào cũng phải chịu là khó. Thật thế, người ta mà muốn
tìm ra cội rễ của Tôn giáo thời chẳng khác nào chú thợ vẽ
muốn vẽ dấu chơn của chim bay trên không. Huống chi, ÐẠO
CAO ÐÀI mới phát hiện ra ở xứ nầy chưa đầy chín năm, bao
nhiêu những lý thuyết hình thức của ÐẠO hiện đương còn ở
thời kỳ phôi thai và do Cơ Bút mà có, thì chẳng thế chi nghị
luận cho được xác đáng. Người tín ngưỡng do sự thần bí mà
tín ngưỡng đã đành; chí như những kẻ công kích mà cũng
đem sự thần bí ra đặng công kích thì thật là lạ".
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THIÊN TÙNG NHƠN NGUYỆN
天從人願
Trời cũng chiều lòng người, gọi là "Thiên tùng nhơn nguyện",
tức nhiên người dân Việt Nam có niềm tự hào là ông cha ta để
lại tấm gương sáng là biết sống theo thiên lý, thuận tùng trời
đất nên trời đất cũng chiều người, ấy là thuận lòng Trời vậy.
Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo gởi Thống-Đốc
Nam-kỳ Sài Gòn: … Buồn thay cho đời Thái bình phải mất vì
mấy duyên-cớ sau nầy:
1-Những người hành-đạo đều phân chia ra nhiều phe, nhiều
phái mà kích-bác lẫn nhau, chớ Tôn-chỉ của Tam-giáo đều
như một là làm lành lánh dữ và kỉnh thờ Đấng Tạo-hóa.
2- Lại canh-cải mối Chánh-truyền của các Đạo ấy làm cho thất
Chơn-truyền.
3- Những dư-luận phản-đối nhau về Tôn-giáo, mà ta thấy hằng
ngày cũng tại bã vinh-hoa và lòng tham-lam của nhân-loại mà
ra, nên chi người An-nam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận
thiện tận mỹ ngày xưa.
Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều người AnNam, vì căn-bổn, vì Tôn giáo, đã tìm phương thế hiệp Tam
giáo lại làm một: Qui Nguyên Phục nhứt, gọi là Đạo Cao-Đài
hay là Đại-Đạo. May-mắn thay cho chúng-sanh, "thiên tùng
nhơn nguyện", Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế hằng giáng đàn
dạy Đạo và hiệp Tam giáo lập Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ tại cõi
Nam này. Tam-kỳ Phổ-Độ nghĩa là Đại-ân-xá lần thứ ba,
những lời của Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng Cơ dạy
chúng tôi, đều cốt để truyền-bá Tôn-chỉ Tam giáo. Đạo Cao
Đài dạy cho biết: 1- Luân-lý cao-thượng của Đức Khổng PhuTử. 2- Đạo-đức của Phật-giáo và Tiên-giáo là làm lành lánh
dữ, thương-yêu nhơn-loại cư-xử thuận hoà mà lánh cuộc lyloạn, giặc-giã."
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Thầy dạy ngày 5-11-Bính Dần (dl: 9-12-1926)
"Thầy vì Tam Kỳ Phổ Độ, tùng nhơn nguyện, cho nên muốn
khuấy rối bao nhiêu, Đạo lại càng phát mau bấy nhiêu. Trước,
Thiên ý chẳng đồng nhơn trí nên không thế nào chuyển đặng,
Đạo cao nay nhơn tâm đồng hiệp, cảm thấu Thiên đình. Thiên
tùng nhơn nguyện cũng như đồng thinh vậy, nên Đạo mới dễ
chuyển hơn. Các con hiểu à! Vậy, hễ biết đến nguồn Đạo thì
phải nhứt tâm đợi ngày thành tựu thì các con sẽ thấy sự tối
cao tối trọng của nền Chánh giáo của Thầy đem ban cho các
con mà lập thành Quốc Đạo. Thầy cho thượng sớ cầu Đạo.
Trong môn đệ, chi chi đã có Thầy định đoạt rồi".

THIÊN TƯ
天 資
E: The innate gift.
F: Le don inné.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tư: tính chất riêng biệt
của mỗi người. Thiên tư là cái tánh thông minh sáng suốt về
một phương diện nào đó do Trời ban cho từ lúc mới sanh ra.
Td: Thiên tư về âm nhạc, về mỹ thuật, v.v....
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Như trò nào có Thiên tư về khoa ấy (Lễ Nhạc) muốn
thi lấy cấp bằng thì phải làm Tờ Hiến thân trọn vẹn gởi
về Hội Thánh xin dự thi.

THIÊN TƯỚC
天 爵
E: Celestial dignity.
F: La dignté céleste.
Đối với Thiên tước là Nhơn tước
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Thượng Sanh nói: Các bậc hiền thời xưa đựơc có cái tiết
tháo như vậy là nhờ biết phân biệt cái tước của Trời cho và cái
tước của người cho: Nhân-Nghĩa, Trung-tín, vui làm điều lành
không mỏi là cái tước của Trời cho, tức là Thiên tước. Công
khanh, đại-phu là cái tước của người cho, tức là Nhơn tước.
Người xưa lo sửa cái Thiên-Tước thì cái Nhơn tước theo sau
và được bền bĩ. Người đời nay chỉ lòe mình có cái Thiên tước
để cầu lấy cái nhơn-tước; khi đã được cái nhơn-tước rồi thì
dẹp bỏ cái thiên-tước không nói đến nữa. Như thế thì thật là
qúa nông-nỗi vì rốt cuộc thành ra mất hết, cái nhơn-tước cũng
không giữ được bao lâu!" (Huấn-từ của Đức Thượng-Sanh
nhân lễ tấn-phong Hiền-Tài. 8/2-Ctuất -15/03/70)

THIÊN TƯỢNG
天 象
E: The celestial aspects.
F: Les aspects célectes.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tượng: hình tượng. Thiên
tượng là những hình tượng xảy ra thấy được trên bầu trời mà
khoa chiêm tinh căn cứ vào đó đoán việc cát hung sắp xảy
đến cho thế gian.
Td: Hiện tượng sao chổi, hiện tượng một ngôi sao lặn mất và
một ngôi sao khác hiện ra, v.v....

THIÊN TỬ QUÁI
天子卦
Sở dĩ gọi là "12 Thiên tử quái" bởi vì 12 quẻ này là đại diện (là
vua) của 64 quẻ biến. Mà 64 quẻ biến được sản sinh cũng từ
Bát Quái mà ra. Thầy có cho biết: … "Thái cực sanh Lưỡng
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Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái,
Bát Quái biến hoá vô cùng mới thành ra Càn Khôn Thế giái".
Đây là điểm mấu chốt, căn bản về sự biến hoá của Dịch. Với
con số 12 quẻ là nền tảng của Đạo Cao Đài khi luận qua về
Thập Nhị Thời Thần, Thập nhị Thời Quân, Thập Nhị Bảo
Quân… Riêng Thầy thì dạy rằng: "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".
Dưới đây là bản đồ ghi rõ 12 tháng trong một năm, mỗi tháng
ứng vào một Cung. Phân ra hai bên: Âm Dương:

- Khởi ở Tý là tháng 11 là quẻ Phục (Địa Lôi Phục).
- Tháng Sửu là tháng 12 ứng quẻ Lâm (Địa Trạch Lâm).
- Tháng1 (giêng) Dần, ứng vào quẻ Thái (Địa Thiên Thái).
- Tháng 2 là Mẹo ứng quẻ Lôi Thiên Đại-Tráng.
- Tháng 3 là Thìn ứng quẻ Trạch Thiên Quyết (hay Quải).
- Tháng 4 là Tỵ ứng vào quẻ Kiền (Bát Thuần Kiền).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dương bắt đầu thăng từ 1 Dương ở quẻ Phục tiến dần đến khi
thuần Dương ở quẻ Kiền có 6 hào Dương. Đây là Dương tiến,
thì Âm thoái tức là Âm tiêu Dương trưởng, tức là Âm lui dần.
- Tháng 5 là Ngọ ứng vào quẻ Cấu (Thiên Phong Cấu).
- Tháng 6 là Mùi ứng vào quẻ Độn (Thiên Sơn Độn).
- Tháng 7 là Thân ứng vào quẻ Bĩ (Thiên Địa Bĩ).
- Tháng 8 là Dậu ứng vào quẻ Quán (Phong Địa Quán).
- Tháng 9 là Tuất ứng với quẻ Bác (Sơn Địa Bác).
- Tháng 10 là Hợi ứng với quẻ Khôn (Bát Thuần Khôn).
12 quẻ này gọi là 12 Thiên tử quái.
Với 6 quẻ của 6 tháng sau từ quẻ Cấu trở đi thì Âm xuất hiện.
Quẻ Cấu có một Âm ở dưới tiến dần lên đến Khôn là hoàntoàn Âm, Ấy là Âm trưởng thì Dương tiêu. Hình vẽ trên khi
nhìn xuyên tâm đối, qua trục ngang thấy bên này là THÁI
(Dương) bên kia là BĨ (Âm) mà con người đang sống trong thế
giới Nhị nguyên nên cứ mãi lẩn-quẩn không bao giờ thoát ly
được. Các quẻ trên đồ hình chỉ cân bằng được qua TÂM mà
thôi. Muốn thoát ly các việc luân hồi sanh tử, giàu nghèo,
sướng khổ ấy phải đi vào tâm của vòng tròn, mà tâm của vòng
tròn là ngôi của Thượng Đế. Muốn nhập vào Đại ngã để về với
Thượng-Đế thì phải TU. Đó là con đường ngắn nhất, là thành
công nhất! Đạo Cao-Đài chính là con đường tu tắt trong nguơn
hội này. Chứng tỏ đây là thời THÁI, là hanh thông vậy! Dịch
gọi Âm là thời Tiểu-nhân, Dương là thời Quân-tử.
- Quẻ Bĩ thuộc tháng 7 trong chu-kỳ 12 tháng.
- Quẻ Thái thuộc tháng giêng (th.1) trong chu kỳ 12 tháng.
12 tháng của một năm gọi là 12 Thiên-tử Quái.
Nguyên-lý về SỐ: Số 12 là số đặc-biệt tức là 9+3.
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
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số 12 là số riêng của Thầy là vậy. Nếu cộng lại là 1+2=3 tức là
ba ngôi đầu tiên. Nếu tính theo hàng là 1 và 2 tức là lý Thái
cực đứng trước luật Âm Dương thì thấy rõ quyền-năng
Chưởng quản trong đó. Vì thế Thầy nói chi chi cũng có luật
định, không vật chi ngoài quyền sở định của tạo hóa hết".
Đặc biệt là các quẻ xuyên tâm đối nếu ta cộng lại sẽ có một
tổng số giống nhau. Ví như quẻ Địa Thiên Thái có biệt số là 81
(Khôn vi Địa số 8, Càn vi thiên số 1) Trái lại quẻ Thiên Địa Bĩ
sẽ có biệt số là 18 (tức nhiên Càn 1 Khôn 8). Nếu cọng cả hai
số này lại sẽ là 81+18=99. Tất cả 31 đôi quẻ còn lại nếu đặt
trên vòng tròn cũng có kết quả giống nhau như thế. Nhìn lại
Đảo Phú-quốc có cả thảy 99 hòn, như thế có ngẫu nhiên
không? Từ Sài-Gòn đến Tây Ninh 99 km có phải là ngẫu nhiên
không?
Lại nữa Càn (11) trên, Khôn (88) dưới, hiệp số cũng là 99.
Nhìn vào Toà Thánh: Hai Đài Lôi-Âm-Cổ (lầu trống) và BạchNgọc-Chung (lầu chuông) mỗi Đài cao 36m (3+6=9) nếu đặt
hai số liền nhau thành ra 99 có ngẫu nhiên không? Bên trong
hai hàng cột Rồng xanh mỗi bên là 9, vậy 99 có ngẫu
nhiên không? 99 là thành số của hai quẻ Càn Khôn là đầu mối
của vạn vật: CÀN ☰ (3 vạch liền), KHÔN ☷ (6 vạch đứt) hiệp
lại thành 9. Hai số 9 đặt liền nhau là 99, hoá thành con số 36m
cũng trở lại với Dịch số, cùng như nhau.
Tóm lại hai quẻ CÀN KHÔN là cánh cửa để đi vào ĐẠO DỊCH.
Chỉ đến thời kỳ này Đức Chí-Tôn mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ
mới phô bày hết những nét tinh hoa của Đạo Dịch, hoàn thành
các con số, phù hợp với thời kỳ văn minh của "Kỹ thuật số".
Căn bản đó là BÁT-QUÁI.
Thánh ngôn Thầy dạy (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I /15)
"Muốn trọn hai chữ PHỔ ĐỘ phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải bày Bửu pháp chớ không đặng dấu nữa!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bửu Pháp ở đâu? - Đó là Đền Thánh Tây-Ninh.
Đền Thánh này là nơi chứa đầy Bí-Pháp.
Về nguyên lý của Vũ trụ thì trong trời đất luôn luôn qua
những giai đoạn: Dinh, hư, tiêu, trưởng cũng đều do Bát Quái
biến hoá. Người, là đứng vào phẩm tối linh, gần gũi với Trời
đất, hấp thụ lẽ đạo mầu, nắm vững sự cùng thông, âm dương
tiêu trưởng. Nhờ vậy mới thấy cuộc thế là trò chơi, sự sống
chết là lý vô thường: giàu không lấy làm tự tôn, nghèo không
tự ty. Thánh nhân đạt Đạo mới thấy rằng: sớm mai nghe Đạo
chiều chết cũng vui "Triêu văn Đạo tịch tử khả hỉ!".Trong lòng
lúc nào cũng ung dung tự tại được. Bởi vì: Luật của Vũ trụ khi
THÁI, lúc BĨ vẫn cứ thay nhau như con đường đi vậy, không
bao giờ bằng phẳng cả. Đó là nói cái lý tương đối mà thôi chứ
không bao giờ có tuyệt đối, mà định-luật trời đất cũng không
bao giờ để cho đến mức thái quá. Nếu vậy thì sự nghèo khổ
tận cùng mà không phương giải quyết thì người nghèo chắc
không sống nỗi. Âu đó cũng là bài học hay cho nhân-loại khi
đến cõi trần này, mục đích là tiến hoá chứ không phải thụ
hưởng. Có nhận rõ như thế mới thấy rằng người là Lữ khách
dừng chân nơi quán trọ. Cuộc đời này là giả cảnh. Nhưng phải
lướt qua sông mê bể khổ, khó nhứt là sông "Ngân hà"! Ngân
hà là gì? - Là sông tiền, sông bạc, nó là thứ làm cho con người
từ cổ chí kim luôn điêu đứng. Kiếm ra tiền bạc là một nỗi khổ,
nhưng đến lúc phải quên nó đi cũng là một nỗi khổ gấp vạn
lần! Làm sao quên được? Thầy dạy: TU.
Có câu: Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả.
Anh-hùng hào kiệt có hơn ai?
Xem lại hai quẻ THÁI và BĨ đi liền nhau cũng thấy cả triết-lý
của cuộc đời nằm trong đó. Đời cứ hết thịnh đến suy, qua cơn
BĨ cực đến hồi THÁI lai. Để nhắc-nhở rằng khi được an-nhàn
tự-toại hãy nghĩ đến sự khó-khăn, khổ sở của Đời mà quan
tâm giúp đỡ. Khi gặp cơn nguy khó cũng đừng làm mất nét
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anh-phong của trời đã phú cho. Tục ngữ có câu "Mua danh ba
vạn, bán danh ba đồng", hoặc "Quan nhất thời, dân vạn đại" là
chỉ đời vô thường.
Chính Đức Phật Thích Ca đã nhiều lần nhắc nhở:
"TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp TAM KỲ PHỔ ĐỘ này
mà KHÔNG TU, thì không còn trông mong siêu rỗi". (Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển I /20)
- "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". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I / 21)
-"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". (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển I /18)

THIÊN VẬN
天 運
E: By this time.
F: Par ce temps.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Vận: chuyển vận, xây
vần. Thiên vận là vận Trời, cái số về sự vận chuyển tuần hoàn
của Trời Đất, tức là chỉ về một thời điểm của thời gian.
Từ ngữ "Thiên vận" được dùng trong Sớ văn, đặt trước một
nhóm từ ngữ nói về thời điểm lúc hành lễ.
Sớ văn:
Thời duy, Thiên vận Bính Dần niên, tứ ngoạt, sơ bát
nhựt, ngọ thời, v.v....

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN VỊ
天 位
E: The celestial dignity.
F: La dignité céleste.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Vị: ngôi vị, địa vị. Thiên vị
là phẩm vị nơi cõi Trời do Đức Chí Tôn ban cho.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khá coi Thiên vị mình là trọng vì là của quí báu vô giá.

THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI SƠ NHI BẤT LẬU
天 網 恢 恢, 疏 而 不 漏
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Võng: lưới. Khôi khôi:
rộng lớn. Sơ: thưa. Nhi: mà. Bất: không. Lậu: lọt ra ngoài.
Thiên võng khôi khôi: lưới Trời lồng lộng. Sơ nhi bất lậu:
thưa mà không lọt qua được.
Thầy dạy:
Lưới rộng của Trời qua chẳng lọt,
Mảy may không sót, nhớ nghe con!

THIÊN VƯƠNG (Phật Học)
天王
Thiên Vương (S: devarāja; C: tiānwáng; J: tennō) Ðược xem
như là người canh giữ thế giới, thường được thờ trong các
chùa. Truyền thuyết cho rằng các Thiên Vương sống trên núi
Tu-di (s: meru), canh giữ Thế giới và Phật pháp. Các vị đó
chiến đấu chống cái ác và bảo vệ những nơi Phật pháp được
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truyền bá. Thân thể các vị đó được áo giáp che chở, đầu
mang giáp sắt.
Có bốn vị Thiên Vương (Tứ Thiên vương; s: catur-mahārāja) ở
bốn hướng:
1. Bắc Thiên Vương với tên là Ða văn thiên 多聞天 (s:
vaiśravaṇa) có thân màu lục, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay
phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó – theo
truyền thuyết – Long Thụ đã tìm được những bộ kinh dưới
Long cung), hoặc một con chuột mầu bạc phun ngọc. Vị Bắc
Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên Vương;
2- Nam Thiên Vương là Tăng trưởng thiên 增長天 (virūḍhaka)
có thân màu xanh, cầm gươm chém Vô minh. Vị này chuyên
giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người.
3- Ðông Thiên Vương là Trì quốc thiên 持國天 (dhṛtarāṣṭra)
có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm thức con
người trở nên thanh tịnh.
4- Tây Thiên Vương tên Quảng mục thiên 廣目天 (Virūpākṣa)
có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn (s: nāga) nhưng không cho
nó chiếm giữ Như ý châu (Ngọc Như Ý). Ngọc Như Ý chỉ
chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh
giữ viên ngọc đó.
Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc các vị này từ thế kỷ thứ 4,
nhưng đến đời Ðường (thế kỷ thứ 7) người ta mới thật sự thờ
cúng các vị Thiên Vương. Mỗi vị này có 91 con trai và 8
Tướng quân, giúp canh giữ mười phương thế giới. Tương
truyền rằng, năm 742, Ðại sư Bất Không Kim Cương (s:
amoghavajra, Mật Tông) niệm chú Ðà-La-Ni gọi các vị Thiên
Tướng xuống giúp chống ngoại xâm. Vị Bắc Thiên Vương và
Tây Thiên Vương hiện xuống đẩy lùi giặc, nhà Vua nhớ ơn
cho xây tượng các vị trong chùa chiền.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN Ý
天 意
E: Divine intention.
F: Intention divine.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Ý: ý kiến. Thiên ý là ý
Trời, ý kiến của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
"Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá tức là trái với
Thiên-ý, mình phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo
chung cho thiên hạ, ấy là phương pháp tu tắt đó".

THIỀN (Phật Học)
禪
THIỀN: 禪 Yên lặng nghĩ ngợi để tìm lẽ đạo. Td: Thiền định,
Thiền môn.
Thiền hoặc Thiền-na 禪那 (S: dhyāna; P: Jhāna; C: chánnà,
chán; J: Zenna, Zen; Anh ngữ: Meditation) cũng được dịch
nghĩa là Tĩnh lự 靜 慮. Một danh từ được nhiều Tôn Giáo sử
dụng để chỉ những phương pháp tu tập khác nhau, nhưng với
một mục đích duy nhất là: đạt kinh nghiệm "Tỉnh giác", "Giải
thoát", "Giác ngộ".Trong những trường phái tu tập mật giáo –
"Mật" (e: esoteric) ở đây có nghĩa là tu tập để tự đạt kinh
nghiệm tỉnh giác, không để ý đến những cái rườm rà bên
ngoài của Tôn giáo, có thể gọi là "Bí truyền" – các vị tiền nhân
đã nghiên cứu và phát triển những con đường khác nhau thích
hợp với cá tính, căn cơ của từng người để đạt đến kinh
nghiệm quí báu nói trên. Nếu người ta hiểu "Tôn giáo" là câu
trả lời, giải đáp cho những cái "không hoàn hảo", "không trọn
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vẹn", cái "bệnh" của con người thì Thiền chính là liều thuốc trị
những bệnh đó.
Dấu hiệu chung của tất cả các dạng tu tập Thiền là sự hướng
dẫn con người đạt một tâm trạng tập trung, lắng đọng, như là
một hồ nước mà người ta chỉ có thể nhìn thấu đến đáy, nếu
mặt nước không bị xao động. Tâm trạng bình yên, lắng đọng
này có thể đạt được qua nhiều cách khác nhau như luyện tập
uốn nắn thân thể theo Ha-Tha Du-già (s: Haṭhayoga) sự tập
trung vào một tấm tranh, một Thăng-ka hoặc âm thanh như
Man-tra, một Công án...
Ý chí cương quyết tu tập Thiền sẽ dẫn hành giả đến một tâm
trạng Bất nhị, nơi mà những ý nghĩ nhị nguyên như "Ta đây
vật đó" được chuyển hóa; hành giả đạt sự thống nhất với
"Thượng Đế", với cái "Tuyệt đối", những khái niệm về không
gian và thời gian đều được chuyển biến thành cái "hiện tại
trường hằng", hành giả chứng ngộ được sự đồng nhất của thế
giới hiện hữu và bản tính. Nếu kinh nghiệm này được trau giồi
thâm sâu và hành giả áp dụng nó vào những hành động của
cuộc sống hằng ngày thì đó chính là trạng thái mà tất cả
những Tôn giáo đều gọi chung là "Giải thoát".
Tiến sĩ khoa Tâm-lý-học kiêm Thiền sư người Anh David
Fontana viết tóm tắt rất hay về Thiền và Phi thiền: "Thiền
không có nghĩa là ngủ gục; để tâm chìm lặng vào cõi hôn mê;
trốn tránh, xa lìa thế gian; vị kỷ chỉ nghĩ tới mình; làm một việc
gì không tự nhiên; để rơi mình vào vọng tưởng; quên mình ở
đâu. Thiền là giữ tâm tỉnh táo, linh động; chú tâm, tập trung;
nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng như nó là; trau giồi tấm lòng
nhân đạo; biết mình là ai, ở đâu.
Theo Đạo Phật, hành giả nhờ Ðịnh (s: samādhi) mà đạt đến
một trạng thái sâu lắng của tâm thức, trong đó toàn bộ tâm
thức chỉ chú ý đến một đối tượng Thiền định thuộc về tâm hay
vật. Tâm thức sẽ trải qua nhiều chặng, trong đó lòng tham dục
dần dần suy giảm. Một khi hành giả trừ Năm chướng ngại (s:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nīvaraṇa) thì đạt được bốn cõi Thiền (Tứ Thiền Định) của sắc
giới (s: rūpadhātu; xem Ba thế giới), đạt được Lục thông (s:
abhijñā) và Tri kiến vô thượng. Tri kiến này giúp hành giả thấy
rõ các đời sống trước của mình, thấy diễn biến của sinh diệt
và dẫn đến giải thoát mọi Ô nhiễm (s: āśrava). Hành giả đạt
bốn cõi Thiền cũng có thể chủ động tái sinh trong các cõi
Thiên (deva) liên hệ:
- Trong giai đoạn một của Thiền định: hành giả từ bỏ lòng
tham dục và các pháp bất thiện, nhờ chuyên tâm suy tưởng
mà đạt đến. Trong cấp này, hành giả có một cảm giác Hỉ, Lạc.
- Trong giai đoạn hai: tâm suy tưởng được thay thế bằng một
nội tâm yên lặng và tâm thức trở nên sắc sảo bén nhọn, xuất
phát từ sự chú tâm quán sát. Hành giả tiếp tục ở trong trạng
thái Hỉ, Lạc.
- Qua giai đoạn ba: tâm Hỉ, Lạc giảm, tâm xả bỏ hiện đến,
hành giả tỉnh giác, cảm nhận sự nhẹ nhàng khoan khoái.
- Trong giai đoạn bốn: hành giả an trú trong sự xả bỏ và tỉnh
giác.
Tại Trung Quốc, Thiền có một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều. Nó
bao gồm tất cả phép tu như quán niệm hơi thở (p:
ānāpānasati), Bốn niệm xứ (p: satipaṭṭhāna)... với mục đích
nhiếp tâm và làm tâm tỉnh giác. Từ phép Thiền do Bồ-đề Ðạt
Ma truyền, Thiền Trung Quốc đã phát triển rất mạnh (Thiền
tông).
Trong một ý nghĩa bao quát, Thiền cũng không phải là những
phương pháp đã nêu trên. Thiền là một trạng thái tâm thức
không thể định nghĩa, không thể mô tả và phải do mỗi người
tự nếm trải. Trong nghĩa này thì Thiền không nhất thiết phải
liên hệ với một Tôn giáo nào cả – kể cả Phật giáo.Trạng thái
tâm thức vừa nói đã được các vị Thánh nhân xưa nay của mọi
nơi trên thế giới, mọi thời đại và văn hóa khác nhau trực nhận
và mô tả bằng nhiều cách. Ðó là kinh nghiệm giác ngộ về thể
sâu kín nhất của thật tại, nó vừa là thể của Niết Bàn và vừa
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của Luân hồi, sinh tử. Vì vậy, Tọa Thiền không phải là một
phương pháp đưa con người đi từ vô minh đến giác ngộ, mà
là giúp con người khám phá bản thể thật sự của mình đang
mỗi lúc hiện diện.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN BỆNH (Phật Học)
禪病
Thiền bệnh ( J: zenbyō, zembyō) Có hai nghĩa chính:
1- Chỉ những cảnh giới kinh dị: Ma cảnh xuất hiện trong lúc
hành giả Tọa thiền.
2- Sự bám chặt vào kinh nghiệm Kiến tính cũng như tâm
thức chấp Không, để tâm trạng rơi vào Hư vô. Một dạng nặng
của Thiền bệnh chính là sự phô trương quá đáng kinh nghiệm
đạt được trên con đường tu tập và cho đó là một cái gì "đặc
biệt". Người mang những dấu hiệu của sự ngộ nhập (Ngộ tích)
cũng được gọi là "mắc Thiền bệnh".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN ĐỊNH
禪定
E: The contemplation.
F: La contemplation.
Thiền: Yên lặng nghĩ ngợi để tìm lẽ đạo. Từ ngữ THIỀN có
nguyên gốc từ tiếng Phạn: DHYANA, hán văn phiên âm là
THIỀN-NA hay nói vắn tắt là THIỀN, còn người Nhựt thì gọi là
ZEN.
Dhyana có nghĩa là tĩnh lự, trầm tư chuyên chú vào một chơn
lý đến chỗ triệt ngộ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiền phô diễn một giáo lý được coi là tuyệt đỉnh của tất cả tư
tưởng Phật giáo, một giáo lý trực chỉ, sâu xa mà thực tiễn, đưa
đến sự giải thoát rốt ráo và giác ngộ viên mãn.
Thiền, theo một thành ngữ của Trung hoa diễn tả, là một cái gì
tròn và lăn, trơn và trượt, một cái gì không nắm vững được,
không mô tả được, một cái gì bất khả tư nghị.
Ngôn ngữ Thiền rất bí ẩn, với những thái độ rất kỳ quặc của
các Thiền sư, và những phương pháp lạ lùng mà Thiền sư áp
dụng trong giáo lý và phương pháp tu của họ.
Td: Một vị tăng hỏi Thiền sư:
- Thế nào là ý của Tổ Sư Đạt Ma khi từ Thiên trúc đi qua
Trung hoa? (Ý muốn hỏi chơn lý Thiền là gì?)
Vị Thiền sư đáp: - Cây trắc bá ngoài sân.
Cũng cùng câu hỏi nầy, đem hỏi một Thiền sư khác thì được
trả lời là: - Cái khứa của tấm ván mọc lông.
Những câu trả lời đó, nghe qua rất lạc đề đến độ kỳ quặc,
không thể hiểu nổi.
Người ta lý giải những câu trả lời ấy có hàm ý về biến tại tính
của thực tại, vì chơn lý nhập vào tất cả mọi vật ở mọi nơi: Cây
trắc bá hay ngọn gió thổi, hay cái tấm ván mọc lông, đều là
những thực tại sống động trong cái "bây giờ và ở đây" để nói
lên cái ý của Tổ Sư Đạt Ma qua đây là để giải minh cái chơn lý
đại đồng.
Trong ngôn ngữ của Phật giáo thường nói hai tiếng ghép là
THIỀN ĐỊNH. Định là một trong phép tu Tam học: Giới, Định,
Huệ, rất đặc thù của Phật giáo. Định là một trạng thái tâm lý
chứng được bằng phép tu Thiền. Thiền là một diễn trình và
Định là cứu cánh.
Nhà tu hành lúc mới ngồi trầm tư mặc tưởng thì ở cảnh Thiền,
tới chừng tâm trí tập trung lại nơi một cảnh cao viễn thì vào
cảnh Định. Như vậy, Thiền Định là hai giai đoạn tu tập liên tiếp
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nhau. Đắc được phép tu Thiền Định là đạt được trình độ tâm
linh rất cao.
"Hành giả khi ngồi kiết già, đắc được phép Thiền thì tinh thần
vượt khỏi cõi Dục giái (cõi còn ưa muốn), bèn lên một từng
trong bốn từng trời Sắc giái: 1. Sơ Thiền. 2. Nhị Thiền. 3. Tam
Thiền. 4. Tứ Thiền.
Nếu hành giả đắc luôn phép Định, tinh thần bèn vượt cõi Sắc
giái mà lên đến một từng trong bốn từng trời Vô sắc giái:
1. Không vô biên xứ.
2. Thức vô biên xứ.
3. Vô sở hữu xứ.
4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Hành giả đắc 4 phép Thiền và 4 phép Định ấy nhưng chưa ra
khỏi thì kêu là Thiền Định Hữu lậu, được Ngũ Thông (5 phép
thần thông) là cùng. Nếu ra khỏi tức là đạt tới phép Diệt tận
định thì được giải thoát hoàn toàn, kêu là Thiền Định Vô lậu,
bèn đắc Lục Thông thành bực La Hán hoặc Phật.
Cách nhập Thiền Định và cách xuất Thiền Định của bực La
Hán, bực Phật, đại để như vầy: Các Ngài dùng tinh thần mà
lần lượt trải qua 4 cảnh Thiền, 4 cảnh Định và cảnh Diệt tận
định, rồi các Ngài từ cảnh Diệt tận định mà lần lần trở xuống 4
cảnh Định và 4 cảnh Thiền, chừng xuống tới cảnh Sơ Thiền,
các Ngài mới ra khỏi cảnh ấy mà mở mắt và đứng dậy khỏi bồ
đoàn." (Trích trong Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)

THIỀN ĐƯỜNG (Phật Học)
禪堂
Thiền đường ( J: zendō) Là nơi các vị Tăng tọa Thiền trong
một Thiền viện. Cũng được dùng chỉ một Thiền viện.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THIỀN LÃO (Phật Học)
禪老
Thiền Lão ( tk. 10-11) Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng Thiền
Vô Ngôn Thông đời thứ 6. Sư kế thừa Thiền sư Ða Bảo và
truyền pháp cho đệ tử là Quảng Trí. Vua LÝ Thái Tông cũng
được xem là Môn đệ đắc pháp của Sư.
Không biết tên họ và nơi sinh của Sư ở đâu, chỉ biết Sư đến
chùa Kiến Sơ yết kiến Thiền sư Ða Bảo và được truyền tâm
ấn. Sau đó, Sư đến Từ Sơn trụ trì chùa Trùng Minh trên núi
Thiên Phúc, huyện Tiên Du. Tông phong của thiền Vô Ngôn
Thông nhờ đạo hạnh của Sư cao vút, học chúng qui tụ lại rất
đông.
Vua Lý Thái Tông thường viếng chùa và vấn đạo. Ban đầu,
Vua hỏi:
Hòa Thượng trụ núi này đã bao lâu?
- Sư đáp:
"Ðãn tri kim nhật nguyệt.
Thùy thức cựu xuân thu"
但 知 今 日 月- 誰 識 舊 春 秋
Nghĩa là: Chỉ biết ngày tháng này Ai rành xuân thu trước!
Vua hỏi: Hằng ngày Hòa thượng làm gì?
Sư đáp:
"Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
"Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân".
翠竹黃花非外境
白雲明月露全真
Nghĩa là: Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác Trăng trong mây
bạc hiện toàn chân.
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Vua lại hỏi: Có ý chỉ gì?
- Sư đáp: Lời nhiều sau vô ích.
Vua nhân đây lĩnh hội ý chỉ. Sau khi về Cung, vua sai sứ giả
đến chùa rước Sư vào triều làm cố vấn. Khi đến nơi, Sư đã
viên tịch. Vua mến tiếc sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, sau
đó thu cốt xây Tháp cúng dường.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN LÂM - THIỀN MÔN
禪林-禪門
E: Pagoda.
F: La pagode.
Thiền: Yên lặng nghĩ ngợi để tìm lẽ đạo. Lâm: rừng.
Thiền lâm, dịch là rừng Thiền, là chỗ cây cối rậm rạp mát mẻ
thích hợp cho các nhà sư Phật giáo đến lập chùa làm nơi tu
Thiền. Do đó, Thiền lâm hay rừng Thiền là chỉ cảnh chùa.
Thiền lâm đồng nghĩa: Tùng lâm, Thiền môn.

THIỀN MINH
禪明
Thiền minh là yên lặng suy nghĩ cho trí não mở mang sáng
suốt. Ở đây, Thiền minh là chỉ Thánh Thất thờ Ðức Chí Tôn.
Bài dâng Rượu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh,
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

551

THIỀN SƯ (Phật Học)
禪師
Thiền sư (C: chánshī; J: zenji) Danh hiệu dành cho những vị
đã Giác ngộ và hoằng hóa trong Thiền Tông. Thường thường
các bậc tôn túc được ban danh hiệu này sau khi viên tịch
nhưng cũng có nhiều người được mang danh hiệu trong lúc
còn giáo hóa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN TÂM VỌNG CẦU
禪心望求
Ngài Tiếp Lễ Nhạc Quân có nói: "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 dao phù trầm cho
các Đấng, dưới là làm cho chúng ta, vì nghe đặng cái giọng
tao nhã, nhặc 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".

THIỀN TÔNG (Phật Học)
禪宗
E: The sect Zen.
F: Le mysticisme contemplatif.
Thiền Tông (C: chán-zōng; J: zen-shū) Một Tông phái của
Phật giáo Ðại thừa tại Trung Quốc. Thiền Tông sinh ra trong
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khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7, khi Bồ-Đề Ðạt-Ma đưa phép Thiền
của Đạo Phật vào Trung Quốc, hấp thụ một phần nào của Đạo
Lão. Tại đây, Thiền Tông trở thành một Tông phái lớn, với mục
đích là hành giả trực nhận được bản thể của sự vật và đạt giác
ngộ, như Thích-Ca Mâu-Ni đã đạt được dưới gốc cây Bồ Đề.
Thiền Tông là môn phái quan tâm đến kinh nghiệm chứng ngộ,
đả phá mạnh nhất mọi nghi thức Tôn giáo và mọi lý luận về
giáo pháp. Thiền Tông chỉ khuyên hành giả Tọa thiền (j:
zazen), là con đường ngắn nhất, đồng thời cũng là con đường
khó nhất. Những nét đặc trưng của Thiền Tông có thể tóm tắt
được như sau:
1- Giáo ngoại biệt truyền 教外別傳 là Truyền giáo pháp ngoài
kinh điển;
2- Bất lập văn tự 不立文字 là Không lập văn tự;
3- Trực chỉ nhân tâm 直指人心 là Chỉ thẳng tâm người;
4- Kiến tính thành Phật 見性成佛 Thấy tính thành Phật.
Bốn tính chất rất rõ ràng dễ nhập tâm này được xem là do Bồ
Đề Ðạt-Ma nêu lên, nhưng cũng có người cho rằng chúng xuất
phát từ Thiền sư đời sau là Nam Tuyền Phổ Nguyện 南 泉 普
願 (749-835), một Môn đệ của Mã Tổ. Truyền thuyết cho rằng
quan điểm "Truyền pháp ngoài kinh điển" đã do Đức Thích-Ca
áp dụng trên núi Linh Thứu (s: gṛdhrakūṭa). Trong pháp hội đó,
Ngài im lặng đưa lên một cành hoa và chỉ có Ma-Ha Ca-Diếp
(s: mahākāśyapa), một Ðại Đệ Tử, mỉm cười lĩnh hội ý chỉ của
cách "Dĩ tâm truyền tâm" 以心傳心 ( xem Niêm hoa vi tiếu).
Ðức Thích-Ca ấn chứng cho Ca-Diếp là Sơ Tổ của Thiền Tông
Ấn Ðộ. Từ đó, Thiền Tông coi trọng tính chất Ðốn ngộ 頓 悟;
(giác ngộ ngay tức khắc) trên con đường tu học.
Thiền Tông Ấn Ðộ truyền đến đời thứ 28 là Bồ-Đề Ðạt-Ma.
Ngày nay, người ta không còn tư liệu gì cụ thể về lịch sử các
vị Tổ Thiền Tông Ấn Ðộ và thật sự thì điều đó không quan
trọng trong giới Thiền. Ðiều hệ trọng nhất của Thiền Tông là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"tại đây" và "bây giờ". Ðầu thế kỷ thứ 6, Bồ-Đề Ðạt-Ma sang
Trung Quốc và được xem là Sơ Tổ của Thiền Tông tại đây.
Trong suốt thời gian từ đó đến Lục Tổ Huệ Năng 慧能; (638713), Phật giáo và Lão giáo đã có nhiều trộn lẫn với nhau, nhất
là trong phái Thiền đốn ngộ của Huệ Năng, phát triển miền
Nam Trung Quốc. Một phái Thiền khác ở phía Bắc, do Thần
Tú 神秀 chủ trương, chấp nhận "Tiệm ngộ" 漸悟 – tức là ngộ
theo cấp bậc – không kéo dài được lâu. Phái Thiền của Huệ
Năng phát triển như một ngọn đuốc chói sáng, nhất là trong
đời Ðường, đầu đời Tống và sản sinh vô số những vị Thiền sư
danh tiếng như Mã Tổ Ðạo Nhất 馬祖道一, Bách Trượng Hoài
Hải 百丈懷海, Triệu Châu Tòng Thẩm 趙州從諗, Lâm Tế Nghĩa
Huyền 臨濟義玄... và truyền ra các nước khác như Nhật Bản,
Hàn Quốc, Việt Nam (Phật giáo).
Thiền phương Nam dần dần chia thành Ngũ gia thất Tông
五家七宗 (là năm nhà, bảy tông), đó là những Tông phái
thường chỉ khác nhau về cách giáo hóa, không khác về nội
dung đích thật của Thiền. Ngũ Gia Thất Tông gồm Tào Ðộng
曹洞, Vân Môn 雲門, Pháp Nhãn 法眼, Qui Ngưỡng 潙仰, Lâm
Tế và hai bộ phái của Lâm Tế là Dương Kỳ 楊岐 và Hoàng
Long 黃龍 (xem các biểu đồ cuối sách).
Trong các Tông này thì có hai Tông Lâm Tế và Tào Ðộng du
nhập qua Nhật trong thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, đến nay vẫn
sinh động và còn ảnh hưởng lớn cho Thiền thời nay. Khoảng
đến đời nhà Tống thì Thiền Tông Trung Quốc bắt đầu suy tàn
và trộn lẫn với Tịnh Độ Tông trong thời nhà Minh (thế kỷ thứ
15). Trong thời gian đó, Thiền Tông đúng nghĩa với tính chất
"Dĩ tâm truyền tâm" được xem như là chấm dứt. Lúc đó tại
Nhật, Thiền Tông lại sống dậy mạnh mẽ. Thiền sư Ðạo
Nguyên Hi Huyền 道元希玄 người đã đưa tông Tào Ðộng qua
Nhật, cũng như Thiền sư Minh Am Vinh Tây 明菴榮西, Tâm
Ðịa Giác Tâm 心地覺心, Nam Phố Thiệu Minh 南浦紹明 và
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nhiều vị khác thuộc phái Lâm Tế đã có công thiết lập dòng
Thiền Nhật Bản.
Giữa thế kỷ 17, Thiền sư Trung Quốc là Ẩn Nguyên Long Kỳ
隱元隆琦 sang Nhật thành lập dòng Hoàng Bá, ngày nay
không còn ảnh hưởng. Vị Thiền sư Nhật xuất chúng nhất phải
kể là Bạch Ẩn Huệ Hạc 白隱慧鶴 thuộc dòng Lâm Tế, là người
đã phục hưng Thiền Nhật Bản trong thế kỷ 18.
Thiền Tông Trung Quốc được sáng lập trong thời kỳ Phật
pháp đang là đối tượng tranh cãi của các Tông phái. Ðể đối lại
khuynh hướng "Triết lý hóa" phân tích chi ly Phật giáo của các
Tông khác, các vị Thiền sư bèn đặt tên cho Tông mình là
"Thiền" để nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp Tọa
thiền để trực ngộ yếu chỉ.
Thiền bắt nguồn từ Ấn Ðộ nhưng đã trở thành một Tông phái
độc lập khi được truyền sang Trung Quốc, đặc biệt là sau thời
của Lục Tổ Huệ Năng. Nơi đây, Thiền Tông đã hấp thụ cốt tủy
của nền văn hóa, triết lý Trung Quốc. Nhà Ấn Ðộ học và Phật
học danh tiếng của Ðức H. W. Schumann viết như sau trong
tác phẩm Ðại thừa Phật Giáo (Mahāyāna-Buddhismus): "Thiền
Tông có một người cha Ấn Ðộ nhưng đã chẳng trở nên trọn
vẹn nếu không có người mẹ Trung Quốc. Cái "dễ thương", cái
hấp dẫn của Thiền Tông chính là những thành phần văn hóa
nghệ thuật, những đặc điểm sắc thái riêng của Trung Quốc,
không phải của Ấn Ðộ. Những gì Phật giáo mang đến Trung
Quốc – với tư tưởng giải thoát tuyệt đối, trình bày một cách
nghiêm nghị khắc khe với một ngón tay trỏ chỉ thẳng – những
điều đó được các vị Thiền sư thừa nhận, hấp thụ với một nụ
cười thầm lặng đầy thi vị. Thành tựu lớn lao của các Ðại luận
sư Ấn Ðộ là nhét "Con ngỗng triết lý" vào lọ, thì – chính nơi
đây, tại Trung Quốc – con ngỗng này được thả về với thiên
nhiên mà không hề mang thương tích.
"THIỀN như các vị Thiền sư nhấn mạnh, là trở về với tự nhiên,
không hẳn là sự phản đối truyền thống như những học giả sau
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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này thường xác định. Thiền Tông phản bác, vứt bỏ những nghi
thức rườm rà, những bài luận khó hiểu, bất tận nhưng không
phủ nhận nội dung, tinh hoa của chúng. Thiền Tông chính là
sự tổng hợp độc đáo của hai giáo lý, hai học thuyết nền tảng
của Ðại thừa Ấn Ðộ, đó là Trung quán 中 觀 ( s: madhyamaka)
và Duy thức 唯 識 ( s: vijñānavāda).
Người ta có thể hiểu phần nào những hành động, lời nói,
phương pháp hoằng hóa "mâu thuẫn", "nghịch lý" của các vị
Thiền sư nếu nắm được giáo lý của Trung quán và Duy thức.
Trong các tập công án của Thiền Tông, người ta có thể nhận
ra hai loại:
1- Những công án xoay quanh thuyết Thật tướng 實相 của
Trung quán Tông (s: mādhyamika), tức là tất cả đều là Không
(s: śūnyatā)
2- Những công án với khái niệm "Vạn pháp duy tâm" 萬法唯心;
(s: cittamātra) của Duy thức Tông. Công án danh tiếng nhất
với thuyết tính Không là Con chó của Triệu Châu (Vô môn
quan 1): Tăng hỏi Triệu Châu: "Con chó có Phật tính không?"
Triệu Châu trả lời: "Không!" 無. Một công án không kém danh
tiếng theo thuyết Duy thức (Vô môn quan 29): Hai ông Tăng
cãi nhau về phướn (một loại cờ).
Một ông nói: - "Phướn động"
Ông khác nói: - "Gió động" và cứ thế tranh cãi.
Lục Tổ Huệ Năng liền nói:
- Chẳng phải gió, chẳng phải phướn, tâm các ông động. Nghe
câu này, hai vị giật mình run sợ. Tuy không bao giờ trở lại thời
vàng son của thế kỷ thứ 7, thứ 8, Thiền Tông vẫn luôn luôn
gây được một sức thu hút mãnh liệt nơi Tín đồ Phật giáo và
đóng một vai trò quan trọng trong nghệ thuật Ðông Á. Khoảng
vài mươi năm nay, Thiền Tông bắt đầu có ảnh hưởng tại
phương Tây và Mỹ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THIỀN VIỆN (Phật Học)
禪院
E: Monastery of Contemplation.
F: Le monastère de Contemplation.
Thiền viện ( J: zen'en) Là nơi tu tập của những người theo
Thiền Tông. Thiền sư Bách Trượng là người đầu tiên sáng lập
Thiền viện và những qui củ tổ chức ở đây.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỆN (1) (Phật Học)
善
Thiện (S: kuśala; P: kusala) Chỉ các hành động không xuất
phát từ ba gốc THAM- SÂN - SI ( Tam độc). Nghĩa ngược lại là
Bất thiện (s: akuśala).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỆN (2)
善
Thiện 善: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Td: Thiện ác đáo
đầu, Thiện nghệ.
Thánh-nhân đã có nói:
- "Thánh" bất giáo nhi thiện 聖不教而善
nghĩa là bậc Thánh, không dạy cũng thiện (lành).
- "Hiền" giáo nhi hậu thiện 賢教而後善
nghĩa là bậc Hiền, có dạy rồi sau mới được Thiện (lành).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

557

- "Ngu" giáo diệc bất thiện 愚 教亦不善
nghĩa là người 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? 教亦不善非愚而何
Tất nhiên:
* Người không dạy mà thiện, nếu không phải Thánh, thì còn
gọi là gì?
* Người có dạy rồi mới thiện, nếu không phải hiền, thì còn gọi
là gì?
* Người đã dạy rồi mà không thiện, thì gọi là ngu, chớ còn gọi
là gì?

THIỆN ÁC
善惡
E: Good and bad.
F: Bon et mauvais.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Ác: trái với thiện, tức là
Bất thiện. Nếu Thiện là tốt thì Ác là xấu, nếu Thiện là lành thì
Ác là hung dữ.
Từ xưa tới nay, các nhà tôn giáo thường định nghĩa Thiện và
Ác như sau:
- Thiện là thuận ích, hao tổn là Ác.
- Thiện là thuận lý, trái lý là Ác.
- Thiện là khi có sức chiêu cảm cái quả báo vui sướng, trừ
tuyệt những mối đau khổ và phiền não. Điều trái lại là Ác.
- Thiện thì vô tội, Ác là có tội.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.3 VẦN TH

558

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

- Thi hành đúng theo Ngũ Giới Cấm thì có được Ngũ Thiện.
Làm trái với Ngũ Giới Cấm thì được Ngũ Ác.
Cho nên Ngũ Thiện là: Bất sát sanh, Bất du đạo, Bất tà dâm,
Bất tửu nhục, Bất vọng ngữ. Ngũ Ác là: Sát sanh, Du đạo, Tà
dâm, Tửu nhục, Vọng ngữ.
- Nói thêm chi tiết thì con người chúng ta có Thập Thiện và
Thập Ác, do thân, Khẩu, Ý tạo ra. Thân tạo ra 3, Khẩu tạo ra 4,
Ý tạo ra 3, kể ra:
Thập Ác: - Sát sanh, - Du đạo, - Tà dâm. - Vọng ngữ, - Lưỡng
thiệt, - Ác khẩu, - Ỷ ngữ. - Tham, - Sân, - Si.
Trái với Thập Ác là Thập Thiện.
Tôn chỉ của các tôn giáo chơn chánh nói chung là:
Chư ác mạc tác,
Chúng thiện phụng hành.
Nghĩa là:
- Các điều ác không làm,
- Các điều thiện vâng làm
- Đạo Cao Đài định nghĩa Thiện và Ác căn cứ vào định luật
tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật.
Định luật tiến hóa chi phối toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ và vạn
vật: mỗi địa cầu, mỗi tinh cầu, mỗi vật, dù vô hình hay hữu
hình đều tiến hóa, và tiến hóa mãi mãi trên con đường vô tận,
để càng lúc càng hoàn hảo tốt đẹp, càng lúc càng văn minh.
Như vậy, gọi Thiện là tất cả những gì giúp cho sự tiến hóa của
chúng sanh, tức là làm cho con người hạnh phúc, vui mừng;
làm cho loài vật phát triển tốt đẹp.
Gọi Ác là tất cả những gì trái lại, tức là làm trở ngại sự tiến hóa
của chúng sanh, làm cho chúng sanh không tiến hóa hay thoái
hóa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO
善惡到頭終有報
"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".
Xét cho kỹ Tần Thỉ Hoàng tìm thuốc trường sanh lòng muốn
giữ chặt ngôi muôn thuở; ngăn Hồ Lỗ, lập Vạn Lý Trường
Thành công sánh mồ hôi giọt nhỏ. Cảnh Ðế Thiên Ðế Thích to
tát biết bao, vạn quốc nhận vào cơ xảo tuyệt thế. Gian hùng
mưu sâu quyệt kế ai bằng Lữ Bất Vi mà rốt cuộc rồi Vi cũng vô
vi. Hào kiệt sức năng cử đảnh, ít sánh Sở Bá Vương sau cũng
dâng thủ cấp cho Ô Giang Ðình Trưởng. Nào Vạn Lý Trường
Thành, Ðế Thiên Ðế Thích bền chặt cổ kim ít có, mà cũng hóa
ra cuộc thành xiêu vách ngã, cỏ loáng rêu phong; Lữ Bất Vi
cùng Sở Bá Vương lịch sử ngàn năm đều nêu danh ác.
Thi văn dạy đạo rằng:
Thiện ác đáo đầu đã biết chưa?
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm âm chất may bồi đắp,
Thì sẽ trở về chỗ vị xưa.

THIỆN CĂN
善根
E: The good root.
F: Bonne racine.
Ngài Hiến Đạo luận về cái khổ cái vui của Đời, rằng:
"Nếu ta không may mắn có thiện căn lãnh hội được các cơ
giải thoát của Đức Như Lai, hoặc không sáng suốt thâm hiểu
cái lẽ sống của các bậc hiền nhân quân tử "Không lo, không
buồn, thì ta hãy tự tìm một lối sống vui để ở đời cho có thú vị.
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Ta phải sống theo đời Đạo lý, nhứt là phải ngăn dằn cự tuyệt
sự tham dục thái quá, hễ thấy lợi nghĩ ngay tới nghĩa, đừng
cho cái ngoại vật làm hệ lụy đến ta. Ta tự sửa mình cho ngay
chính "Thắng người chưa phải thắng, thắng ta mới thật thắng".
Lại nữa ta đừng tự dối mình, ta thành thật với ta, nghĩa là chớ
có mình dối lòng mình, hãy trung thành với lòng mình. Cái gì
phải thì nói phải, cái gì trái thì nói trái, gặp điều thiện thì làm,
thấy điều ác thì tránh. 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. 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".

THIỆN DUYÊN
善緣
E: The good destiny.
F: La bonne destinée.
Thiện duyên là duyên lành, duyên may, duyên phần. Người
có duyên lành (duyên may) mới gặp được thời kỳ Đại ân xá
của Đức Chí Tôn, Ngài đã mở ra nền Đại Đạo. Đức Lý Đại
Tiên có dạy: "Mở một mối Đạo chẳng phải là thường tình, mà
sanh nhằm đời đặng gặp mối Đạo cũng chẳng phải dễ".
Trong Thánh thi cũng có câu:
- Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo.
- Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.

幸遇高臺傳大道
好逢玉帝御塵間

Nghĩa là:
May mắn được Đức Cao Đài truyền Đại Đạo,
Duyên lành gặp lúc Ngọc Đế ngự xuống trần gian.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Nhập hội có câu:
"Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
"Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên."

THIỆN ĐẠO
善道
"Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế
lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mượn bác ái nhân sanh
đặng thế mặt Chí-Tôn 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 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. Ngài hằng dạy
rằng: "Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con người, phải
Thọ khổ mới rõ cơ thoát tục". Ấy đời đương giả dối mà Ngài
đem chân thật đặng khử trừ, chẳng khác nào vào chốn náo
nhiệt dữ dằn mà Ngài đờn tiếng đờn thanh tao hòa nhã."

THIỆN LƯƠNG
善良
F: Honnête.
Thiện 善: lành, tốt lành, Thiện trái với ác. Lương 良: Lành, tính
chất thuần tốt bền giữ không đổi gọi là "lương". Thiện lương
là bản chất hiền lành trời phú cho.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
"Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
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"Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
"Thiện-lương chơn-chánh đức không lường."

THIỆN MINH (Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh)
善明
(Xem Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh)
Thế danh Nguyễn Văn Giáp (1883-1947)
Hòa Thượng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa Thượng Như
Nhãn Thích Từ Phong. Thiện Minh được Đức Chí-Tôn phong
Đầu Sư phái Thái. Thánh danh là Thái Minh Tinh ngày 13-10Bính Dần. Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI
ĐẠO.
Thầy dạy tháng 4 Bính Dần (dl: tháng 5 năm 1926 )
"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 Thân 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". (TNCT. HH. 82)
Thầy nói với ông Như nhãn: Thầy cậy con một điều là đòi
MINH, vì nó là Môn đệ của con, đặng giao chức Thái Đầu Sư
cho nó đi Phổ Độ nhơn sanh. Cái trách nhậm ấy đáng lẽ về
phần con, song con tuổi đã cao rồi, khó bề cực nhọc, nghe à!
Thầy để con trọn quyền mà Thầy xin con an lòng, Thầy lo
chung cùng con, Thầy trông cậy nơi con lắm đó!" (Ðạo Sử. II.
238)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Trong năm Khai Đạo, Đức Chí Tôn Thiên phong ba vị Đầu Sư
vào phẩm Đầu Sư đầu tiên của Đạo Cao Đài có mang ba chữ:
Nhựt- Nguyệt- Tinh là ba bửu của Trời.
- Đầu Sư phái Ngọc: Ngài Lê Văn Lịch, Thánh danh là Ngọc
Lịch Nguyệt.
- Đầu Sư phái Thượng: Ngài Lê Văn Trung, Thánh danh
Thượng Trung Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông.
- Đầu Sư phái Thái: Hòa Thượng Thiện Minh, Thánh danh là
Thái Minh Tinh. Ngài Thiện Minh được Thiên phong Thái Đầu
Sư nhưng Ngài không hành Đạo, nên ngày 12-12-Bính Dần
(dl: 15-1-1927), Đức Lý Giáo Tông cách chức Thái Đầu Sư
của Ngài Thiện Minh. Cũng trong ngày nầy (12-12-Bính Dần),
Đức Chí Tôn phong Ngài Dương Văn Nương chức Thái Đầu
Sư, Thánh danh Thái Nương Tinh.
Vậy là trong cửa Đạo buổi đầu có hai Đầu Sư phái Thái:
1-Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh (Thiện Minh) 2-Thái Đầu Sư
Thái Nương Tinh (Dương văn Nương).
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THIỆN NAM TÍN NỮ
善男信女
E: The believers.
F: Les croyants.
(Thiện là hiền lành, Nam là chỉ đàn ông, con trai, Tín là tin
tưởng, Nữ là phái Nữ, nói chung đàn bà, con gái). Thiện nam
tín nữ nói tắt là Thiện Tín, tức nhiên chỉ chung những người
có lòng thành và đức tin lớn mới đến chùa cầu Phật cầu Trời.
Samedi 27 Novembre 1926 (23-10-Bính Dần)
Thầy dạy: "Thầy dặn một lần nầy, từ đây tuân y theo vậy.
Trước khi cầu Cơ phải đọc Thánh ngôn cho Thiện Nam Tín
Nữ nghe, chúng nó mới biết Ðạo Thầy là Ðạo gì. Nếu các con
không cho biết trước thì Thiện Nam Tín Nữ thất lễ đã đành,
chớ chúng nó biết Thầy là ai mà kiêng nễ.... nghe à! Phải
chỉnh Ðàn lại cho nghiêm, cái biến hôm Rằm các con chưa sợ
sao, còn thất lễ nữa?"
Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần và giải thích các Thiên Nhãn
quanh bên ngoài Đền Thánh nói rằng: "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".
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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

565

THIỆN NGHIỆP
善業
E: The good retribution.
F: La bonne rétribution.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Nghiệp: con đường đi từ
cái nhân ở kiếp trước đến cái quả ở kiếp sau. (Xem chữ:
Nghiệp, vần Ng)
Thiện nghiệp là nghiệp lành, do việc làm lành tạo ra.
• Nếu kiếp trước mình làm nhiều việc lành, thì nó tạo cho mình
Thiện nghiệp hay Phước nghiệp. Cái Thiện nghiệp nầy nó sẽ
theo ủng hộ mình trong suốt kiếp sống hiện tại, nó nâng đỡ
che chở mình, khiến cho mình gặp nhiều may mắn.
• Nếu kiếp trước mình làm nhiều việc gian ác, thiếu đạo đức,
thì nó tạo ra cho mình Bất thiện nghiệp hay Ác nghiệp. Chính
cái Ác nghiệp nầy nó theo báo đáp trong suốt cuộc sống hiện
tại của mình, khiến mình gặp nhiều rủi ro hoặc tai họa.

THIỆN NGUYỆN
善願
E: The good vows.
F: Les bons vœux.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Nguyện: mong ước.
Thiện nguyện là mong ước điều lành.
Hội Thiện nguyện: Một tổ chức từ thiện gồm những người
mong ước làm lành, để giúp người giúp đời.
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THIỆN NIỆM
善念
E: The good thought.
F: Les bonnes pensées.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Niệm: tưởng nghĩ.
Thiện niệm là tưởng nghĩ điều lành, tức là tư tưởng luôn luôn
nghĩ tới điều lành.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Môn sanh thiện niệm hằng ngày."

THIỆN TÂM
"Nhơn sanh phải thiện tâm và hết lòng vì đạo đức mới đặng
Thần, Thánh chứng minh, mới có thấy ngày kết quả đặng.
Thầy vì đức háo sanh nên thâu thập nhiều đứa lương tâm
chưa chánh đáng, là Thánh ý để cho chúng nó qui chánh cải
tà, nhưng thói phàm tục lung lăng chẳng dứt. Nếu Thầy chẳng
lấy đại từ đại bi mà lập Ðạo thì đã để cho chư Thần, Thánh
hành hình nặng nề chẳng xiết kể".

THIỆN TÍN
善信
E: The believers.
F: Les croyants.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Tín: tin, tín ngưỡng.
Thiện tín là nói tắt của thành ngữ: Thiện nam tín nữ, là các tín
đồ nam nữ của đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIỆN THẦN - ÁC THẦN
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.
Còn gọi là: ÔNG THIỆN VÀ ÔNG ÁC

-Tích vua Tỳ Kheo Vương Đế sanh đặng hai người con trai.
Ngưới lớn tên là Tùy Văn, người nhỏ tên là Tùy Vũ. Vua Tỳ
Kheo có lòng mộ đạo nên muốn truyền ngôi lại cho Tùy Văn
mà đi tu, nhưng sợ Tùy Vũ chiếm đoạt, nên vua Tỳ Kheo mới
sai Tuỳ Vũ sang nước Hàn Châu mà chiêu mộ anh tài. Khi Tùy
Vũ đi rồi vua Tỳ Kheo mới truyền ngôi lại cho Tùy Văn cai trị
trong nước, rồi vua Tỳ Kheo mới đến Am Vân lo tu niệm. Khi
Tuỳ Vũ chiêu mộ anh tài xong trở về vào bái yết, thấy anh
mình lên ngôi kế vị mới hỏi tự sự, Tuỳ Văn thuật lại "Vì cha
muốn xuất gia tu luyện nên mới truyền ngôi lại cho anh" Tùy
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Vũ nói: "Anh hiền đức trị dân không sợ vậy anh đưa Ngọc ấn
lại cho tôi sửa trị thiên hạ mới sợ." Tuỳ Văn không chịu bèn
ôm Ngọc Ấn Tỷ Phù chạy lên Am Vân tìm cha phân định. Tỳ
Kheo thấy con hiếu để bèn rước về Tây Phương thành Phật.
Khi Tuỳ Vũ đến thấy anh mình đã ăn năn thành Phật thì tỉnh
ngộ, bỏ hết giang san, không màng danh lợi bèn trục khối tình
gác bỏ ngoài tai rồi lo tu cũng đắc đạo. Ấy là "Tu nhất kiếp,
ngộ nhất thời".
Đức Hộ Pháp trấn Thần Tòa Thánh ngày mùng 6-giêng-Đinh
Hợi (dl 27-01-1947) Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần hai pho
tượng: Ông Thiện và Ông Ác, Ngài nói:
"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 trong hai con đường: phước và tội,
siêu và đọa, sanh và tử, 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 hoà bình được."

THIỆN TRI THỨC (Phật Học)
善知識
Thiện tri thức (S: Kalyāṇamitra; P: kalyānamitta; J: Zenchishiki) hoặc Thiện hữu 善友, Ðạo hữu 道友. Danh từ chỉ một
người bạn đạo.
Trong thời Phật giáo nguyên thủy, danh từ này được dùng để
chỉ một vị Tăng đầy đủ những đạo hạnh như nắm vững lý-

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

569

thuyết Phật pháp và tinh thông Thiền định, có thể giúp đỡ
những vị khác trên con đường tu học.
Ðức Phật Thích-Ca Mâu Ni rất quí trọng tình bạn trên con
đường giải thoát. Ngài dạy như sau: "Cả một cuộc đời tầm
Đạo đều lấy tình bạn làm căn bản... Một Tỉ-khâu, một Thiện tri
thức, một người bạn đồng hành – từ một vị này người ta có
thể mong đợi rằng, ông ta sẽ tinh cần tu học Bát Chính Đạo để
đạt giải thoát cho chính mình và những người bạn đồng hành.
"Dần dần, danh từ này cũng thường được sử dụng để chỉ
những người tìm đạo, trong giới Cư sĩ và cả trong Tăng già.
Trong những bài thuyết pháp, các vị Thiền sư thường dùng
các biểu thị "Thiện tri thức", "Ðạo lưu"... để chỉ những người
hâm mộ Phật pháp đang chú tâm lắng nghe.
Người ta thường phân Thiện tri thức thành ba hạng:
1- "Giáo thụ thiện tri thức" 教授善知識 là những người có khả
năng hướng dẫn, dạy dỗ trên con đường tu hành, là bậc thầy.
2- "Ðồng hạnh thiện tri thức" 同行善知識 là những người đồng
chí, đồng hạnh, tức là người bạn tốt, trung thành;
3- "Ngoại hộ thiện tri thức" 外護善知識 là những người giúp
cho những tiện nghi, tạo điều kiện tốt cho người tu hành.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIÊNG LIÊNG
E: Divine, spiritual.
F: Dinvin ou spirituel.
Thiêng: linh ứng, linh hiển. Liêng: tiếng đệm. Thiêng liêng là
không hình ảnh nhưng rất mầu nhiệm.
Đấng thiêng liêng: các Đấng vô hình ở cõi Trời mà mắt phàm
không thể thấy được. Đó là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
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Cõi thiêng liêng: cõi vô hình của các Đấng Thần, Thánh,
Tiên, Phật.

THIÊNG LIÊNG CHI VỊ
E: The divine positions.
F: La position divine.
Thiêng liêng chi vị là ngôi vị nơi cõi thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy dạy: 07-03-Kỷ Tỵ (dl: 16-051929)
"Thầy đã nói rõ rằng: Thượng Phẩm phải về Thầy trước các
con nhưng mà hại thay! vì biếng nhác các con không đọc
Thánh ngôn của Thầy mà kiếm hiểu.
TẮC! Con có nhớ Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn vô vi,
nếu Thượng Phẩm không trở lại Thiêng Liêng chi vị, thì ai
đem các chơn hồn các con vào cửa Thiên giùm đó con, lại
nữa các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng sanh thay mặt
cho Thầy nơi thế nầy về phần Ðời còn phần Ðạo cũng có đôi
đứa con mới đặng cho. Cười....Con đừng phiền mà trách mấy
anh con, nhứt là đừng nói rằng: Chúng nó giết Thượng Phẩm
nghe, vì Thiên cơ đã định các con biết chi mà hờn trách lẫn
nhau".

THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
E: The internal Kingdom.
F: Le royaume éternel.
Thiêng liêng: (đã giải ở trên). Hằng: thường có, luôn luôn.
Hằng sống: sống hoài, không có sự chết.
Con đường Thiêng liêng Hằng sống:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo định nghĩa như sau:
- Nếu hiểu theo chơn pháp của Đức Chí Tôn thì Con đường
Thiêng liêng Hằng sống là con đường dành cho các chơn hồn,
khi thoát xác rồi, quay về với Đức Chí Tôn để được định vị,
thăng hay đọa.
- Con đường mà chơn thần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là
con đường Thiêng liêng Hằng sống đó vậy.
- 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
nầy tới điện nọ, nên gọi là dục tấn trên con đường Thiêng liêng
Hằng sống.
Cõi Thiêng liêng Hằng sống: chỉ chung các cõi vô hình của
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Cõi Niết Bàn hay cõi Cực lạc Thế giới là một trong các cõi
Thiêng liêng Hằng sống.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Rắp nhập cảnh Thiêng liêng Hằng sống."

THIÊNG LIÊNG VỊ
"Ngôi vị nơi cõi Thiêng liêng, tức cõi vô hình. Người đến thế
này trong sứ mạng là học hỏi, trả quả hoặc là làm thiên mạng,
nhưng tất cả đều phải lập công bồi đức mới hưởng được quả
vị nơi cõi Trời, đó mới là cõi thiệt. 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
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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".

THIẾT ĐÀN
設 壇
E: To establish a spiritual message.
F: Établir un message spirituel.
Thiết: Sắp bày ra, tổ chức. Đàn: nơi cao ráo sạch sẽ để cúng
Đức Chí Tôn và cầu cơ. Thiết đàn là tổ chức một đàn cúng
Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng để cầu cơ tiếp nhận
Thánh giáo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy nội ngày mai, con phải lên thiết đàn tại Chợ Lớn.

THIẾT ĐINH
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.

THIẾT GIÁP ĐẠO BÀO
鐵 甲 道 袍
E: The cuirass.
F: La cuirasse.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiết giáp là bộ áo mặc bên ngoài làm bằng sắt, để che
không cho các thứ vũ khí xâm phạm thân thể khi ra trận. Ðức
Chí Tôn cho biết, đạo đức của mỗi Môn đệ là bộ thiết giáp vô
hình bảo vệ an toàn trước đám hổ lang là bọn Tà ma quỉ mị.
Chính nhờ bộ thiết giáp đạo đức nầy, nó giúp chúng ta được
trở về cùng Ðức Chí Tôn nên gọi là Thiết giáp Đạo bào vậy.
Thầy dạy: "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".

THIẾT LẬP
設 立
E: To establish.
F: Établir.
Thiết: Sắp bày ra, tổ chức. Lập: dựng nên. Thiết lập là dựng
nên, tạo ra.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một đàn cơ riêng biệt ít khi được thiết lập cho ai.

THIẾT LỄ
設 禮
E: To establish a cult.
F: Établir un culte.
Thiết: Sắp bày ra, tổ chức. Lễ: lễ cúng tế. Thiết lễ là tổ chức
một lễ cúng tế và cầu nguyện.
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Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải thiết lễ và
dựng mộ bia cho long trọng.

THIẾT YẾU
切 要
E: Necessary.
F: Nécessaire.
Thiết: Thân mật gắn bó, cần kíp, cắt ra. Yếu: quan trọng. Thiết
yếu là quan trọng và cần thiết.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy hằng dùng tâm chí của các con mà bố trí mọi điều
thiết yếu trong việc đạo đức.

THIỆT - DỐI
(Thiệt là thật, dối là giả) đó là hai mặt trái phải của cuộc đời.
Hễ còn sống trong Thế giới Nhị nguyên này là còn phải đối
mặt với hai hiện trạng ấy. Người đến thế này để học hỏi và
tiến hóa, ấy là Thọ khổ để thắng khổ. Hãy nghe lời Chúa nói
gì:
"Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế
lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mượn bác ái nhân sanh
đặng thế mặt Chí-Tôn 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 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. Ngài hằng dạy
rằng: "Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con người, phải
Thọ khổ mới rõ cơ thoát tục".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 27-07-1927, thì Quan Thống-Đốc Nam Kỳ viết thơ cho
Anh Cả chúng ta hay rằng: "Ngài cấm không cho cầu Cơ chấp
Bút trong Thánh Thất nữa."
Đức Chí-Tôn có giáng ngày 13-03-1926 cho bài này: "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; 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."

THIỆT THIỆT HƯ HƯ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Người đâu biết đặng tấc lòng mình,
Họa hỏi đến Trời mới biết linh.
Thiệt thiệt hư hư vì mắt thịt,
Thôi thì đợi chết biết tiền trình.
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THIỆT TƯỚNG
E: The real aspect.
F: L’aspect réel.
Thiệt: thật, thực. Tướng: hình dạng bề ngoài. Thiệt tướng là
hình dạng chơn thật của nó. Thiệt tướng, hán văn gọi là: Thực
tướng, Chơn tướng.

THIÊU XÁC THÁNH TÔNG ĐỒ
Đức Hộ Pháp nói về lễ thiêu xác và kể công trạng các Thánh
Tông Đồ Đạo Cao Đài ngày 15-01-Ất Mùi.
"Chắc có lẽ cả thảy con cái của Đức Chí Tôn đều để dấu hỏi?
Cái nghĩa lý của cuộc Lễ Khánh Thánh Tòa Thánh và Lễ Thiêu
Xác của các Thánh Tông Đồ. Có lạ chi, không cần kiếm đâu
sâu xa hơn nữa ở nơi mặt thế nầy dầu cho Đạo nào họ cũng
thường để một cái mơ vọng là kiếp sanh của mình làm thế nào
cho ngộ Đạo.Một câu Sấm Truyền từ xưa để lại có nói rằng:
"Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,
"Muôn đời còn tử phủ nêu danh."
Ngộ nghĩnh cho chúng ta nên để ý là cái khéo lựa chọn và biết
tìm đường và ngộ Đạo ấy. Cả toàn thể quốc dân của chúng ta
hạng Đại Đức cũng nhiều, hạng học thức cũng nhiều, nam
cũng thế, nữ cũng thế. Vì sao họ không giành chỗ của ông Lê
Văn Trung, ông Cao Quỳnh Cư, bà Lâm Hương Thanh, ông Lê
Bá Trang, không lẽ trong thế gian nầy có người đó, mà còn
nữa. Ôi! Tưởng cả công nghiệp của cả kiếp sanh dành để như
họ, nếu có kẻ thiệt biết tìm cái đại nghiệp Thiêng Liêng của
mình, biết bao nhiêu sự thèm thuồng của thiên hạ, danh giá họ
đặng như thế, Đạo của ta và phận sự của ta dầu chi ta cũng là
hiện thân của họ, phải chăng chúng ta đã làm giá trị Thiêng
Liêng của họ thêm quí báu thêm tối trọng, thêm cao thượng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hơn nữa. Cả con cái của 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
đặng đọat được như thế.
Đám thanh niên Nam Nữ lưỡng phái suy nghĩ coi, tìm một
công nghiệp tương lai, cái trọng, cái khinh, cái bền, cái bở, cái
giá trị, cái vô giá, tưởng khi cả tinh thần toàn thể con cái Đức
Chí Tôn đều đã quyết định rồi mà chớ. Ngọn lửa sẽ thiêu các
các Thánh ấy, nó sẽ biến thành ngọn lửa thiêng nó sẽ làm
sáng chói Đạo Cao Đài đặng kêu gọi cả tinh thần nhơn loại tìm
một con đường giải thoát của họ, con đường cứu khổ của họ
mà nó cũng sẽ là ngọn lửa thiêng liêng dìu dẫn cả tâm hồn
con cái Đức Chí Tôn luôn cả Thánh Thể của Ngài nữa. Cái
danh giá của họ Bần Đạo không luận tới công nghiệp của họ
cũng thế, Bần Đạo cũng không muốn nói tới. Chỉ thấy một điều
là tiếng gọi thiêng liêng của Đại Từ Phụ buổi ban xưa trong
thời nòi giống Việt Nam ta còn đương bị trong ách lệ thuộc.
Danh giá của họ, sự nghiệp của họ, có thể bị quyền lực áp
bức làm cho nó tiêu hủy họ có thể khổ não cả sanh mạng của
họ, khổ não luôn về tương lai danh phận của họ mà họ vẫn coi
cái đó là thường. Duy có tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí
Tôn là trọng hệ. Nhứt là phế Đời hành Đạo. Cả con cái Đức
Chí Tôn sẽ để dấu hỏi. Ông nầy thế nầy, ông kia thế khác và
sẽ để dấu hỏi (?) Ủa... làm sao Hộ Pháp để trọn vẹn công
nghiệp có hơn tất có định hạng sao Hộ Pháp để cho họ đồng
phẩm với nhau như thế? Bần Đạo chỉ nói dứt một điều là về
Pháp Luật, Bần Đạo làm Hộ Pháp dầu cho buổi nọ họ loạn
bao nhiêu chỉ dùng cả quyền lực đặng bảo thủ nền Chơn Giáo
của Đức Chí Tôn mà thôi. Ngoài ra họ là bạn, họ là đoàn anh,
tình đó cao trọng hơn hết. Thứ nhì nữa là cả tội tình cái kẻ
nghịch Đạo trước mắt Bần Đạo vô giá trị. Giá trị thiệt hay
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không là ngọn lửa thiêng ấy làm cho bùng dậy Quốc hồn nước
Việt Nam, tinh thần tối cổ và văn minh tối cổ của nòi giống, cái
đó là trọng hệ hơn hết. Cả con cái của Đức Chí Tôn nên nhớ
điều đó.

THIẾU LÂM TỰ (Phật Học)
少林寺
Thiếu Lâm Tự (C: shàolín-sì; J: shōrin-ji) Một ngôi Chùa nổi
danh nằm trên ngọn Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn. Chùa
này do vua Hiếu Văn Ðế nhà Hậu Ngụy xây dựng cho một vị
sư là Phật-Đà Thiền sư người Thiên Trúc (Ấn Ðộ).
Ðầu thế kỷ thứ 6, Bồ-Đề Lưu-Chi có dừng chân tại đây và
phiên dịch rất nhiều kinh sách. Sau, Bồ-Đề Ðạt-Ma cũng đến
đây vì Ngài thấy thời hoằng hóa chưa đến. Tương truyền rằng,
Bồ-Đề Ðạt-Ma lưu lại đây chín năm và trong thời gian này chỉ
xoay mặt vào tường Tọa Thiền.
Bây giờ khi nhắc đến Thiếu Lâm Tự, người ta chỉ thường nghĩ
đến những môn võ công của chùa này. Theo truyền thuyết thì
võ công, một dạng của Khí công được các vị Cao Tăng tại đây
sáng tạo và phát triển. Câu chuyện sau đây thường được nhắc
lại khi nói đến võ công chùa Thiếu Lâm: "Một hôm, Chùa bị
giặc Hoàng Cân tấn công, Tăng chúng sợ quá muốn tan. Chợt
có một vị Tăng cao tuổi làm đầu bếp múa gậy chạy ra bảo
chúng: "Các vị chớ lo, Lão Tăng chỉ một gậy là đuổi chúng
chạy hết". Nghe như vậy ai cũng phì cười vì cho là nói khoát.
Vị Tăng đó liền múa gậy xông vào đám giặc, tên nào bị trúng
gậy của ông đều kinh khiếp chạy loạn. Cuối cùng giặc tan, vị
Tăng này truyền lại cho đồ chúng võ nghệ, rồi sau đó ẩn mất.
Người sau cho rằng đó là hiện thân của Khẩn-Na-La Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIẾU NIÊN
少年
(Thiếu là trẻ; Niên nghĩa chính là năm, đây là tuổi, vì tính tròn
một năm mới được một tuổi). Thiếu niên là người trẻ tuổi.Từ
15 đến 25 gọi là thiếu niên. Lớn hơn nữa là thành niên.
Đức Chí-Tôn dạy: "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".

THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG
Thiếu phụ Nam Xương là nàng Vũ Thị Thiết, ở quận Nam
Xương, tỉnh Hà Nam nước Việt. Nàng Thiết có tánh tình thùy
mị đoan trang, dung nhan xinh đẹp. Chàng Trương Sinh mến
mộ, xin mẹ đem trầu cau và lễ vật cưới nàng làm vợ. Trương
Sinh có tánh hay ghen. Họ sống chung chẳng đặng bao lâu thì
trong nước có chiến tranh với nước Chiêm Thành, chàng
Trương Sinh phải sung vào quân ngũ. Chàng lên đường tòng
quân, lúc đó nàng Thiết đã có thai gần ngày sanh nở.
Sau đó, nàng hạ sanh đặng một đứa con trai, đặt tên là Đản.
Nàng thương chồng cứ mỗi đêm chỉ bóng dỗ con, nói rằng
"Cha con đã về", bảo con phải xá hầu. Gần ba năm Trương
Sinh trở về. Người vơ giao con cho chồng rồi lo thức ăn thết
đãi, bảo gọi Ba, thì bé trả lời rằng: "Ba tôi đến tối mới về".
Người chồng sinh nghi, nên khi vợ về thì hết lời nặng nhẹ,
mắng đuổi. Trương Sinh vẫn không tin lời vợ. Nàng Thiết quá
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tuyệt vọng, chỉ còn biết lấy cái chết mà bày tỏ lòng trinh liệt
của mình, liền chạy ra bên bờ sông Hoàng giang của huyện
Nam Xương, trầm mình tuyệt mệnh.
Đêm đến, phòng không vắng vẻ, Trương Sinh ngồi buồn, đốt
ngọn đèn lên. Chợt đứa con là thằng Đản nói: "Ô! Cha Đản đã
về". Thằng Đản chỉ cái bóng của chàng trên vách mà xá
chào.Chàng Trương vô cùng hối hận nên lập đàn nơi bờ sông
giải oan cho nàng. Và câu chuyện "chỉ bóng giải sầu" là nhắc
sự tích "Thiếu phụ Nam Xương" đó vậy.
Bà Đoàn viết Nữ Trung tùng Phận có câu rằng:
Trẻ nhỏ dại lắm điều học hỏi,
Thường kiếm cha mong mỏi thấy nhau.
Dỗ con chỉ bóng giải sầu,
Rằng khuya đèn thắp cha hầu về thăm.

THIỀU HOA
韶 華
E: The youth.
F: La jeunesse.
Thiều: Đẹp, tốt. Hoa: Huê: đẹp. Thiều hoa là cảnh xinh đẹp
mùa Xuân, chỉ thời thanh niên.

THIỀU QUANG
韶 光
E: Spring light.
F: La lumière du printemps.
Đức Hộ Pháp nói: "Mấy em ôi! Nếu Cúng mà giọng đọc thô bĩ,
không đồng một nhịp nhàng thì mong gì cái thiều quang của
Càn Khôn Vũ Trụ điềm-tĩnh đặng an hưởng".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"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."

THIỀU QUANG NHỊ BÁ
韶光二百
Thiều: Đẹp, tốt. Thiều quang: (đã giải ở trên). Nhị bá: 200.
Thiều quang nhị bá là hai trăm ngày.
Nhị bá: nghĩa là khi làm tuần cửu cửu rồi, 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."

THIỂU ĐỨC
少 德
E: The thin virtue.
F: La vertu mince.
Thiểu: Ít, trái với Đa là nhiều. Đức: đạo đức. Thiểu đức là
thiếu đạo đức, kém về mặt đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tả ban thiểu đức, hữu ban mang.
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THÌN LÒNG
F:Se retenir son coeur.
Thìn: sửa sang, răn, gìn giữ, giữ bền. Dạ: lòng dạ.
Thìn dạ, đồng nghĩa Thìn lòng, là giữ gìn lòng dạ cho bền
chặt, không thay đổi, dù gặp nghịch cảnh hay thử thách.
(Chữ Thìn là từ ngữ xưa, ngày nay không dùng theo nghĩa
nầy).
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bát Nhã xin con trở mái chèo,
Thìn lòng thương lấy chúng sanh eo.

THINH THẾ (THANH THẾ)
清 世
F:Célébrité et influence.
Thinh thế: Thanh danh và thế lực.
Bài Thài hiến lễ Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh:
SÁNG đèn cánh bướm phải điêu tàn,
Phải biết gần quan mới hiểu quan.
Thinh thế mượn con tua trả lại,
Thử chơn danh mối Đạo tìm đàng.
Bài thi bốn câu nầy là của Đức Chí Tôn ban cho Ngài Đầu Sư
vào năm Bính Dần khi Chí Tôn thâu nhận Ngài làm môn đệ,
nay lấy bài thi nầy làm bài thài hiến lễ.

THÍNH GIẢ
聽者
E: The auditor.
F: L’auditeur.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Thính: nghe; Giả: người ấy, kẻ ấy). Thính giả là người đến
dự nghe một cuộc nói chuyện, thuyết giảng về một vấn đề gì.
Đây là người nghe Thuyết pháp, hay nghe thuyết giảng giáo lý.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện xin Khí tịnh Thần an,
"Nguyện xin Thính giả hiểu đàng chơn tu."

THỈNH GIÁO
請 敎
E: To ask for teaching.
F: Demander à être enseigné.
Thỉnh: Mời, cầu, xin người trên, rước. Giáo: dạy. Thỉnh giáo là
cầu xin bề trên dạy bảo điều mà cấp dưới chưa hiểu rõ.

THỈNH NGUYỆN
請 願
E: To postulate.
F: Postuler.
Thỉnh: Mời, cầu, xin người trên, rước. Nguyện: mong ước.
Thỉnh nguyện là dâng nguyện vọng lên cấp trên để xin cấp
trên chấp thuận.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Măc dầu lời thỉnh nguyện có quan hệ cách mấy đi nữa
cũng không đặng.
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THỌ
壽
Tức nhiên là chữ Thọ 壽. (Thọ đây nghĩa là bất diệt, bất vong,
bất tăng, bất giảm, tự hữu và vĩnh kiếp trường tồn). Cụ Trần
Cao Vân minh thị: trung tâm điểm "THỌ" trong một vòng tròn
khít chặt chia ra tám phần, mỗi phần gồm 6 chữ. Dùng chữ
"Thọ" ở trung tâm điểm làm chữ thứ nhứt cho cả tám câu thơ
và đọc lên thành bài thơ Thất ngôn bát cú Luật bằng vần bằng
như sau:
THỌ thiên cửu địa chuyển Càn Khôn,
THỌ chí Hồng Quân Đạo cực tôn.
THỌ tể phụ sư truyền đạo pháp,
THỌ Hoàng Đế bá hạp khai môn.
THỌ năng thành đại trung hoa hội,
THỌ dĩ Tam tài tứ tượng hồn.
THỌ mạng Huyền cơ chơn Tạo hóa,
THỌ tâm phi ẩn diệu nan ngôn.
Dịch nghĩa:
Thọ mà vận chuyển được Càn Khôn,
Thọ sánh Vua Trời Đạo Chí-Tôn.
Thọ giúp phụ sư truyền Đạo pháp,
Thọ bày Đế, bá hiệp khai môn.
Thọ thành đạt địa trung hoa hội,
Thọ vẹn tam tài, tứ tượng hồn.
Thọ mạng huyền cơ chơn tạo hóa,
Thọ tâm vi diệu nói Khôn. đương.
Vòng trong tám chữ gần trung tâm điểm "Thọ" theo ngược
chiều kim đồng hồ "tự hữu nhi tả" nghĩa là từ phải sang trái, ta
có tám chữ "TỂ CHÍ THIÊN TÂM" "MẠNG DĨ NĂNG HOÀNG".
Đem tám chữ "Tể chí thiên tâm, mạng dĩ năng hoàng" để tìm
hiểu ý chính. Đây là yếu chỉ tóm lược về nền Thiên trị ngày
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xưa (trong Hồng phạm Cửu trù) (1) phép cai trị mà sửa sang
nâng đỡ cho đạo trời đất hoàn thành, đưa chúng dân đến chỗ
an lạc hạnh phúc lâu dài, đó là đạt đến Thiên tâm, mạng vi đạt
đến bậc Tam Hoàng.
Ý chánh trong bài thơ trên vẫn là: Nếu con người biết rõ căn
nguyên "Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản" và lẽ
thống hợp Âm Dương, biến thông, thu nhiếp, hòa hài phong
phú; hồn dung giữa tam tài, tứ tượng về cùng ngôi Thái cực
để phụ tướng, tài thành cơ tạo hóa, nâng đỡ chúng sanh, đạt
tới chỗ phối thiên, vào được trung tâm điểm của vòng Dịch,
tức là "dữ Thiên đồng đức", "thọ dữ Thiên tề"; đem quần sanh
vào nơi an lạc đại đồng, tìm đến Đạo Càn Khôn đại quán nhất
nguyên vậy.
Và trong bài thơ trên, ta chỉ dùng từ chữ thứ ba đến thứ bảy
trong mỗi câu, ta sẽ có một bài thơ Ngũ ngôn bát cú, ý nghĩa
vô cùng vi diệu:
Cửu địa chuyển Càn Khôn,
Hồng Quân Đạo cực tôn.
Phụ sư truyền đạo pháp,
Đế bá hạp khai môn.
Thành đại trung hoa hội,
Tam tài, Tứ tượng hồn.
Huyền cơ chơn Tạo hóa,
Phi ẩn diệu nan ngôn.
Nghiên cứu và học Dịch mà vào được trung-tâm-điểm của
Dịch, khế hợp được với ngôi Thái cực; nơi phát sinh Càn Khôn
thế giới, vạn hữu chúng sanh, tức là viên minh diệu giác. Có lẽ
vì vậy mà cụ Trần Cao Vân đã phối hợp Tiên Thiên Dịch của
vua Phục Hy và Hậu Thiên Dịch của vua Văn Vương để sáng
tác Trung Thiên Dịch và hình thành Trung Thiên Đạo.
Chỉ rất tiếc là Cụ không gặp thời nên phải chịu sự mai một và
sau cùng vì cuộc cách mạng Duy Tân không thành mà kết quả
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là phải chịu án tử hình. Tuy nhiên phải chăng là Cụ sớm tìm ra
Trung Thiên Dịch hòng chịu án tử hình là để cứu lấy dân miền
Trung, Quảng Nam, nơi mà Cụ sinh ra không?
Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo, Đức Ngài ban cho dân ViệtNam này một mối Đạo Trời là mở thêm cho hai Bát Quái:
- Một là Bát Quái Cao-Đài (hay là Bát Quái Đồ Thiên- chính là
Trung Thiên Dịch- mà cụ Trần Cao Vân đã nói đến). Ấy là Thể
pháp của Thiên Đạo.
-Hai là Bát Quái Hư vô (là Bí Pháp Thiên Đạo, tức là Bát Quái
luyện Đạo, đã chỉ rõ trên Tiểu Phục của Giáo Tông đó).
Nhưng trên thực tế: nhứt là ngày nay Chí-Tôn đã đến và chỉ
dạy từ ly từng tý về Thể pháp của Đại-Đạo đã hiện hình Bí
pháp một cách tinh vi. Chữ THỌ ngày nay được đắp vào
khung cửa sổ nơi các Thánh Thất, thay vì đắp hình Thiên
Nhãn có hoa sen, chỉ duy nhất nơi Đền Thánh Tòa Thánh Tây
Ninh mà thôi.
Chữ "Thọ" được giải đầy đủ qua ý nghĩa trên.

THỌ ÂN (THỤ ÂN)
受 恩
E: To receive a favour.
F: Recevoir un bienfait.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Ân: ơn. Thọ ân (Thụ ân) là
nhận lãnh ơn huệ.

THỌ ĐẮC KỲ TRUYỀN
其傳其傳
Kỳ trung thọ đắc kỳ truyền (Kỳ trung 其中 là trong ấy. Kỳ truyền

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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其傳 Chơn truyền ấy, tức là phép tu luyện được truyền lại)
Trong ấy thọ lãnh được phép tu luyện.
Vĩnh Nguyên Tự: 21-8-1926 (âl 14-7-Bính Dần)
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
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."

THỌ ĐỨC (THỤ ĐỨC)
樹 德
E: To cultivate the virtue.
F: Cultiver la vertu.
Thọ: Thụ: cây cối, gieo trồng. Đức: đạo đức. Thọ đức hay Thụ
đức là gieo trồng phước đức.

THỌ ĐƯỜNG
壽 堂
E: The coffin.
F: Le cercueil.
Thọ: Sống lâu, lâu dài. Đường: cái nhà. Thọ đường, nghĩa
đen là cái nhà dành cho người già, nghĩa bóng là cái áo quan
mua sẵn dành cho người già lúc chết.
Thọ đường còn gọi là Dưỡng thọ, hay vắn tắt là cái Thọ.
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THỌ GIÁO
受 敎
E: To receive an instruction.
F: Recevoir l’instruction.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Giáo: dạy. Thọ giáo hay Thụ
giáo là vâng chịu sự dạy dỗ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nhiều đứa đi truyền Đạo mà trong
lòng kính sợ kẻ thọ giáo. Thầy hỏi: Phải nghịch chơn lý
chăng?
Bài Diễn văn của Đức Hộ Pháp viết ngày 14-02-Mậu Thìn (dl:
05-03-1928), giải về Hội-Thánh là gì:
Đức Hộ Pháp nói: "Nay nhơn dịp nhóm Đại Hội, em xin vô lễ
bày giải sơ lược ra đây những đạo lý mà em đã thọ giáo nơi
Đấng Chí Tôn cho mấy anh mấy chị tường lãm, tưởng cũng
không phải là một điều không bổ ích vậy. Nhiều huyền vi mầu
nhiệm trong Đạo của Đấng Chí Tôn đã lập ra đều ẩn núp trong
mấy bài thi của Thầy dạy dỗ, song vì nghĩa sâu xa bí mật,
chúng ta không thấu đáo đặng, kỳ dư một đôi điều vì trúng
nhằm trách nhậm của em, Thánh ý muốn em trọn phận sự nên
giáng bút chỉ giáo. Lẽ thì em phải giải rõ những điều em học
hỏi ra sớm mới phải, ngặt nỗi Thánh ý chưa định nên khiến
cho em đi hành đạo Kim Biên trên 7 tháng mà ra trễ nãi."

THỌ GIỚI
受 戒
E: To receive the laws of prohibition.
F: Recevoir les lois de prohibition.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Giới: giới luật tu hành.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thọ giới là nhận lãnh giới luật tu hành.
Thọ giới xuất gia: rời bỏ gia đình, vào chùa làm lễ qui y, làm
tăng hay ni, thọ lãnh giới luật tu hành.

THỌ HÌNH
Thọ hình 受刑 Nhận hình phạt chết.
Đức Hộ -Pháp nói : "Khi Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh ở
Tây Phương gần thọ hình, các vị Thánh-Tông-Ðồ tức nhiên là
Môn-đệ của Ngài than rằng: Nếu Thầy thọ hình ai dạy chúng
con? Ngài nói: Cần yếu ta phải đi, cần yếu ta phải về với Cha
ta, ta phải về đặng an vui, rồi sau nầy sẽ có một người đến
cùng các ngươi đặng an ủi dạy dỗ các ngươi nhiều điều huyền
vi bí mật."

THỌ KHẢO
受考
(Thọ: nhận; Khảo: duợt, thi, thử thách). Thọ khảo 受考 là Chịu
sự khảo duợt, mỗi lần chịu sự khảo duợt như vậy là mỗi lần
tiến hóa, như thí sinh vào trường thi vậy; nhưng sự khảo duợt
đối với đạo pháp nó có giá trị to lớn vô cùng, vì đây là "Trò
Tiên", rồi ra sẽ nhận cấp bằng nhận "cấp bằng Tiên Phật".
Thọ khảo là nhận chịu sự khảo duợt, thử thách từ phía vô hình
cũng như hữu hình. Nếu là vô hình khảo thì làm cho người
kém vui, bịnh hoạn, thất bại trong việc làm. Khảo hữu hình là
bị mang tai tiếng, người khác nhục mạ.
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
"Để cho đời chua xót tình thương
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"Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,
"Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng."

THỌ KHỔ
E: To suffer the misfortune.
F: Subir des malheurs.
(Thọ là nhận chịu, Khổ là đắng, nghĩa bóng là chỉ sự đau đớn,
những nỗi bất hạnh trong đời). Người tu là hình thức Thọ khổ
để tự giải oan nghiệt cho chính mình trong kiếp này. Thứ đến
là chịu khổ cho nhân loại, đó là tâm hồn lớn như Đấng Giáo
chủ chẳng hạn, điển hình là Chúa chịu đóng đinh trên Thánh
giá là Thọ khổ cho nhân loại. Đức Hộ Pháp chịu lưu đày sang
Hải Đảo Madagascar là Thọ khổ để cứu lấy nhân sanh trong
kỳ mạt pháp (Đây là một trong năm bước khổ).
"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".
Một Đấng Nữ Tiên trong Diêu-Trì-Cung có nói đến điều ấy
trong những ngày tiền khai Đại-Đạo, rằng:
"Em chào ba Anh và Đại Tỷ. Hèn lâu Em không chuyện vãng
cùng ba Anh và Đại Tỷ. Em xin ba Anh coi lại thế đời dường
nào? Cái "bông Phù-Dung sớm còn tối mất", còn hơn một kiếp
con người, vì nó sống ngắn-ngủi dường ấy; nhưng mà buổi
sáng nó còn có cái sắc, chớ đời người sanh ra chỉ để Thọ khổ
mà thôi. Chung qui ngó lại dầu sống trăm tuổi cũng chưa được
một điều đắc chí, chết là hết, cái đời tạm này sách Phật gọi là
"khổ hải". Em xin Ba Anh coi sự trường sanh của mình là
trọng, người không có phải kiếm, mình có sẵn nỡ bỏ đi, Em chỉ
tiếc giùm đó thôi! Đã vào đường chánh cứ do đó bước tới hoài
thì trở về cựu vị đặng". (Đạo Sử ngày 27-1-1926)
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THỌ LÃNH THIÊN MẠNG
(Thọ lãnh là nhận chịu, là chấp nhận, Thiên mạng là mệnh
Trời, tức là ông Trời giao phó cho). Đức Hộ Pháp Giáo chủ
Đạo Cao-Đài tức nhiên là sứ mạng này chính Đức Thượng Đế
giao để mở ra một nền Đại-Đạo hầu cứu khổ cho nhân loại.
Thế mà còn phải thọ nạn để giải ách nô lệ cho dân tộc Việt
Nam vào ngày 25-6-Tân Tỵ (1941) Đức Ngài chịu 5 năm 2
tháng bị lưu đày sang Hải Đảo Madagascar ở Phi châu, cũng
như Vua Văn Vương bị giam ở Dữu-Lý bảy năm vậy, nhưng
Đức Ngài còn kém hơn Vua văn Vương những 1 năm 10
tháng kia mà!
Đức Hộ Pháp nói rằng: "Thọ lãnh thiên mạng với chơn lý
chánh đáng là một Giáo-chủ hướng dẫn con cái Đức Chí-Tôn
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 Hồng 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."

THỌ LỊNH
受 令
E: To receive an order.
F: Recevoir un ordre.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Lịnh: mệnh lệnh. Mạng: mệnh lệnh.
Thọ lịnh, đồng nghĩa Thọ mạng, là nhận lãnh mệnh lệnh của
cấp trên để thi hành.
Phận sự con rất lớn, tại Ngọc đàn, con sẽ thọ lịnh.
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THỌ MẠNG
受命
Thọ mạng nghĩa là nhận lãnh mệnh lệnh của Ðức Chí Tôn
ban cho, mà nhất là Nữ phái được hưởng ân huệ này đầu tiên,
Ấy là khi Trời sai khiến, thì dù cho các đẳng Thần, Thánh,
Tiên, Phật đều phải tuân lệnh vì đã có "Phong sắc" rồi, có "Thọ
mệnh" rồi, tức nhiên ban ra Sắc lịnh phong chức cho Nữ phái
kể từ đây. Vậy Nữ phái Cao-Đài được hưởng sự bình quyền,
bình đẳng trước hơn hết. Trong khi cả Thế giới còn đang biểu
tình đòi hỏi sự bình quyền ấy, mà có nhiều nước vẫn chưa
thực hiện được.
Thầy dạy: "Tr... đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo
đó. Lời đạo đức trong miệng con nói ra, ấy là lời Thầy bố hóa
tâm trí con đặng đi truyền đạo, tùy cơ mà dạy kẻ, một mình
con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất
kỳ là nước nào, nó muốn biết đạo lý, con phải độ, biểu chúng
nó đến nghe Thầy dạy mới có thế nó tu hành đặng, trước con
không nên buộc chúng nó lắm.
Ðường thị đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình".

THỌ PHÁP GIẢI OAN
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11
năm Ðinh Hợi (1947):
"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
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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"….Đức
Chúa Jésus Christ trong buổi ấy đã được Đại Từ Phụ nhìn
nhận là con yêu dấu của Ngài, vì cớ cho nên Ngài có quyền
xưng là con của Đức Chí Tôn, Ngài có quyền kêu Đức Chí
Tôn bằng CHA, đã chẳng phải Ngài dụng quyền ấy mà thôi,
Ngài lại còn muốn toàn thể nhơn loại hưởng đặc ân được làm
con của Đức Chí Tôn như Ngài, vì cớ cho nên Đạo Thiên
Chúa đã truyền bá toàn mặt địa cầu này."

THỌ PHÁP QUYỀN NĂNG THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Lý đến chỉ công chuyện như vầy rồi
thăng, kế Đức Chí Tôn đến biểu đừng nghe lời, làm Bần Đạo
lưng chừng, túng thế, Ngài nắm Bần Đạo ngồi trên bàn từ 9
giờ tối đến 4 giờ khuya, Ngài không cho đi đâu hết, buộc phải
nghe lời Ngài viết nói đủ lẽ nguy tướng của Đạo, nếu không
quyết định thì đi khỏi nền Đạo Cao-Đài trước tốt hơn. Bần Đạo
thấy chỉ đủ lý lẽ quả nhiên buộc phải nghe lời, nghe lời rồi Ngài
mừng quá nhiều, mà Bần Đạo không hiểu không biết tại sao
Ngài mừng, vì nghe lời thọ pháp quyền năng thiêng liêng đó
vậy."
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THỌ PHONG
受封
E: To receive the investiture.
F: Recevoir investiture.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Phong: vua ban phẩm tước
cho bề tôi. Thọ phong hay Thụ phong là nhận lãnh chức tước
do Đức Chí Tôn ban cho.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Cả Chức sắc Cửu Trùng Ðài nam nữ đều phải thọ
phong nơi Hiệp Thiên Ðài...

THỌ SANH
受生
E: To incarnate oneself.
F: S’incarner.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Sanh: sống, mạng sống. Thọ sanh
là nhận lãnh cái sanh mạng làm người nơi cõi trần nầy. Ýù nói:
đầu thai xuống cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
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 gian nầy lành khỏi.

THỌ SẮC
受 敕
E: To receive an order of God.
F: Recevoir un ordre de Dieu.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Sắc: sắc lịnh của Đức Chí Tôn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thọ sắc là nhận lãnh sắc lịnh của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc mạng
Ta. (Sắc mạng đồng nghĩa Sắc lịnh).

THỌ TANG
受 喪
E: To be in mourning.
F: Porter le deuil.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Tang: làm lễ cho người chết. Thọ
tang là để tang người thân đã chết.

THỌ THIÊN PHỤC
Đức Hộ Pháp nói: "Ấy các Bạn đủ biết, dầu hành tàng của
người bề hữu-vi thấy trái hẳn nền chơn-giáo Đức Chí-Tôn mà
trọn tâm tín-ngưỡng Ngài, ta đoán không đặng, người thọ
Thiên-Phục áo mão dầu không thế gì mặc vô được, duy cầm
nơi tay đi ngang vô Bát-Quái-Đài không quyền-lực nào ngăn
cản được. Chúng ta nên lấy bài học ấy đặng để trong tâm,
đừng phê-bình công kích.

THỌ TRAI
受 齋
E: To eat vegetarian dishes.
F: Prendre le repas végétarien.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Trai: ăn chay. Thọ trai là dùng cơm
chay (ăn chay).
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THỌ TRÌ
授持
E: To receive and conserve.
F: Recevoir et conserver.
Thọ trì là nhận lấy và gìn giữ.
Cõi Âm của người chết và cõi Dương của người sống, là hai
đường không khác gì nhau. Theo lời trong Kinh khuyên phải
giữ và nhận lấy gì? Ấy là cầu xin Cửu Huyền Thất Tổ nhận lấy
và gìn giữ những giáo pháp nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Âm Dương đôi nẻo như nhau,
"Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ trì."

THỌ TRUYỀN BỬU PHÁP
受傳寶法
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Truyền: trao lại. Bửu: quí báu.
Pháp: tâm pháp bí truyền để luyện đạo. Thọ truyền bửu pháp
là được truyền dạy tâm pháp quí báu để luyện đạo trong Tịnh
Thất.
Tân Luật: Điều 13: Trong hàng Hạ thừa, ai giữ được trai kỳ từ
10 ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp vào Tịnh Thất có
người chỉ luyện đạo.
Đức Hộ Pháp nói: "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. Nay Đức Chí Tôn
khai ĐẠI-ĐẠO đem chơn Thần huờn nguyên cùng Tinh Khí là
cơ mầu-nhiệm cho chúng sanh đắc Đạo. Ai biết noi theo chơn
truyền luật pháp giữ trai kỳ 10 ngày trở lên đến ngày công viên
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quả mãn đặng thọ truyền bửu pháp, Chơn Thần siêu thăng.
Trong buổi Hạ-nguơn chuyển thế Đức Chí-Tôn khai Đạo dạy
thờ Thiên-Nhãn là thờ Chơn-Thần của Chí Linh cho hiệp cùng
Vạn-linh tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ THẦY vậy".
"Người tín hữu Cao-Đài nào giữ đặng mười ngày chay mỗi
tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là được hưởng
phép xác, là được cắt bảy dây oan nghiệt nên được xuất ra
nhẹ nhàng để về cõi thiêng-liêng hằng sống."

THỌ TƯỚC
受 爵
E: To receive investiture.
F: Recevoir l’investiture.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Tước: phẩm tước, chức tước. Thọ
tước là nhận lãnh chức tước do Đức Chí Tôn phong.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Xem lại trong hàng môn đệ đã thọ tước, cũng chưa
đặng thấy mấy đứa cho xứng đáng.

THỎ LẶN ÁC TÀ
E: The setting moon and declining sun.
F: La lune couchante et le soleil en déclin.
Thỏ: Con thỏ, chỉ mặt trăng. Thỏ lặn: mặt trăng lặn.
Tương truyền, trên mặt trăng có con thỏ trắng như ngọc (Ngọc
thố) cầm chày giã thuốc cho Hằng Nga.
Trong kinh Phật có kể lại, một con thỏ trắng có lòng nhơn từ,
thấy đồng loại bị đói, nó nhảy vào đống lửa để tự hy sinh làm
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món ăn cho các con thỏ kia. Khi các con thỏ kia ăn thịt (?) của
thỏ trắng xong rồi, Đức Phật thấy vậy động lòng thương xót,
bèn lượm các xương thỏ còn lại rồi làm phép cho thỏ sống lại
và Đức Phật đem nó lên ở trên cung trăng. Do đó, dùng chữ
thỏ là để chỉ mặt trăng.
Ác: con quạ, do chữ Kim ô là con quạ vàng, chỉ mặt trời. Tà:
nghiêng lệch. Ác tà: mặt trời lúc xế chiều.
Thỏ lặn ác tà: mặt trăng đã lặn, mặt trời chiều. Ý nói: ngày
tháng trôi qua mau chóng.
Thất Nương giải tiếp: "Trải bao thỏ lặn ác tà".
Ngôn Đường Thi có câu: "Nhạ phi đông hải chí Tây sơn nhứt
nhựt trường" nghĩa là Con chim ác bay về biển Đông tới núi
Tây thì giáp một ngày. Mượn điển văn ấy mà chỉ một ngày:
Mặt trời sớm mai mọc tại hướng Đông, chiều lặn về hướng
Tây. Khuất bóng ác tức khuất bóng mặt trời thì qua một ngày.

THỎA MÃN
F: Satisfait.
Thỏa mãn: vừa đầy đủ lòng mình trông đợi.
"Khi nó còn tánh thú, nó muốn làm sao thỏa mãn, hễ thỏa mãn
thú tánh của nó, thì nhân cách của nó bị hủy diệt, nhân cách
không thể bảo thủ được cho lâu, thiên mạng nó không có
phương bảo thủ, tâm linh của nó không có phương làm chủ nó
đặng thì nó phải trở nên con vật mà thôi. Vì cớ cho nên các
Đạo Giáo, các triết lý cốt yếu tìm phương nào dung hòa tánh
thú của nó cho phù hạp với chơn mạng của nó, tức nhiên làm
phương nào bảo trọng sống thú của nó, phù hạp với nhân
cách đó vậy. Muốn cho đặng thế ấy, phải giải quyết cái khổ
của nó, nó muốn thoát khổ có một đường tồn tâm mà thôi, tồn
tâm tức nhiên một thiện pháp giữ Thiên mạng đó vậy."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Nếu mình chưa thỏa mãn trong mấy ngàn kiếp sanh thuở
trước mà khi mình được hữu hạnh, hữu phước, về đến Phật
Mẫu được, thì chừng ấy chúng ta muốn cái gì nó sẽ hiện ra để
làm cho chúng ta thỏa mãn cái tinh thần, cũng như cái hạnh
phúc ở thế gian này vậy".

THỎA NGUYỆN
妥 願
E: To satisfy one’s vows.
F: Satisfaire ses vœux.
Thỏa: Yên ổn, được như ý muốn. Nguyện: mong ước. Thỏa
nguyện là hoàn toàn đáp ứng lời mong ước cầu xin.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nên Thầy cho con được thỏa nguyện.

THỎA ƯỚC BÍNH THÂN (1956)
E: The concordat of Bính Thân.
F: Le concordat de Bính Thân.
Sau các cuộc hội đàm ngày 22, 26 và 28 tháng 2 năm 1956,
Đại diện Chánh Phủ Việt-Nam Cộng-Hoà và các đại diện Đạo
Cao-Đài Tây-Ninh đồng đi đến sự thỏa thuận hoàn toàn các
điểm sau đây:
I. Đạo Cao-Đài Tây-Ninh được tự do truyền bá và được tự do
hội họp cúng kiếng theo phép Đạo trong khắp nước Việt Nam.
Đạo Cao-Đài Tây-Ninh do các Chức-sắc cao cấp trong Đạo
đại diện và dìu dắt trong lúc vắng mặt Đức Hộ Pháp Phạm
Công-Tắc, nhìn nhận chỉ biết hành Đạo mà thôi, không làm
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chánh-trị trên toàn lãnh thổ Việt-Nam và về mặt pháp lý, chịu
hệ thống luật lệ hiện hành của Chánh phủ Việt-Nam Cộng Hoà
do Ngô Tổng-Thống lãnh đạo.
II. Những phần đất nào của Đạo Cao-Đài ở Tây Ninh đã làm
chủ vĩnh viễn bằng cách hoặc khẩn, hoặc mua, hoặc hưởng
của cho, thì Đạo Cao-Đài đặng toàn quyền sử dụng. Những
đất quốc-gia nào trong vùng Tây-Ninh, khi trước là rừng cấm
hay đất hoang, đã được tín đồ Cao-Đài khai phá và được
trong Đạo Cao Đài phân chia theo cách tiểu sản, sẽ được hợpthức-hóa đúng theo tinh thần chương trình cải cách điền địa
của Chánh phủ đang thi hành bằng cách sẽ cấp phát bằng
khoán vĩnh viễn đúng theo thủ tục và thể lệ hiện hành cho mỗi
người, để cho các Tín-đồ đóng thuế mỗi năm cho Chánh phủ
theo số đất mình sẽ làm chủ. Trong thời hạn không quá 3
tháng kể từ ngày Thỏa Ước nầy được chấp thuận. Ông Tỉnh
Trưởng Tây-Ninh và đại diện Cao-Đài phải khởi sự hợp thức
hóa sự cấp đất và phát bằng khoán vĩnh viễn cho các người
choán đất.
III. Trong 6 làng: Long Thành, Hiệp Ninh, Cẩm Giang, Trường
Hòa, Phước Hội, Ninh Thạnh, bao trùm 13 Phận đạo hiện hữu,
Đạo Cao Đài được cử ra hai hay là ba Tín đồ tùy theo chỗ để
đại diện Đạo và cộng tác với mỗi Ban Hội Đồng Hương chính.
IV. Trừ tiền hỷ cúng của Tín đồ, Đạo Cao Đài bãi bỏ những
thuế có thâu thuở giờ, hoặc trên đất Đạo làm chủ, hoặc trên
đất quốc gia, còn trong vùng ảnh hưởng của Đạo. Những Chợ
hiện hữu trong vùng Đạo thuộc 6 làng kể trên do Đạo Cao Đài
tạo ra, dầu trên đất Đạo cũng là nguồn lợi của quốc gia và chỉ
có quốc gia mới được phép sắp đặt, sử dụng và hưởng huê
lợi. Dầu vậy, Chánh phủ cũng bằng lòng để Đạo Cao Đài thâu
những chợ nầy trong khoảng 4 năm liên tiếp (1956, 1957,
1958, 1959) bằng cách đóng góp cho làng sở tại 1 số tiền mỗi
tháng:
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- Năm đầu bằng 1 phần 5 số thâu góp hằng tháng.
- Năm thứ 2 bằng 1 phần 4 số thâu góp hằng tháng.
- Năm thứ 3 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.
- Năm thứ 4 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.
Số tiền thâu góp chợ mỗi ngày hay mỗi tháng do bên Đạo và
Ông Tỉnh trưởng Tây Ninh thỏa thuận nhất định một năm 2
lần, trong tháng 6 và tháng 12 dương lịch.
Về phần Chợ Long Hoa, Đạo Cao Đài đang cất, Hành Chánh
Tỉnh đảm nhận tiếp tục theo bản đồ đã có. Những tổn phí của
Đạo Cao Đài đã xuất phát tới ngày nay, Hành Chánh Tỉnh chịu
trả lại, sau khi được đôi bên xác nhận tánh cách chi phí và số
tiền. Số tiền nầy được trả phân kỳ không quá 4 năm, mỗi năm
đóng một lần nhằm trong tháng 4 dương lịch.
V. Trật tự an ninh trong 13 Phận đạo theo tổ chức hiện thời
của Đạo sẽ đặt dưới hệ thống của Ban Hội Đồng Hương-chính
của 6 làng nói trên. Các Ban nầy hành sự với những toán, từ
20 đến 30 người "Dân Vệ", gốc người Tín đồ Cao-Đài, được
Ông Tỉnh Trưởng chọn với sự đề cử của Ban Hội Đồng
Hương chính. Những toán Dân Vệ nầy được võ trang và trả
lương theo thể lệ hiện hành.
Hành Chánh Tỉnh cấp súng, công nho làng trả lương.
VI. Cơ Thánh-Vệ hiện hữu chỉ có phận sự về nghi lễ, giữ vẻ
tôn nghiêm cho Đạo trong các cuộc hành lễ lớn nhỏ trong Nội
Ô. Số người có thể lên không quá 160 người do Đạo Cao Đài
hoàn toàn chọn lựa và trả lương (nếu không phải làm công
quả).
Người trong cơ Thánh Vệ có thể có võ trang nhưng phải xin
phép sắm và giữ súng theo luật lệ hiện hành. Súng ống đạn
dược do Đạo Cao Đài đài thọ. Trong Nội Ô, các lực lượng
quân sự và cảnh sát quốc gia không được xâm nhập, trừ khi
phải can thiệp hoặc để thi hành phận sự theo luật lệ hiện hành
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hoặc để đem trật tự an ninh lại, hoặc vì xảy ra thường tội hay
trọng tội.
VII- Được miễn thuế (đủ các sắc) theo thể lệ hiện hành:
- Những Tu viện, Trường học cùng Dưỡng đường của Đạo
Cao Đài Tây Ninh cất ra hoặc trên đất Đạo hoặc trên đất quốc
gia.
- Những đất trên đó có những bất động sản nói trên. Hiện hữu
những bất động sản có tên trong bản đính theo đây, được
miễn thuế.
VIII.-Các công trình của Đạo Cao Đài về mặt xã hội, Y-tế, mở
mang hay tu bổ kiều lộ trong vùng Đạo, sau khi giao cho Hành
chánh Tỉnh Tây Ninh đảm nhận, thì sẽ được tiếp tục tiến hành
với sự hợp tác của các Chức sắc chuyên môn của Đạo Cao
Đài.
Làm tại Tây Ninh, ngày 28 tháng 2 năm 1956.
Đại-diện Chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà
(ký tên)
Nguyễn Ngọc Thơ
Ký tên: HIỆP THIÊN ĐÀI:
Bảo-Thế Lê Thiện Phước (ký tên)
Tiếp-Pháp Trương Văn Tràng (ký tên)
Hiến-Pháp Trương Hữu Đức (ký tên)
Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng (ký tên)
CỬU TRÙNG ĐÀI:
Thái Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh (ký tên)
Thượng Chánh Phối Sư Thượng Sáng Thanh (ký tên)
Ngọc Chánh Phối Sư Thượng Tước Thanh (ký tên)
PHƯỚC THIỆN:
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Chơn-Nhơn Trịnh Phong Cương (ký tên)
Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Phú (ký tên)
Đạo-Nhơn Trần Văn Lợi (ký tên)
Đạo-Nhơn Đỗ Văn Viên (ký tên)
Số 337-BNV/VP
CHUẨN Y
Sàigòn, ngày 1 tháng 3 dl 1956.
BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ
Bùi văn Thinh (Ấn ký)

THOẠI KHÍ
瑞氣
E: The fluid of vitality.
F: La fluide de vitalité.
Thoại khí 瑞氣 hay thụy khí, một loại khí lành. Đây chỉ Hỗn
nguơn khí, nguyên khí hay khí sanh quang dùng để nuôi sống
vạn linh trong Càn Khôn Vũ trụ.
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?"
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
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"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."

THOÀN MÂY (THUYỀN MÂY)
E: The boat of cloud.
F: La barque de nuage.
Thoàn: do chữ Thuyền nói trại ra: chiếc thuyền. Mây: đám mây
trên bầu trời. Thoàn mây là Thuyền mây, tức là đám mây
hiện ra trên bầu trời làm như một chiếc thuyền để chở chơn
hồn về cõi thiêng liêng.
Bài Thài hiến lễ hàng Thiên Thần và hàng Thánh:
Thoàn mây thuận gió cánh buồm trương.

THOÁT ĐỌA LUÂN HỒI
脫墮輪迴
E: To escape from the metempsychosis.
F: Échapper de la métemsychose.
Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Đọa: đưa xuống chỗ thấp kém
khổ sở. Luân hồi: sự chuyển kiếp trong vòng sanh tử nơi cõi
trần như một bánh xe quay tròn. Thoát đọa luân hồi là ra khỏi
sự đày đọa vào vòng luân hồi nơi cõi trần, tức là đắc đạo
thành Tiên, Phật.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Phổ tế chúng sanh, giải thoát lục dục thất tình, thoát
đoạ luân hồi, tất đắc giải thoát."
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THOÁT KIẾP
脫劫
Thoát kiếp là tìm cách cứu độ cho tất cả chư vong hồn tội lỗi
đang chịu phạt tại Phong đô. Ngày giờ này Đạo Cao Đài khai
mở là Cơ Đại Ân xá của Chí-Tôn mục đích cứu giúp tất cả các
chơn hồn thoát khỏi cõi Âm quang, không để sót người nào.
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."

THOÁT KHỔ
脫苦
(Thoát 脫: bước ra khỏi, Khổ 苦: nỗi cay đắng nhọc nhằn).
Thoát khổ 脫苦: là thoát khỏi cảnh khổ: "Gay chèo thoát khổ
đầy linh cảm. Rạch nước trừ oan đủ diệu huyền."
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Đừng gìn thân ái nghĩa nhân,
"Xôn xao thoát khổ xa lần bến mê."

THOÁT TAI
脫災
E: To escape from danger.
F: Échapper du danger.
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(Thoát 脫: Tránh khỏi, vượt ra ngoài, Tai 災: Ðiều hại lớn, tai
họa, họa hại). Thoát tai 脫災 là tránh khỏi các tai nạn hoặc
những sự khó khăn trong cuộc đời.
Bài Dâng Rượu là một trong ba bài Dâng Tam bửu:
"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."

THOÁT TRẦN
Thoát trần 脫塵 là Vượt ra khỏi cõi trần tục, tức là thoát khỏi
sự luân hồi.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên."

THOÁT TRẦN ĐĂNG TIÊN
脫塵登仙
E: To detach from the world and ascend to the fairyland.
F: Détacher du monde et monter au séjour des immortels.
Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Trần: cõi trần. Đăng: lên. Tiên:
cõi Tiên. Thoát trần đăng Tiên là linh hồn thoát ra khỏi cõi
trần, đi lên cõi Tiên, tức là đắc đạo thành Tiên.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên."
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THOÁT TỤC
脫俗
E: To go out the mediocrities of world.
F: Sortir des médiocretes du monde.
(Thoát 脫 là bước ra cho khỏi. Tục 俗 là cảnh trần gian này gọi
là trần tục hay thế tục). Thoát tục là Thoát khỏi cảnh trần, tức
nhiên người đến thế gian này là cảnh tục để học hỏi hầu mong
được tiến hóa cao hơn, khi sự tiến hóa đầy đủ gọi là thoát tục,
như học trò học hành để được đậu đạt vậy.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Khổng-Tử là: "Ngài hằng dạy rằng:
"Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con người, phải Thọ
khổ mới rõ cơ thoát tục". Ấy đời đương giả dối mà Ngài đem
chân thật đặng khử trừ, chẳng khác nào vào chốn náo nhiệt
dữ dằn mà Ngài đờn tiếng đờn thanh tao hòa nhã".
Bà Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự, qui Thiên năm 95 tuổi vào năm
1972, được Bát Nương Diêu-Trì-Cung tặng bài thài:
HƯƠNG thơm ngào ngạt Đạo kỳ ba,
LỰ tỉnh hồng ân Thánh đức ca.
NƯƠNG bóng từ bi dìu chủng tộc,
NƯƠNG cơ thoát tục thức con nhà.
Thi văn dạy Đạo:
Thoát tục ví ai tìm nẻo chánh.?
Bến mê lướt sóng đến ven trời.

THOÁT VÒNG TỤC LỤY
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:
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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.

THOÁT XÁC
脫殼
E: To take off the material body.
F: Sortir du corps matériel.
Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Xác: thể xác. Thoát xác là đi ra
khỏi thể xác, tức là khi thể xác chết, linh hồn thoát ra khỏi thể
xác để trở về cõi thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Đài
mà kiện các con, các con chẳng hề chối tội đặng.

THÓI TỤC
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.

THON VON
E: To exhaust oneself.
F: Fané et solitaire.
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Thon von là có vẻ héo hắt hiu quạnh.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
"Thon von phận bạc không vừa hiếu thân."

THỎN MỎN
E: To exhaust oneself.
F: S’épuiser.
Thỏn mỏn là mòn mỏi dần theo thời gian với ý hối tiếc.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa?

THONG DONG
E: Free.
F: Être à l’aise, libre.
Thong dong hay còn gọi là thung dung 從容 tức là thảnh thơi,
nhàn hạ.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thong dong cõi thọ nương hồn,
"Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa."

THỔ CÔNG - THỔ ĐỊA - THỔ KỲ
土 公-土 地-土 祇
E: The Genius of the home.
F: Les Génies de la maison.
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Thổ: Đất. Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ là ba vị Thần coi việc
nhà cửa trong mỗi gia đình, gọi chung là: Định Phúc Táo
Quân, hay nói nôm na là Ba vị Táo.
Phận sự của Ba vị Táo như sau:
Thổ công: vị Thần trông coi việc bếp.
Thổ địa: vị Thần trông coi việc nhà cửa.
Thổ kỳ: vị Thần trông coi việc chợ búa.
Câu 17 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Thổ địa long thần an tăng Hộ Pháp.

THỔ KHÍ THÀNH HỒNG,
HÓA KIẾM THÀNH XÍCH,
NHI TAM PHÂN THÁC ĐỊA
吐 氣 成 虹. 化 劍 成 尺. 而 三 分 托 地
(Thổ khí: phun khí ra, thổi khí, hà hơi ra. Thành: làm nên.
Hồng: cái cầu vòng, cái móng trời. Nhi: mà, tiếng dùng để
chuyển ý. Nhứt trụ: một cây cột. Xang: còn một âm nữa là
Xanh, nghĩa là chống đỡ, chống vững. Thiên: Trời).
Nói riêng về chữ "Xang". Trong chánh Kinh bằng chữ Quốc
ngữ của Hội Thánh đọc là "xang" và viết chữ Hán là khống 控,
riêng các Ngài gỉai nghĩa là chống, chỏi, như vậy viết cho đúng
chữ lẽ ra phải là "Xanh" 撐 từ ngữ này mới có nghĩa là chốngchỏi. Vậy xin nêu ra đây để toàn Đạo lưu ý hầu ngày sau có
Hàn Làm Viện sẽ sửa chữa cho đúng nghĩa hơn. Xanh thiên là
chống trời.
Cả câu này có nghĩa là Hà hơi thành cái mống như cây cột
chống vững trời. Nghĩa bóng nói về quyền pháp mầu nhiệm và
cao siêu của Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật. trong buổi Tam Kỳ
này.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hóa kiếm thành xích: biến cây kiếm thành cây thước, mà lấy
ba phân đỡ vững giềng đất.
Hai câu Kinh trên về nghĩa đen thì tán tụng thần thông biến
hóa của Đức Nhiên Đăng; riêng về nghĩa bóng là nói về ý chỉ
của phép luyện Đạo. Người tu luyện phải thấu lý siêu nhiên
mới có thể đoạt mục đích là "biến đổi con người từ phàm phu
thành người siêu việt, nghĩa là người có thể đạt phẩm Thần
Thánh Tiên Phật hoặc là ngôi Trời, đó là do Đức Thượng đế
mong muốn như vậy, như câu "Con hơn cha nhà có phúc".
Muốn vậy phải biết cách chế phách luyện hồn 制魄煉魂 hay
còn gọi theo Tiên gia là "chiết Khảm điền Ly" 折坎填离. Vì có
luyện phải có chế; có chiết phải có điền, đó là chơn truyền của
đạo pháp Hàm ý nói quẻ LY của Hậu Thiên Bát Quái biến
thành quẻ CÀN của Tiên Thiên Bát Quái, gọi là ÐIỀN LY:
Quẻ LY ☲ (trung hư) trên dưới có hai hào Dương, một vạch
đứt ở giữa là hào Âm, điền thêm vào chỗ trống của vạch đứt
đó thì nó trở thành vạch liền và quẻ LY biến thành quẻ CÀN ☰
(Càn tam liên, thuộc tiên Thiên Bát Quái) mà Càn tượng trưng
cho Trời. Từ Hậu Thiên trở về Tiên Thiên là đắc Đạo
Tương tự Quẻ Khảm ☵ (có một vạch liền ở giữa), Khảm trung
mãn, Hậu Thiên Bát quái, trên dưới có hai hào Âm, giữa là hào
Dương) nếu chặt cho nó đứt ra làm hai đoạn thì ta được quẻ
KHÔN ☷ có 3 vạch đều đứt đoạn, mà Khôn tượng trưng cho
Ðất.
Và câu Kinh "Tam phân thác Ðịa", có hàm ý nói luyện quẻ
KHẢM của Hậu Thiên Bát Quái biến thành quẻ KHÔN của
Tiên Thiên Bát Quái, gọi là chiết Khảm: Khi đã chiết Khảm và
điền LY thì Hậu Thiên Bát Quái biến thành Tiên Thiên Bát
Quái. Luyện được như vậy thì đắc đạo.
(Câu Kinh này trong bài Phật giáo: Nhiên Đăng Cổ Phật chí
tâm qui mạng Lễ)
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THỔ LỘ
吐 露
E: To pour out.
F: S’épancher.
Thổ: Ói ra, nhả ra, tiết lộ, bày tỏ. Lộ: đem chuyện kín nói ra.
Thổ lộ hay Thố lộ là tiết lộ điều sâu kín.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chí Tôn sở cậy Bần đạo thố lộ chút ít điều mật yếu, để
dìu bước chư Đạo hữu trong buổi loạn lạc trong nền
đạo buổi nầy.

THỔ NHƠN
(Thổ là đất, nhơn là người). Những người đã sống qua nhiều
đời trên mảnh đất của Tổ tiên họ đã dày công khai phá. Đây là
những người Thiểu số, nói chung là người Thổ. Sau này
người Việt Nam đến, nhưng cũng ỷ mạnh hiếp yếu, đuổi người
ta đi. Một phần lớn họ tránh xa nơi nào mà có người Việt đến
nên lần lần đi sâu vào rừng núi sinh sống.
Thầy dạy: "Các Nam Nữ Thổ nhơn đều thâu. Con khá dặn
chúng nó hết lòng thờ Thầy. Sự khôn ngoan, sự vinh hiển của
chúng nó do tại nơi Ðạo mà đặng vậy.... Cười.... Bình thân....
Nam Nữ.... Nữ phái thượng sớ. Hiếu, hành lễ con".

THỔ THẦN
土 神
E: The Genius of soil.
F: Le Génie du sol.
Thổ Thần là vị Thần cai quản một vùng đất đai.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỔ VÕ
土 宇
E: The territory of a Kingdom.
F: Le territoire d’un royaume.
Thổ: Đất. Võ: Vũ: đất đai, tòa nhà.
1. Thổ là đất. Võ là đất đai. Thổ võ là đất đai của một nước,
của một vương quốc.
Câu vái: Nhờ thần linh thổ võ: nghĩa là Nhờ thần linh trong đất
nước.
2. Thổ là đất. Võ là tòa nhà (miếu võ). Thổ võ là tòa nhà thờ
Thần đất. Suy rộng ra, Trời cha Đất mẹ, nên Thổ võ là tòa nhà
thờ Đức Mẹ thiêng liêng, tức là thờ Đức Phật Mẫu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phòng tía cất thành hình thổ võ,
Cung loan lập giống dạng Cao Đài.

THỐI BƯỚC LUI CHƠN
E: To come back.
F: Revenir en arrière.
Thối: Lui, lùi lại. Thối bước: bước lui lại. Thối bước lui chơn
là rút lui.
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Ừ, Lão còn cầm quyền ngày nào, thì
Lão quyết trừ diệt những kẻ tà tâm cho tận tuyệt. Lão nói thật,
nền Chánh Giáo của Chí Tôn phải ra thiệt tướng, bằng chẳng
vậy, thà Lão thối bước lui chơn hơn thấy Thánh Thể của
Người phải ra ô trược. Ngọc Chánh Phối Sư, mỗi Ðạo Nghị
Ðịnh của Lão viết ra phải chính mình Hiền Hữu đọc lại cho
toàn Chức Sắc Thiên Phong có mặt tại đây nghe rõ."
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THỐI BƯỚC NGÃ LÒNG
Đức Hộ Pháp nói vào ngày 15-9- Bính Tuất (1946):
… "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. 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".

THỐI TÂM
退 心
E: To be discouraged.
F: Être découragé.
Thối: Lui, lùi lại. Tâm: lòng dạ. Thối tâm là lòng dạ thụt lùi,
chán nãn ngã lòng. Lạc bước thối tâm là lầm đường lạc lối nên
chán nãn ngã lòng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Phổ Tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người
lạc bước thối tâm,....

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỐI TRẦM
退 沈
F: Reculer et sombrer.
Thối: Lui, lùi lại. Trầm: chìm. Thối trầm là lui lại và chìm
xuống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Bát Nương Diêu Trì Cung (Giải thích
về Âm quang):
"Khi Chí Tôn đem Dương quang ấm áp mà làm cho hóa sanh,
thì 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."

THÔNG (Giáo Sư Ngọc Thông Thanh)
Ông Thông thọ phong Giáo Sư phái Ngọc vào mùng 8 tháng 6
Bính Dần. Thánh danh là Ngọc Thông Thanh. Ông là một
trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo.

THÔNG BÁO
通報
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Chúng tôi trân-trọng và thành kính
thông-báo cùng quí Ngài, Đấng tối cao tức là Đấng ThươngĐế 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 canhtân toàn thể thế-giới bằng một lý-tưởng cao-quí đó là TÌNH
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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".

THÔNG CÔNG
通公
E: To communicate spiritually.
F: Communiquer spirituellememt.
Thông công là sự liên lạc với các Ðấng thiêng liêng qua
Huyền Diệu Cơ Bút để tham khảo ý kiến hay nhận mệnh lệnh.
Pháp Chánh Truyền: "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."
Đức Hộ Pháp nói: "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 tung ra cả hoàn-cầu do các Hội Thần linh-học và Thôngthiên-học 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 họcthức muốn tìm-tàng thấu đáo". (ngày 13-10 Giáp-Ngọ - 1954)
A-Thế giới đã biết Cơ Bút: Thật ra vấn-đề thông công với
huyền-linh qua nhiều hình thức: Xây bàn, phò Cơ, chấp Bút đã
có tự lâu đời rồi và nhiều nước trên thế-giới cũng đã biết.
Riêng Đạo Cao Đài sử dụng một cách tuyệt đối ngay từ buổi
ban đầu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1- Ở Trung-Hoa: Từ đời Ngũ-Đế các bậc chơn tu đã biết phò
Cơ, chấp Bút, thông-công với cõi vô hình.
2- 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.
3- Ở Hoa-Kỳ: (New-York) năm 1848 nơi nhà của Meckman,
đêm đêm xảy ra hiện tượng có tiếng gõ cửa, nhưng ra xem thì
chẳng thấy ai. Rồi một cô bé Mess-Kate vỗ tay chơi bỗng nghe
tiếng gõ cửa đáp lại, động tính hiếu kỳ cô vỗ tay ba tiếng, thì
có đúng ba tiếng gõ cửa đáp lại. Bà Mẹ kinh ngạc bảo tiếp:
Nếu linh hiển hãy gõ đúng tuổi của bé Mess-Kate. Lại có tiếng
gõ cửa đáp lại đúng với số tuổi của bé. Hiện tượng này được
loan truyền ra, giới tu sĩ, giới trí thức cũng như giới bình dân
tấp nập đến để tìm hiểu. Kết quả họ chỉ có ngạc nhiên và kinh
sợ chứ không giải thích được gì. Hội-đồng thành phố
Rochester thành lập Hội-đồng điều tra, nghiên cứu, ba lần
họp, có đến hàng trăm diễn giả thuyết trình, tranh luận sôi nổi,
nhưng cũng không đưa đến một kết-luận nào. Kinh sợ trước
những huyền-bí mà họ đã chứng kiến. Họ hồ-đồ cho rằng gia
đình của bé Mess-Kate là phù thuỷ, là hiện thân của ma quái.
Kết quả là cha mẹ của bé Mess-Kate bị đập chết bằng gậy, chị
em của bé Mess-Kate bị xé xác chết thê thảm. Sau khi gia
đình của bé Mess-Kate bị thảm sát, hiện tượng "gõ cửa" lại
xảy ra nhiều hơn ở Hoa-kỳ.
Ông Lears-Post đề nghị với cõi vô hình căn cứ vào thứ tự của
chữ vần trong bảng mẫu tự mà gõ: Gõ một tiếng là A, gõ hai
tiếng là B, gõ ba tiếng là C… rồi ông ráp lại thành chữ, thành
câu. Thế là ông đã tìm được phương pháp thông công với cõi
vô hình. Nhờ phương pháp này, phong trào tìm hiểu cõi vô
hình lan rộng khắp Hoa-Kỳ. Luật sư J. Edmonds, Giáo-sư
E.Mapes (Hàn-Lâm viện Hoa-kỳ) Giáo sư Robert-Hare (Đại
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học Pensylvania) sau nhiều năm nghiên cứu việc thông công
với cõi vô hình, đã nhiều lần thuyết trình và viết nhiều sách
trình bày nghiên cứu, xác nhận có cõi vô hình và loài người
cũng thông công được với cõi ấy.
4- Ở Pháp: Năm 1853, tại Jersey, văn-hào Victor Hugo và bạn
hữu có tổ chức Xây bàn chơi để tiêu khiển.
Đêm 11-9-1853 việc Xây bàn được tổ chức, có mặt ông bà
Victor-Hugo, cậu Charle-Hugo, cậu Francois Hugo, Cô
Madelène-Hugo, Đại tá Le Flo, bà De Girardin, ông De
Trévenue, ông Auguste Vaquerie. Đêm ấy vong linh Bà
Charle-Vaquerie (con gái của văn hào Victor-Hugo) giáng bàn
thăm hỏi cha mẹ và tiết lộ nhiều điều huyền bí ở cõi vô hình.
Đêm 13-9-1853, tiếp tục việc Xây bàn có vong linh xưng là
"Bóng Hư-linh" giáng trần bảo Văn-hào Victor Hugo hãy đặt
trọn đức tin vào Đức Thượng-Đế. Tiếp tục Xây bàn, nhóm của
văn hào Victor-Hugo đã thông-công được với: Các vì Giáo-chủ
Socrate,
Luther,
Mahomet,
Jésus-Christ,
Moise,
Chateaubriand, Dante, Racine, Lion d’Androclès. Các vong
linh ẩn danh: Sứ giả Thượng-Đế, người trong cõi mộng, Bóng
Hư linh, bóng dưới mồ, Thần chết...
Đêm 11-10-1853, nhận thấy những điều tiết lộ, những điều
khuyên bảo, những giáo lý, những triết lý nhận được từ cõi vô
hình nhờ việc Xây bàn rất ích lợi cho loài người nên Văn hào
Victor-Hugo hỏi vong linh đang giáng bàn:
- Những lời vàng tiếng ngọc mà tôi hân hạnh được đón nhận
từ bấy lâu nay, thật đáng xem là một bản chơn truyền vô giá,
chúng tôi có nên in thành sách để phổ biến cho mọi người
cùng học hay chăng?
- Vong linh đáp: - Không! Vì chưa đến ngày giờ.
Văn hào Victor-Hugo hỏi tiếp:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

619

Đến bao giờ? Chúng tôi còn sống đến giờ đó không?
Vong linh đáp: Nếu không thấy nơi này thì sẽ được thấy ở nơi
khác. Chừng đến ngày giờ sẽ có lịnh. Hiện tại có thể phổ biến
hạn chế cho những người có đức tin. Nhóm của văn-hào
Victor-Hugo càng ngày càng đông, âm thầm tiếp tục thông
công với cõi vô hình.. Những "Thánh giáo" nhận được trong
những cuộc Xây bàn này về sau được ông Gustave-Simon in
thành sách với tựa "Les Tables Tournantes de Jersey chez
Victor-Hugo". Quyển "Thánh-ngôn" này được tái bản mấy
mươi lần làm chấn động dư luận nước Pháp và cả thế giới.
Giáo sư Charles Richets (Đại học Sorbonne Ba-lê) sau nhiều
năm nghiên cứu việc Xây bàn, phò Cơ, chấp Bút đã xuất bản
quyển "Traité de Métaphysique" trình bày những kết quả về
cuộc nghiên cứu của ông: khẳng định có cõi vô hình và loài
người thông công được cõi vô hình ấy. Sau năm 1914, Thánh
Nữ Jeanne-d’Arc (Lục Nương Diêu-Trì-Cung) giáng bút tại
Algerie dạy rằng gần tới ngày thế gian có Đại chiến (tức trận
Đại chiến 1914-1918) sẽ có ngôi ba của Đức Chúa Trời truyền
Thần cho con người mà Cứu thế (chỉ Thần điển – Cơ bút)
Thánh giáo này được đăng liên tục trong các số báo tháng 3,
5, 7 năm 1914 của hai tạp chí La Vie Nouvelle và La Revue
Sprite ở Ba lê.
5- Ở Anh Quốc: nhà Bác học William-Crookes sau gần hai
mươi năm nghiên cứu việc thông công với cõi vô hình, ông đã
viết sách trình bày kết quả cuộc nghiên cứu của ông, ông đã
trịnh trọng kết luận bài thuyết trình trước đại hội Thần linh học
thế giới họp tại Luân Đôn bằng câu:
-"Tôi không nói là những điều tôi đã nghe, những việc Tôi đã
thấy, có lẽ có được, mà Tôi dám nói chắc rằng có hiển nhiên
như vậy". Lời khẳng định này làm chấn động giới tu sĩ và giới
trí thức khắp thế giới.
6- Ở Nhật: Phong trào tìm cõi vô hình bằng cách "Xây bàn" rất
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được thạnh hành. Ở Nhật, Đạo Omotoo cũng đã sử dụng "Cơ
Bút" từ khoản năm 1894. Qua những sự việc vừa trình bày
trên đã cho thấy: việc Xây bàn, phò Cơ, chấp bút, thông công
với cõi vô hình mà Đạo Cao-Đài đang sử dụng không phải do
các bậc Chức sắc tiền bối bày ra mà do các Đấng tiền Hiền
bày cho loài người từ xa xưa đến giờ được Thiêng liêng trợ
lực, nhưng phải đợi đến ngày giờ này là đúng thời điểm của
Đức Chí-Tôn đến với nhân loại mà dân tộc Việt Nam hân hạnh
được đón nhận trước nhất.
B- Đạo Cao-Đài thông công bằng Cơ Bút:
Việt-Nam, vào khoảng 1920 ở Saigon lúc bấy giờ, phần đông
các vị có tâm hồn yêu nước, tham gia Thiên Địa Hội và phong
trào Đông Du của hai cụ Phan Bội Châu và Cường Để. Sau
khi cụ Phan bị bắt từ Trung Hoa đưa về nước, quản thúc ở
Huế thì sự hoạt động các phong trào gặp bế tắc. Các nhà trí
thức ái quốc mới dùng phương tiện "Xây bàn" tiếp xúc cùng
các chơn linh làm nguồn an ủi, nên có những cuộc xướng hoạ
thơ văn giữa hai giới vô hình và hữu hình.
"Vào năm 1925, một số người trí thức ở Sàigòn thường tụ họp
để "Xây bàn", một phương tiện tiếp xúc với thế giới vô hình
phát xuất từ bên Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Chẳng
những Âu Châu biết thông công với cõi vô hình bằng phương
pháp này, mà Trung Hoa đã biết sử dụng từ thuở xa xưa và
hiện đại nhất là Phái Minh Đường, Minh Lý …"
Trong số các Đấng vô hình, có một Đấng xưng danh AĂÂ
được các vị kính mến hơn hết. Nhân dịp đêm kỹ niệm Chúa
giáng sanh năm 1925, Đấng AĂÂ xưng danh Cao Đài Tiên
Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Cao Đài xuất hiện từ đó.
Cũng Huyền-diệu này, Đức Cao Đài đã thâu nhận người Môn
đệ thứ nhất là Cụ Ngô-Văn-Chiêu và dạy cách thờ "Thiên
Nhãn Thầy" hồi Cụ còn làm Tri phủ, chủ Quận Phú Quốc năm
1919.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ở thế kỷ 20, nhân loại tranh đua về mặt văn minh vật chất, tinh
thần Đạo giáo càng ngày càng lu mờ, mấy ai hướng về đạo
đức tinh thần trong lúc mạnh được yếu thua, khôn còn dại mất.
Việc khai Đạo Cao-Đài trong hoàn cảnh như thế làm cho các
vị rất ngạc nhiên, ngoài trí phàm của mọi người. Cuối cùng,
trước sự giảng dạy mạch lạc và qui củ cùng nhiều Huyền diệu
hiển hách của Đức Thượng Đế, chư vị chịu nhận làm Môn-đệ,
thể Thiên hành Đạo và truyền bá Tân Tôn giáo.
Ngoài Đấng Cao Đài, còn nhiều Đấng Thiêng liêng khác giáng
cơ cho thi văn đượm mùi quốc sự, giục thúc tinh thần yêu
nước của mọi người và tiên tri nước Việt Nam ngày gần đây
sẽ thoát ách lệ thuộc, nên ai ai cũng vui lòng hả dạ. Đức CaoĐài còn cho biết đây là Quốc Đạo, Ngài ban cho một dân tộc
yếu hèn thường bị trị, nhưng tinh thần đạo đức súc tích dồi
dào, thấm nhuần tinh ba của ba Tôn giáo lớn ở nước ngoài là:
Thích, Lão, Nho. Nay, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đến khai
Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tại nước Việt-Nam với phương pháp
tân kỳ là HUYỀN DIỆU CƠ BÚT, một phương pháp phổ thông
trong thế kỷ 20, có tánh cách khoa học huyền linh Thiên Nhân
giao cảm chớ không phải dị đoan mê tín theo thuật chiêu hồn
của đồng, cốt, bóng, chàng …Trước ngày khai Đạo, do nơi
Huyền Diệu này đã có nhiều nước trên thế giới tiên tri về sự
xuất hiện của Đạo Cao Đài, điển hình một vài nơi như Đạo
Minh Sư thời nhà Thanh bên Trung Hoa có truyền lại.
Đạo Omotoo bên Nhật, Cơ Bút mách bảo cho Tín đồ biết ở
Việt-Nam vừa xuất hiện một nền Tôn giáo mặc áo trắng, thờ
"Con Mắt trái" biểu hiện Thái Dương Hệ và dạy hãy sang Việt
Nam tìm liên lạc. Chư vị ấy đã đến tiếp xúc nhiều lần với Toà
Thánh Tây Ninh. Như vậy, Tôn giáo Cao Đài không phải ngẫu
nhiên xuất hiện, thoát thân trong mê tín dị đoan, hoặc người
phàm bày vẽ, mà do Đức Thượng-Đế sáng lập với tôn chỉ
"Diệt mê tín, thực hiện chân lý".
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THÔNG ĐIỆP
通牒
E: The message.
F: Le message.
Trong Đạo,Thông điệp là văn thư quan trọng của Đấng Giáo
chủ hay của Hội Thánh gởi đến Chánh phủ các nước.
Đối với đời, Thông điệp là công văn của chánh phủ nước nầy
gởi cho chánh phủ nước kia (Thông: Thông suốt, hiểu thấu,
suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Điệp: công văn)
Đây là bức Thông điệp Vô tuyến truyền thanh của Đức Hộ
Pháp. Nhân dịp đầu Xuân năm Ất Mùi (1955)
"Gần lúc bước sang năm Ất-Mùi, nhân danh Đấng Tạo Hóa
Cao-Đài bất diệt, Tôi gởi cùng toàn thể nhân loại BỨC
THÔNG ĐIỆP này để thiết tha kêu gọi những vị cầm đầu các
Chính phủ, lãnh đạo các dân tộc, nhận định nhiệm vụ một
cách khôn khéo hơn. Ở trên thế gian này không có gì là bất di
bất dịch cả. Theo luật Trời, mọi vật đều tiến triển. Lẽ dĩ nhiên,
xã hội loài người cũng phải theo những định luật ấy. Bao giờ
cũng vậy, nhân loại cố kiếm một con đường để tạo một đời
sống trong hòa bình và hạnh phúc mà vẫn không đạt được ý
muốn chỉ vì không biết nghe theo mệnh Trời. Ngày nay nhân
loại đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần ghê-gớm và
vẫn còn phải tự hỏi đâu là sinh lộ?
Hai chủ thuyết hiện đối chọi nhau: một bên mệnh danh là Dân
chủ thì tán dương sự Quốc-gia tương trợ và tôn trọng giá trị
con người cùng bảo tồn cái gì hay và đẹp. Thuyết ấy cao cả
biết bao, nhưng lại thiếu thành thật mà những điều khoản ghi
trong tập Nhân Quyền đã được Liên Hiệp-Quốc tán dương
gần đây vẫn chưa được thực hiện.
Thuyết thứ hai mệnh danh là Cộng-Sản xúi giục giai cấp vô
sản chống chọi giai cấp Tư bản, chủ trương tiêu hủy những sự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Nay hai bên đã thực sự tranh chấp và cả hai chủ thuyết đều
hứa hẹn tạo cho nhân loại một đời sống tốt đẹp hơn xưa. Có
một điều mà chúng ta có thể nhận xét thật rõ rệt là cả hai đều
không đạt tới Hòa bình và hạnh phúc.
Trái lại, nhân loại vẫn cứ bị qua phân và còn phải đau khổ
nhiều vì cuộc xung đột cứ kéo dài không có lối thoát. Chúng ta
đều lo lắng tự hỏi rằng Thế giới sẽ đi tới đâu, nếu không phải
đi đến chỗ diệt vong, vì hai phe cùng đều chỉnh bị những chiến
cụ có một sức phá hoại mãnh liệt. Sự cộng tồn đã được đem
ra thí nghiệm tại đất Trung hoa, Cao Ly, Việt Nam ở Á-châu và
tại nước Đức, các quốc gia Ba-nhĩ-cán ở Âu châu không được
như ý muốn và chỉ tạo một nền hòa bình phù phiếm làm cho
tình hình thế giới thêm căng thẳng và chính các nước kia lại
phải chịu đựng gian khổ nhiều nhứt. Do đó, tất cả trách nhiệm
đều trút vào những ông cầm đầu các Chánh phủ, lãnh đạo
quần chúng, nếu các ông cứ dìu dắt nhân loại đến chỗ diệt
vong.! Vậy thì mỗi người chúng ta nên nghe theo tiếng gọi của
Đấng Thiêng Liêng ấp-ủ ở bản thân ta và phải nên biết rằng
phải có lòng yêu thương trong bác-ái, đoàn kết trong hòa khí
và công bằng mới có thể Hòa bình và hạnh phúc. Bây giờ Tôi
xin ngõ cùng nhân dân Pháp và đồng bào Việt-Nam tôi vốn có
những mối quan hệ trực-tiếp với nhau: Đối với người Pháp,
chúng tôi có thể nói và tuyên bố trước thế giới rằng trong tám
chục năm chung sống, hai dân tộc Pháp và Việt Nam đã trải
qua nhiều nỗi thống khổ kinh hoàng trong hai cuộc Đại chiến:
1914-1918 và 1939-1945.
Hỡi các người Pháp! Chắc các ông cũng hiểu hơn ai hết, dân
tộc Việt-Nam với nền văn minh cổ cựu, trí cương quyết và
nguyện vọng hiện thời của họ. Các ông không hẳn lạ gì người
Việt Nam có một đặc tính đã không biết phụ bạc lại còn biết
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phân biệt bạn và thù, các ông không thể phủ nhận được đức
tin của nhân dân Việt Nam đối với người Pháp.
Hỡi các người Pháp! Hơn ai hết các ông có đủ tư cách để
chứng tỏ rằng trong giờ phút này, sau khi đã hủy bỏ nền thống
trị của các ông, nước Việt-Nam cũng không chịu công nhận
một uy-quyền khác thay thế dù trước sau chỉ hoài bão một
nguyện vọng là quyền tự định đoạt lấy số phận của mình.
Đồng thời các ông có thể tuyên bố với các dân tộc Bạn: trước
hết với dân tộc Mỹ vốn có thiện chí tỏ tình hữu nghị và giúp đỡ
Việt-Nam, rằng các dân tộc ấy vẫn được coi như là ân nhân,
nhưng phải coi chừng đừng phạm vào sự lầm lỗi để đi từ
chính sách thực dân đến chính sách can thiệp, bất cứ với hình
thức nào, trong công việc riêng của Việt Nam, để tránh khỏi
phải chịu hậu quả về cuộc thí-nghiệm của họ. Đối với nhân
dân Việt Nam và riêng đối với các vị lãnh đạo miền Bắc cũng
như miền Nam, Tôi xin các ông cống hiến cho quí vị nhân loại
đang ở trong tình trạng nguy vong, một tấm gương sáng lạng
đoàn kết và tỏ cho mọi người biết rằng "Đoàn kết là sống".
Trong những giờ phút này, trách nhiệm của các ông thật nặng
nề nếu các ông cứ cố chấp theo đuổi một cuộc đấu tranh lý
tưởng quốc tế, đầy dẫy những dục vọng vị kỷ và phe đảng.
Các ông không nên quên rằng hạnh phúc của dân tộc ta là kết
tinh của tình đoàn kết trong tình Thương yêu, hòa khí và công
bằng. Đó là lý tưởng quốc gia mà tổ tiên ta từ ngàn xưa lưu
truyền lại chớ không phải là sản phẩm của cuộc đấu tranh
chánh trị và bè phái. Phải nên mạnh bạo và thẳng thắn nhận
định như thế thì các ông sẽ được toàn dân ủng hộ. Các ông
không thể quên rằng người Việt Nam phải đau khổ ê-chề vì sự
chia rẻ nội bộ và những cuộc tuyển cử riêng rẻ do hai chính
phủ độc lập tổ chức không thể nào tránh được những dục
vọng bè phái. Các ông cầm đầu chánh phủ miền Bắc và miền
Nam, các ông còn đợi gì mà không nêu ngay gương đoàn kết
bằng cách thành lập một Chánh phủ Lâm thời, duy nhất, thoát
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

625

ly khỏi ảnh hưởng ngoại quốc, sự tham dự của các phần tử
mọi khuynh hướng chánh trị, tôn giáo, ngõ hầu tiến tới cuộc
Tổng tuyển cử toàn quốc Việt Nam. Toàn dân sẽ ghi công các
ông và do đó, bằng tấm gương quí báu ấy, các ông sẽ được
tiếng đã cứu vãng trước hết nước Việt Nam và sau cùng toàn
thế giới.Trước khi ngừng lời tôi xin thành khẩn cầu nguyện
Đức Chí-Tôn Cao-Đài của chúng ta để cho nhơn loại sang
năm tới sẽ thoát qua giấc triền miên, hướng thẳng vào ánh
hào quang chói lọi và chân lý của Thượng Đế đặng lựa chọn
lấy con đường hạnh phúc. Cuộc đấu tranh để sinh tồn sẽ đưa
đến cuộc binh đao gây nên khổ não, tàn phá và chết chóc. Trái
lại sự hỗ tương để sinh tồn bằng cách thương yêu trong tình
huynh đệ. Đoàn kết trong hòa khí và công bằng, đó mới là điều
kiện tạo nên sự hợp tác, hòa bình, sáng tạo, hạnh phúc và
sinh hoạt. Mỗi người chúng ta đều có thể tự do chọn lấy một
đường.
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 1955
Hộ Pháp (Ấn ký)
Tiếp theo cũng có "Thông điệp ngày 15-1-1975 của Ngài Hiến
Pháp Trương Hữu Đức, Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên-Đài
thay mặt Hội Thánh Đại-đạo Tam Kỳ Phổ độ gởi cho Liện Hiệp
Quốc và các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc nói về Hoà bình
tại Việt Nam.

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH
通牒平
Văn Phòng
Chưởng quản
Hiệp Thiên Đài
***

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Ngũ thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________
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CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
THÔNG ĐIỆP
của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh về
Hòa Bình Việt Nam
Kính gởi:
Các Chánh phủ liên hệ trong cuộc chiến tại VN.
Ông Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc.
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Ông Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Đình Chiến
tại Việt-Nam.
Chánh Phủ các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc.
Các nhà Lãnh đạo Tôn giáo.
Nghĩ vì Hiệp Định Paris ngày 27-1-1973 qui định cuộc đình
chiến ở Việt-Nam là một niềm hy vọng lớn lao cho toàn cả dân
Việt-Nam đã quá đau khổ vì nạn chiến tranh, nay mong được
thấy Hòa bình lập lại. Nhưng ngược lại, hai năm qua mà cuộc
chiến tranh vẫn tiếp diễn ngày càng ác liệt, gây không biết bao
nhiêu cảnh máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát, mỗi ngày hy sinh
cả ngàn thanh niên ưu tú của dân tộc, làm cho mọi người phải
đau lòng thất vọng. Trước cảnh tang thương tang tóc của dân
lành, Hội Thánh và toàn thể tín hữu Cao Đài luôn luôn giữ
vững tôn chỉ cộng yêu hòa ái của một nền Tôn giáo Đại-Đồng
và trung thành với đường lối Hòa bình Chung sống của Đức
Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ trương để hòa giải dân tộc. Nên
thiết tha kêu gọi quí Lãnh tụ các bên lâm chiến:
1- Xin mở lòng thương xót đồng bào ruột thịt của chúng ta quá
đau khổ vì chiến tranh, sớm bình tĩnh ngồi lại để tự giải quyết
vấn đề nội bộ giữa người Việt với nhau trong tình huynh đệ,
tương thân tương ái, tương nhượng, hầu chấm dứt nạn chiến
tranh tàn khốc. Đặng như vậy, cả bốn chục triệu đồng bào
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Việt-Nam sẽ ghi ơn quí vị và thế hệ mai sau sẽ ghi một điểm
son vào trang lịch sử hiện tại cho quí vị.
2- Xin lưu tâm đến Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh và cả vùng
Thánh địa gồm 19 Phận đạo là nơi tôn nghiêm sùng bái của
toàn thể tín hữu Cao Đài và cũng là nơi gần nửa triệu dân lành
chỉ biết tu hiền, sống đông đúc nơi đây được đôi bên đặt ngoài
vòng chiến, để tránh khích động đến lòng tín ngưỡng của mấy
triệu tín hữu trong toàn quốc.
3- Nếu muốn dùng một nơi nào trong vùng Thánh địa Tây Ninh
để làm địa điểm của hai bên và Ủy Hội Quốc Tế làm nơi hòa
đàm trong quốc nội thì chúng tôi có thể sẵn sàng chấp thuận.
Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề Hòa bình Việt Nam, trật tự
an ninh nơi đây sẽ tạm thời do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp
Quốc đảm nhiệm.
Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ chúng tôi cũng thiết tha
kêu gọi các cường quốc trong hai khối và tất cả các quốc gia
Hội Viên Liên Hiệp Quốc, cùng toàn thể nhân dân yêu chuộng
Hòa bình trên thế giới chứng nhận và ủng hộ lời kêu gọi nầy.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ngày 04-12-Giáp Dần.
(dl: 15-1-1975)
TM. Hội Thánh ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
Hiến Pháp TRƯƠNG HỮU ĐỨC (ấn ký)

THÔNG ĐỒNG
通 同
E: To be in collusion.
F: Être en collusion avec.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Đồng: cùng nhau.
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Thông đồng là hợp tác với nhau cùng làm chung một việc.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Cấm không cho Hiến Đạo thông đồng cùng Hiến Pháp
và Hiến Thế.

THÔNG GIA
通 家
E: The related families.
F: Les familles alliées.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Gia: nhà. Thông gia là hai nhà làm sui với
nhau, tức là có con trai và con gái gả cưới cho nhau.

THÔNG LỆ
通 例
E: Current rule.
F: La règle courante.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Lệ: phép tắc qui định từ trước. Thông lệ là
thể lệ thông dụng từ trước đến nay.

THÔNG LINH HỌC
通 靈 學
E: The spiritualism.
F: Le spiritualisme.
Thông linh học thường được gọi là Thần linh học. (Xem chi
tiết nơi chữ: Thần linh học)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Gia Tô Giáo Chủ giáng cơ bằng Pháp Ngữ: 11-9-1925:
"Thông Linh Học (hay phép chiêu hồn) như ngày xưa ta đã
nói, cần làm cho chủ nghĩa duy vật biết rằng: Ở trên họ còn
ngự trị một sự thật không thay đổi "Thượng Đế Trọn Lành" đã
làm cây cơ nẩy mầm và sóng dâng tràn ngập. Ta đã tiết lộ
giáo lý Thiêng Liêng, ta đã như thợ gặt bó từng chùm những
tài sản tản mác trong nhơn loại và ta đã nói: "Hãy đến gần Ta,
hỡi những kẻ đau khổ?"
Hỡi những linh hồn, hãy yêu thương nhau, đó là bài học thứ
nhứt; Hãy dạy bảo nhau, đó là bài học thứ nhì. Tất cả những
sự thật đều được tìm thấy ở trong Đạo (Thiên Chúa, Lão,
Phật, Khổng). Những sai lầm bắt căn từ trong đó đều do người
mà ra cả; và kìa bên kia những nấm mồ mà các người tưởng
là hư không, có những tiếng kêu với các người: Các Huynh Đệ
không có cái gì bị tiêu diệt Jésus Christ là kẻ chiến thắng
những đau khổ của người hay là kẻ chiến thắng thuyết vô
thần".

THÔNG MINH
聰明
F:Intelligent.
Thông minh là Thiên tư sáng suốt, trí óc sáng láng.
Thi văn dạy Đạo:
Tánh tự thông minh hỏi của ai?
Ban cho nên mới rạng cân đai.
Ðường tu ví biết hồi lui bước,
Kẻo để ngày qua hết một ngày.
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THÔNG QUI
通 歸
E: The list of name.
F: La list nominative.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Qui: tóm về một chỗ. Thông qui là danh
sách nhiều người cùng chung một công việc.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Những thông qui cầu phong phải gởi về Hội Thánh
trước ngày 30 tháng 8 là ngày khóa sổ.

THÔNG THẦN LỰC
通神力
Đức Hộ Pháp nói: "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 Huyềndiệu Cơ bút mới qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo. 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."

THÔNG THIÊN ĐÀI (Chi Phái)
通天臺
Thông Thiên Ðài, đứng đầu là hai Ông Quách Văn Nghĩa và
Lê Quang Hộ, ở Gò Công và Sài Gòn. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm 1948 như
trên. Theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron không cho Tòa
Thánh Tây Ninh là một Chi phái, vì đây là cái gốc của Ðạo, cái
gốc thì sanh ra các nhánh, sanh ra Chi phái. Nhóm Thông
Thiên Ðài được lập nên bởi quí ông: Bác sĩ Nguyễn Văn Nhã,
Ðốc phủ Lê Quang Hộ, đại điền chủ Quách Văn Nghĩa, Ðốc
học Chiếu, Nguyễn Trung Thăng, Lê Quang Nghi, Lê Quang
Tỉnh... và đồng tử phò loan là hai người con của Ngài Bảo Văn
Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu: Ðức (Nguơn Ngọc) và Thân
(Huệ Chương). Ðấng bề trên của nhóm nầy là Liễu Nhứt Chơn
Nhơn Tôn Tẫn trong truyện Phong Kiếm Xuân Thu. Các Ðấng
bề trên cho biết, nhóm nầy về sau sẽ thay thế Hiệp Thiên Đài
của Tòa Thánh Tây Ninh, nhưng thực tế thì không có việc nầy.
Trụ sở của nhóm Thông Thiên Ðài đặt tại Thánh Thất Ðồng
Sơn ở Gò Công. Nhóm nầy không thâu tín đồ, các người sáng
lập già cả rồi chết, nhóm nầy tan rã và mất luôn. Thánh Thất
Ðồng Sơn trở nên vắng vẻ, chỉ còn ông từ lo cúng kiếng mà
thôi. Trong số 12 Chi phái của Cao Đài, không kể đến Thông
Thiên Ðài, trụ sở đặt tại Thánh Thất Ðồng Sơn (tổng Hòa
Ðồng Thượng tỉnh Gò Công). Thực ra phái nầy muốn cùng với
Tòa Thánh Tây Ninh là một, vì phái nầy được lập lên để thay
thế Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài Tây Ninh. Nhưng sau rồi công
việc bất thành và sự hoạt động dần dần thu hẹp vào phạm vi
một Thánh Thất thường thôi. Ước vọng không thành.

THÔNG THIÊN ĐỊNH ĐỊA
Thông Thiên định Địa 通天定地 là Thông hiểu và định đoạt
được các việc trong Trời đất.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
"Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

632

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THÔNG THIÊN HỌC
通 天 學
E: The theosophy.
F: La théosophie.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Thiên: trời. Học: nghiên cứu. Thông Thiên
học là ngành nghiên cứu những luật bí ẩn của Trời Đất, của
Thiên đình, và những quyền năng bí ẩn của con người.
Chữ THEOSOPHY là từ ghép, gồm 2 phần:
- THEO: là Thượng Đế. - SOPHY: là Minh triết.
Vậy, Thông Thiên học là minh triết thiêng liêng, là chơn lý hay
là sự xác thực tuyệt đối và đại đồng, bao gồm: dĩ vãng, hiện tại
và tương lai.
Hội Thông Thiên học là một tổ chức thế giới được thành lập
với 3 mục đích sau đây:
Tìm học những luật bí ẩn của vũ trụ và những quyền năng ẩn
vi trong con người.
Nghiên cứu và học hỏi giáo lý của các tôn giáo bằng sự so
sánh với Triết học và khoa học.
Gây tạo giữa nhơn loại một khối tình huynh đệ đại đồng,
không phân biệt màu da sắc tóc, giai cấp, tôn giáo.
"Đây là Hội Thông Thiên học (Société Théosophique) để
truyền bá chơn lý, tức là tinh hoa các đạo, và câu châm ngôn
của nó là: Không Đạo nào qua Chơn lý (Il n'y a pas de Religion
supérieure à la Vérité).
Người Thông Thiên học kính trọng tất cả các tôn giáo và cũng
kính trọng tất cả các Đức Giáo chủ, thờ phượng tất cả các
Đấng Trọn lành (Trời, Phật, Tiên, Thánh) vì biết rằng các tôn
giáo đều do một gốc, một luật mà ra.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dưới trần thế sở dĩ có nhiều đạo là vì có nhiều nước, nhiều
giống dân, nhiều màu da, nhiều trình độ tiến hóa khác nhau.
Người Âu châu phần lớn giữ đạo Gia Tô, gọi Đức Jésus là
Chúa Cứu Thế; người Á châu theo Phật giáo, gọi Đức Phật
Thích Ca là Giáo chủ.
Hai tôn giáo đó có số tín đồ nhiều nhứt trên hoàn cầu nầy.
Nhưng ít ai biết rằng hai Đấng Giáo chủ ấy và luôn cả các
Đấng Giáo chủ của các đạo khác đều do một gốc mà ra. Tuân
lịnh Đức Ngọc Đế trên Thiên đình, các Đấng Giáo chủ mỗi
Ngài xuống thế một nơi để dạy Đạo.
Đức Chúa Jésus xuống thế dạy đạo cho nhơn loại trong thời
buổi ấy để nhơn loại tiến hóa theo cơ Trời. Ngài xuống gần
bên châu Âu, nên người Âu châu gần gũi Ngài và theo đạo
của Ngài nhiều hơn.
Còn Đức Phật Thích Ca xuống bên Á châu, lấy thể xác là
người Ấn Độ, tên là Çakyamouni, tức là Thích Ca Mâu Ni mà
dạy đạo. Đức Thích Ca lâm phàm tại Ấn Độ nên người Á Châu
được gần Ngài và theo đạo của Ngài nhiều hơn.
Khi hai vị Giáo chủ làm xong phận sự rồi thì hai Ngài đều bỏ
xác phàm mà trở lại ngôi thứ cũ ở Thiên đình và cũng vẫn luôn
luôn không ngừng lo sự tiến hóa cho nhơn loại.
Đạo người Đạo ta là do người phàm tục kiêu hãnh tranh hơn
tranh kém với nhau, chớ Thiên đình và chơn lý chỉ có một mà
thôi.
Hai Đức Giáo chủ thường gặp nhau ở trên Thiên đình và chắc
không khi nào hai Ngài nói: Đạo người Đạo ta bao giờ.
Vậy, ai là người tầm chơn lý, nên mở trí cho thật sâu rộng để
thấu rõ nguồn gốc, hầu tránh sự hiểu lầm và xô xát nhau vì tôn
giáo khác nhau vậy." (Trích trong quyển: Con đường đi đến
Chơn Tiên của ông Nguyễn Văn Lượng, Tổng Thơ Ký Hội
Thông Thiên học VN)
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Hội Thông Thiên học thế giới được chánh thức thành lập vào
ngày 17-11-1875 tại New York với hai vị sáng lập là Bà H.P.
Blavatsky (1831- 1891) và Ông Olcott (1832-1907). Đầu tiên,
Hội đặt trụ sở tại New York, sau dời về thành phố Madras bên
bờ biển Đông của nước Ấn Độ.

THÔNG TRI
通 知
E: To penetrate.
F: Pénétrer.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Tri: biết. Thông tri là biết thông suốt, biết rõ
vấn đề.
Đức Hộ -Pháp nói : "Trước buổi Ðức Thích-Ca gần qui liễu,
ANANÐA và A-Nan-Ca-Diếp đến bên Ngài khóc-lóc hỏi Ngài
rằng: Thầy qui vị rồi ai dạy chúng con, Ðức Thích-Ca nói: Có
một Ðấng đến sau ta, oai quyền hơn ta nữa. Ðức Phật ThíchCa đã nói một vị Tây-Phương Giáo-Chủ Jésus-Christ đó vậy.
Ấy là một đàn anh đã thông tri cho nhơn loại biết người em kế
vị của mình sắp đến, Ngài có nói trước còn oai quyền hơn ta
nữa, thì thật quả vậy".
Kinh Sám Hối có câu:
"Thi-hài như gỗ biết gì,
"Linh-hồn là chủ thông tri việc đời."

THÔNG TRI GIẢI THỂ ĐẠO CAO ĐÀI
Ngày 13-10-1978, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có ra
quyết nghị 5 điểm, mà quan trọng nhất là điểm 3 như sau:
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- Giải tán và nghiêm cấm họat động hệ thống tổ chức hành
chánh Đạo từ trên đến cơ sở,
- Xóa bỏ và nghiêm cấm Cơ Bút,
- Chính quyền sẽ quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất mà Đạo
đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng Tôn giáo để
phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính cách tu
hành, chính quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để chuyên lo
việc tín ngưỡng.
Phía dưới ký tên thay mặt đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 6 khóa 1
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Đặng Văn Thượng.
Để thi hành nghị quyết chính-quyền buộc Hội Thánh ra thông
tri cho toàn Đạo rõ để họ quản lý và cấm đoán y theo quyết
nghị.
Hội Thánh nhóm cấp Phối Sư đổ lên để thảo luận trong một
tuần lễ mà thông tri không được ra đời vì những điều Hội
Thánh muốn thì chính quyền không đồng ý còn những sự
buộc ràng của chính quyền thì Hội Thánh không đồng ý. Hội
Thánh mới triệu tập một khóa đại hội nghị để Lễ Sanh và
phẩm tương đương đổ lên tại giảng đường ngày 20-11-Mậu
Ngọ để nói là chỉnh sửa thông tri nhưng kỳ thực là buộc tòan
hội biểu quyết chấp thuận bằng cách giơ tay lấy đa số, chứ
không có chỉnh sửa chi hết.
Tôi xin chia ra nhiều đọan để dễ bề nhận thức những khía
cạnh của vấn đề.
ĐỌAN I
a/- Ngài Bảo Đạo chủ tọa tuyên bố khai mạc giải thích sơ lược
mục đích: chúng ta dẫu Chức sắc, chức việc hoặc Đạo hữu, ai
có ý kiến hay đóng góp cũng có quyền chỉnh sửa thông tri cho
vừa Đạo vừa đời, đây chỉ là bản dự thảo chứ chưa phải chung
quyết nên chúng ta tự do bàn luận.
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b/- Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh giải thích: nhà
nước thấy cơ cấu Đạo không đi đúng chính sách Xã Hội Chủ
Nghĩa nên yêu cầu chúng ta lột xác lần lần các cơ quan cho
gọn gàng đi đến Tôn giáo thuần túy tu hành, không còn tính
cách chính trị. Nhưng chúng ta vẩn bảo thủ, thành thử nhiều
vụ rắc rối xảy ra như vụ Đài Phát Thanh, vụ Đinh Văn Kịp, vụ
Tám Ngoài đã làm chúng ta vất vả đối phó. Hội Thánh thấy bất
lực không đủ khả năng hướng dẫn con cái Đức Chí Tôn theo
chính sách nhà nước hiện hữu. Mãi đến ngày 3-10-1978 nhà
nước triển khai bản án. Ngày 13-12-1978 Uỷ Ban Nhân Dân
Tỉnh ra nghị quyết lấy cớ rằng: vì dân không đồng ý, nhà nước
không đồng ý, Hội Thánh phải tuân theo.
c/- Năm Anh nói rằng anh có đóng góp vào bản thông tri với
tính cách chức sắc Hiệp Thiên Đài mục đích bảo vệ luật pháp
Đạo. Khoản này danh từ trong thông tri sặc mùi CS và là ý
kiến có lợi cho chính quyền, tức thất lợi cho Đạo…
ĐỌAN II.- NĂM ANH THAO TÚNG NGHỊ TRƯỜNG
Đã nói hội nghị do Ngài Bảo Đạo chủ tọa thì Năm Anh đâu có
quyền gì ăn nói tự do, nhưng y ta mặc đạo phục tràng y 6 nút,
tự xưng là Thừa Sử Hiệp Thiên Đài ăn nói không kiêng nễ Hội
Thánh chi cả.
Không hiểu vô tình hay hữu ý mà ông Thái Hiểu Thanh quyền
Thái Chánh Phối Sư giới thiệu Năm Anh là người dự thính chớ
không phải là lấy tính cách dân biểu quốc hội hay một đảng
viên CS ngồi chung với Hội Thánh. Anh thú nhận có đóng góp
trong bản dự thảo thông tri, tưởng rằng nói vậy là có công,
nhưng thiên hạ đều thấy bản thông tri đã bị chánh quyền chia
nhiều khỏan nực mùi Cát Mát. Anh dành micro nói tào lao cả
tiếng đồng hồ mà không kết được. Thính giả phẩn nộ cực độ.
Có 1 ông nói lớn:"Thôi chứ để người ta bàn vụ thông tri chứ
nói ngoài đề hoài sao? Năm Anh quê quá nạt: nếu ông không
nghe thì đi ra ngoài. Bên phái nữ cũng có 1 bà nói: "Bộ 1 mình
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anh nói tới trưa sao chớ?-Năm Anh cũng biểu: Nếu bà không
muốn nghe thì bà cứ đi ra đi.
Tôi bực quá đứng dậy đi ra ngòai tỏ dấu phản đối, rồi ngồi
ngoài ngó vô. Trong này giọng oang oang vẫn vọng ra nghe
nhức óc.
a.-Bà Giáo Sư Hương Thân (chị ruột của cố Giám Đạo Phan
Hữu Phước) ôn tồn nói: Này cậu Năm, nảy giờ cậu nói hay
lắm. Hành động yêu nước của cậu tôi phục lắm. Cậu binh vực
cho Đạo tôi cám ơn cậu lắm, nhưng cậu nóng quá, đến đổi
mấy vị lảnh đạo của Đạo cậu còn kêu tên mà phỉ báng. Cái gì
tôi cũng phục cậu hết duy cậu có hổn láo với đức Giáo Chủ và
quí vị chức sắc đàn anh là tôi không vừa ý.
Từ cái nhỏ nhẹ bà Thân khẻ khẻ đau nhói, nói xâm xỉa kẻ ỷ
quyền thế lấn áp Hội Thánh: "Cậu coi chừng Chư Thần hành
pháp mất cả linh hồn".
Từ đó Năm Anh mới dịu giọng xuống nước.
b.- Ông Lễ Sanh Thượng Nhiệm Thanh trình bày sắc lịnh số
234 và nghị quyết 297 của chính quyền trung ương cho tự do
tín ngưỡng mà nay UBND Tỉnh Tây Ninh lại ra nghị quyết giải
thể các cơ cấu của Đạo, hỏi hai cái đó có mâu thuẫn nhau
chăng?
Chức Sắc phần đông vổ tay hoan nghênh ý kiến đó.
Năm Anh vội cúp lời và hỏi: Hồi nãy ai vỗ tay xin giơ tay lên
cho y ghi tên. Thiên hạ đều giơ tay rất đông. Sĩ Tải Lê Quang
Tự nói: "Theo tinh thần dân chủ chúng tôi có quyền tán đồng ý
kiến hay của bất cứ ai bằng cách vỗ tay, không ai có quyền
cấm đóan điều đó". Năm Anh tịch ngòi không còn đòi biên tên
những người vỗ tay nữa. Có nhiều vị cười lên một cách ngạo
nghễ: " ồ,ồ,ồ….." làm anh Năm đã quê càng quê thêm.
ĐỌAN III. NHỮNG CON CÒ MỒI

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

638

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Theo nhận định của tôi thì trong Hội Thánh có hai lọai cò mồi.
a/-Lọai thượng thặng: là quyền Thái Chánh Phối Sư Thái
Hiểu Thanh và quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Triệu Thanh.
Có lẻ Chí Tôn thấy Ngọc Triệu Thanh nguy hiểm quá nên tức
tốc đem về gấp. Vì lẽ ấy sự chết bất đắc kỳ tử của Ngọc Triệu
Thanh làm tòan đạo xôn xao không ít. Đó là bên Cửu Trùng
Đài.
Còn bên Hiệp Thiên Đài có Thừa Sử Phan Ngọc Anh, Thừa
Sử Phạm Văn Ngôn. Ngôn lãnh lệnh từ mật khu ra làm CaoĐài-vận, vào tu được lên Thừa Sử thì "giải phóng". Cs cho y
phấn đấu nhưng không nói ra mà nói y làm C.I.A cho Mỹ, đem
đi học tập, y bị bịnh tê liệt á khẩu chúng mới cho về gia đình,
rồi chết lần hồi theo ý định của cách mạng.
Thừa Sử Anh là tín đồ của Bến Tre lãnh mật lịnh về Tòa
Thánh lăn vào cửa Hiệp Thiên để bảo vệ luật pháp bằng cách
vạch lá tìm sâu, phục vụ C.S còn hơn là cách mạng trung kiên
nữa.
Không hiểu còn những vị ẩn chưa ra mặt, chứ thế nào cũng có
trong Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài hay Phước Thiện những
con cò mồi khôn ngoan, không xuất đầu lộ diện, vẫn âm thầm
hại Đạo. Đáng kể nhất là Giáo Hữu Thái Trị Thanh, một con
sâu độc hại, ít nói mà rất thầm kính nguy hiểm.
b/.- Loại hạ đẳng: là lọai nhờ các kỳ học tập trước và hôm
nay đã hiện hình thấy rõ.
1. Giáo Hữu Thái Rặc Thanh phó Khâm Thành.
2. Giáo Hữu Ngọc Hương Thanh Khâm Châu Tây Ninh.
3. Giáo Thiện Trần Thạch Long Q.Quản Châu Đồng Tháp.
4. Giáo Sư Thượng Châu Thanh Khâm Trấn.
5. Lễ Sanh Thượng (Hâu Giang).
6. Giáo Sư Thái Còn Thanh.
7. Giáo Thiện Sang.
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8. Lãnh Nhạc Huỳnh Minh Mẫn.
Riêng về cuộc hội hôm nay hai ông Hương và Long đã đề nghị
có một sách:
1.Tăng thành phần lãnh đạo lên thành 12 thay vì 10.
2.Tăng số công quả Thánh Thất và đền thờ Phật Mẫu địa
phương lên thành 4 thay vì 3 vị…Cái rập đó đã làm cho mọi
người nhận được những con chuột bị cháy nhà phải ló mặt.
Còn Giáo Sư Châu 2 lần yêu cầu biểu quyết chấp thuận bản
thông tri sớm chừng nào hay chừng nấy và không cho Luật Sự
Mai phát biểu ý kiến, tuy em nó có xin phép chủ tọa đàng
hoàng.
Giáo Hữu Rặc lạy chánh quyền 2 lần để xin nới tay cho Hội
Thánh? Cái gì phải hạ mình đến thế, làm mất phẩm giá thánh
thể Đức Chí Tôn làm nhơ danh Đạo.
ĐỌAN IV: BẢO LÃNH TỘI TÌNH THIÊNG LIÊNG NỀU SÁI
THIÊN ĐIỀU
Giữa áp lực của chính quyền Ngài Bảo Đạo tuyên bố: Tôi sẽ
chịu tất cả tội tình về sự chỉnh đốn nội bộ của Đạo hôm nay.
Nếu về Thiêng Liêng các Đấng bắt tội tôi, tôi sẽ gánh tất cả tội
lỗi thế cho Hội Thánh. Qúi vị cứ an tâm ẩn nhẩn để từ từ
chúng ta qua khúc quanh lịch sử nầy.
Thế tình nói: thắng làm vua, thua làm giặc. CM đã làm vua từ
Bắc chí Nam, họ muốn gì nếu chúng ta cải lẫy đến đâu, rốt
cuộc cũng phải xuôi tay. Tôi xin quí vị vững đức tin. Đạo của
Chí Tôn phải trải thất ức niên; không lẽ hôm nay mới có 54
năm mà bị bế sao? Có lẽ quyền Thiêng Liêng định vậy, nên
chúng ta phải chịu vậy. Vì Đức Hộ Pháp là vị Phật xuống thế
gian còn bị lắm điều điêu đứng, thất bại như trong bài thi:
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Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi
Buồn nhìn cội đạo luốn chơi vơi
Nào hay vạn sự do Thiên định….
Ví như lượn sóng biển lớn chúng vào bờ, người tắm biển phải
hụp xuống để nó qua đầu mình rồi ngóc lên an tòan không chi
hại. Nếu ta đưa mặt cho nó vã vào thiếu điều muốn sặc máu
hay choán ván khó chịu lắm.
Đức Lý Giáo Tông cũng dạy: "Phải tùy phương nắng dỏi-dắn
day dù", thì chúng ta cũng phải uyển chuyển theo thời thế mà
hành Đạo. Miễn sao có ích cho nhơn sanh đoạt mục đích là
thắng khổ, giải khổ. Xin đừng nặng về danh từ này danh từ nọ
mà phải nhắm làm sao cho con cái Đức Chí Tôn hết khổ,
hưởng hạnh phúc thì công quả không mất. Sau khi nghe cặn
kẻ chúng tôi ngưng tranh đấu, nhưng đến phút biểu quyết
chấp thuận bản dự thảo thông tri và danh sách Hội Đồng
Chưởng Quản Đạo Cao Đài Tòa Thánh TN, chúng tôi đồng
không giơ tay để tỏ thái độ.
Ngài Bảo Đạo thấy đa số hội trường chấp thuận nên tuyên bố
thi hành theo bản dự thảo và cám ơn tòan hội.
Bế mạc vào 11 giờ trưa ngày 22 tháng 12 năm Mậu Ngọ.
Viết xong 3-1-kỷ Mùi
(30-1-1979)
Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
Hội Đồng Chưởng Quản Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh
Tây Ninh:
1.Chưởng Quản : Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.
2.Phó Chưởng Quản : Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh.
3.Chánh Từ Hàn: Giáo Sư Thái Phát Thanh.
4.Phó Từ Hàn: Cải Trạng Lê Minh Khuyên.
5.Hội Viên:
Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh.
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Qu. Thái Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh.
Quyền Nữ Chánh Phối Sư Hương Tiếu.
Chơn Nhơn Đặng Văn Chưởng.
Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo.
Quyền Tiếp Lễ Nhạc Quân Võ Thành Tươi.
KẾT LUẬN
I.- Lập Hội Đồng Chưởng Quản gồm có 10 người.
II.- Đền Thánh chỉ còn 20 người công quả.
III -.Đền Thờ Phật Mẫu cũng 20 người công quả.
IV.- Thánh Thất địa phương chỉ còn 1 vị cai quản và 3 người
công quả.
V.- Đền Thờ Phật Mẫu địa phương chỉ còn 1 vị cai quản và 3
người công quả.
Ngoài ra giải thể tất cả từ già tới trẻ, trở về gia đình phục vụ xã
hội, tăng gia sản xuất nam nữ cũng vậy.

THÔNG TRUYỀN
通 傳
E: To propagate.
F: Propager.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Truyền: trao lại, đưa đi. Thông truyền là
truyền đi khắp các nơi.
"Nền Ðạo đã thông truyền Quốc-Tế, vậy phải vãn-hồi các bản
sắc trong lành cho xứng danh là Thánh-Ðịa, hầu làm cái trụ
cốt tinh-thần cho nhơn-loại hướng về tin-tưởng."
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Ngày nay Đệ-tử khẩn-nguyền,
"Chín tầng Trời, Đất thông truyền chứng tri."
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THÔNG TUỆ
通 慧
E: Sagacious.
F: Sagace.
Thông: Nghe rõ, sáng tai, thông minh. Tuệ: trí não sáng suốt
hiểu biết. Thông tuệ là thông minh và sáng suốt.
Trong tôn giáo thường đọc là: Thông huệ: chỉ các phép Thần
thông có được do tu đắc đạo đạt được trí huệ.

THÔNG TƯ
通 咨
E: The circular.
F: La circulaire.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Tư: văn thư gởi đi.
Thông tư là văn thư của cơ quan trung ương gởi xuống cho
các cấp dưới thi hành đúng theo chủ trương và đường lối của
trung ương đã định.
Trong Đạo Cao Đài, Hội Thánh ít dùng chữ Thông tư, thường
dùng chữ: Thông tri.

THỐNG ĐỐC NAM KỲ
統督南圻
Để việc phổ độ chúng sanh khỏi bị ngăn trở, các Ngài Cao
Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc … tất cả 28 vị đứng tên đưa tờ
Khai Tịch Đạo lên Thống Đốc Nam Kỳ là ông Le Fol (nhằm
triều Bảo Đại) vào ngày 7-10-1926. Vì nằm trong chế độ cai trị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của Pháp bấy giờ: Tờ Khai Tịch Đạo coi như thông báo chánh
thức rồi hành giáo và truyền giáo chớ không đợi phúc văn của
Pháp. Thế nên, không có văn kiện nào trả lời hoặc cho phép
về Tờ Khai trên cả.

THỐNG KHỔ
痛苦
E: Painful.
F: Douloureux.
(Thống 痛: nhức nhối, thống thiết; Khổ 苦: đau đớn). Thống
khổ là sự đau đớn, nhức nhối quá sức chịu đựng của con
người. Khi thống khổ về Tâm hồn là đã khổ về tinh thần thì thể
xác cũng khổ theo không ít vậy.
Đức Hộ Pháp than cho nhơn-loại rằng: "Ngày giờ nào nhơnsanh 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
Đức Khổng-Phu Tử: "Ông có thuốc gì an-ủi nỗi thống khổ tâm
hồn của tôi không?"
- Đức Khổng Tử đáp: 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 Sống. 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
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ra khỏi thúc-phược thất tình, lên non phủi kiếp oan-khiên, tìm
nơi 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 rằng:
Đấng Cứu-Thế có phương thuốc nào trị thống khổ Tâm hồn tôi
không? 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, phươngpháp 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 vững-vàng, còn phần nhiều ngược dòng đi ngã khác, không
ở trong lòng Chí-Tôn chút nào tất cả. Thất chí nữa, hết tìm ai!"
Đức Ngài kết luận: "Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm hồn
của nhân-loại bao nhiêu thì Đức Chí-Tôn, Ngài thống khổ bấy
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".

THỐNG NGỰ VẠN VẬT
統 御 萬 物
E: To govern all beings.
F: Gouvener les êtres.
Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Ngự: trị yên. Vạn vật:
tất cả các vật trong Càn Khôn Vũ Trụ.
Thống ngự vạn vật là thống lãnh và trị yên vạn vật trong toàn
cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Hoá dục quần sanh, Thống ngự vạn vật."

THỐNG NHỨT
統 一
E: To unify.
F: Unifier.
Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Nhứt: một. Thống
nhứt là hợp tất cả lại thành một mối duy nhứt, có cùng chung
một cơ cấu tổ chức và một lãnh đạo duy nhứt.
Td: Sự thống nhứt các Chi phái của Đạo Cao Đài là mối quan
tâm hàng đầu của người tín đồ Cao Đài.
Khi 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".

THỐNG NHỨT ĐỨC TIN
統一德信
Ngày 01 tháng 12 năm 1931 Đức Quyền Giáo Tông có gởi lên
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quí vị chủ tịch Nghiệp đoàn báo chí Thế giới bằng những lời
yêu cầu khẩn thiết nhất: "Chúng tôi rất hân hạnh và kính cẩn
yêu cầu quý Ngài khuyến nhủ tất cả các Giám Ðốc Nhật 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. Ðó là một đặc ân
mà Báo chí ban cho toàn thể nhân loại, bởi vì nếu sự thống
nhứt đức tin được thực hiện, các chủng tộc sẽ xem nhau như
anh em và Hòa-bình Thế giới sẽ phát hiện.Thế giới sẽ được
giải thoát khỏi 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 quý vị Chủ Tịch nhận nơi đây
những cảm tình kính mến và biết ơn của chúng tôi.
THƯỢNG TRUNG NHỰT

THỐNG NHỨT QUI NGUYÊN
統一歸元
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.

THỐNG NHẤT TÍN NGƯỠNG
統一信仰
Thờ Thiên-Nhãn là 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 Giáochủ như buổi trước thì không đủ thống nhất đặng tín
ngưỡng của nhơn-sanh trong hoàn-cầu thế-giới. Cho nên thờ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiiên 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."

THỐNG NHỨT TÍNH THẦN
統一星神
Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ Khánh Thành
Tòa-Thánh Tây-Ninh từ 6 đến 16-Giêng Ất Mùi (1955) có mặt
Thủ-Tướng Ngô-Đình-Diệm:
"Sở-dĩ có cuộc lễ nầy là đã đến lúc Bần-Đạo cần cho Thế-Giới
hiểu rõ uy-tín của Đạo Cao-Đài cả về phẩm lẫn lượng, đặcđiểm là cho các nước hiểu quyền-năng Đức Chí-Tôn trong kỳ
hỗn-loạn nầy, để mong rằng nhơn-loại nên hướng về hạnhphúc chung bớt sự tương-tàn, tương sát lẫn-nhau.
Đức HỘ-PHÁP đang giải-thích cho Thủ-Tướng Diệm hiểu về
Triết-Lý và Tôn-Chỉ của Đạo Cao-Đài trong lúc Thủ Tướng vào
Đền-Thánh.
Đức Ngài nói: "Trong lúc hỗn-loạn nầy, số phận hẩm hiu nhứt
là các dân-tộc nhược-tiểu. Thế-giới hiện nay có hai chủtrương: một bên lấy võ-lực làm căn-bản, một bên đem tiền tài
để huy-động khắp nơi. Nhưng ta không sợ. Bằng võ-lực: Ta có
thể hợp sức nhiều nước để chống lại, bằng tiền-tài: Ta có thể
không mắc mưu, nếu ta không ham lợi. Nói tóm lại chỉ có
thống nhứt tinh-thần mới có thể thoát khỏi tai-họa hữu-hình,
mà chỉ có thống-nhứt Tôn-Giáo mới thống-nhứt nỗi tinh-thần.
Vậy, con cái Đức Chí-Tôn phải đồng-tâm hiệp-lực để Đạo
được mau tiến triển để làm tròn phận-sự một công-dân của
một Quốc Gia, một hiếu-tử của Đức Cha-Lành".
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THỐNG QUẢN
統 管
E: The General Intendant.
F: L’intendant Général.
Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Quản: coi sóc công
việc. Thống quản là chưởng quản toàn thể.
Thống quản Phước Thiện là một vị Thời Quân Hiệp Thiên
Ðài, thuộc Chi Đạo, chưởng quản toàn thể Cơ Quan Phước
Thiện nam và nữ phái.
Dưới quyền của vị Thống quản Phước Thiện là hai vị: Chưởng
quản Phước Thiện nam phái. Chưởng quản Phước Thiện nữ
phái.

THỐNG THIẾT
痛 切
E: Very painful.
F: Très douloureux.
Thống: Đau đớn. Thiết: cắt. Thống thiết là đau như cắt thịt. Ý
nói: đau đớn lắm.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Tóm lại là lập phương bảo
toàn sanh chúng khỏi điều thống thiết đau khổ với nét oai
nghiêm của Chức sắc đương quyền hành chánh.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để: "Cả Thanh
Niên Việt Nam nên ghi nhớ những lời nhắn gởi của Ngài,
trước nửa giờ chết, Ngài còn rán ngồi dậy nhắn cho toàn
Thanh Niên Việt Nam phải cương quyết quật cường cứu quốc,
mặc dầu còn một hơi thở cuối cùng, nhưng Ngài còn rán hô
"Việt Nam Muôn Năm" rồi mới tắt thở. Bần Đạo không thấy mà
đã nghe đồng bào Việt Kiều ở Đông Kinh thuật điều ấy làm
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho Bần Đạo khóc và chính mình Bần Đạo chỉ biết khóc mà
thôi. Nối theo lời kêu gọi thống thiết của Ngài Bần Đạo về đến
đây cũng xin cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ Lưỡng
Phái lập lại lời thống thiết trước giờ chết của Ngài. Bần Đạo hô
cả thảy đều hô theo: "VIỆT NAM MUÔN NĂM!".

THƠ (Nguyễn Ngọc Thơ)
Ông Nguyễn Ngọc Thơ là một nghiệp chủ Sài-gòn. Bà Lâm
Ngọc Thanh là nghiệp chủ ở Vũng Liêm, sau khi người chồng
trước qua đời, Bà tái giá với ông Thơ. Cả hai Ông Bà đều là
những người giàu có về sản nghiệp, lại giàu lòng nhân ái, giàu
lòng đạo đức. Ban đầu Ông Bà theo Đạo Phật, ông thầy là
Huề Thượng Như Nhãn. Sau khi Ông Bà được Đức Chí-Tôn
thâu làm Môn đệ, liền độ thầy vào cửa Đạo Cao Đài luôn. Ông
Bà đều là người ngoan Đạo nên Đức Chí-Tôn cũng lo dạy dỗ.
Thầy dạy: ngày 14-12-Bính Dần (Thứ hai, 17-1-1927)
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 đều 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." (Ðạo
Sử. II. 177)
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
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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 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."

THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Đường Thi)
唐 詩
E: The Tang poetry.
F: La poésie de Tang.
Thơ: Thi: Thi văn, văn có vần điệu. Đường: nhà Đường. Luật:
phép tắc. Thơ đường luật là thể thơ đặt ra vào thời nhà
Đường (618-907) bên Tàu, theo một luật lệ nhứt định.
Thơ Đường luật chia làm 2 lối:
Tứ tuyệt: nghĩa là mỗi bài thơ có 4 câu.
Tiền trình Thầy dạy các con tường,
Đợi hạ sang năm mới tuyển lương.
Năm bảy năm sau nên nghiệp lớn,
Đến chừng ấy khá Đạo lo lường
Bát cú: nghĩa là mỗi bài thơ có 8 câu.
Bài thi chữ KHÔNG
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khán đắc phù sanh nhứt thế KHÔNG,
Điền viên sản nghiệp diệc giai KHÔNG.
Thê nhi, phụ tử chung ly biệt,
Phú quí, công danh tổng thị KHÔNG.
Cổ ngữ: Vạn ban đô thị giả,
Kim ngôn: Bá kế nhứt tràng KHÔNG.
Tiền tài thu thập đa tân khổ,
Lộ thượng huỳnh tuyền lưỡng thủ KHÔNG.
Quan Âm Bồ Tát (1950)
Trong hai lối ấy, lối Bát cú là chánh.
Trong lối Bát cú phân ra hai loại:
loại mỗi câu 5 chữ, gọi là Ngũ ngôn bát cú.
loại mỗi câu 7 chữ, gọi là Thất ngôn bát cú.

THƠ THĂM HỎI
Thơ là những lời lẽ được ghi lại trên giấy mục đích thăm hỏi,
an ủi thay cho việc gặp gỡ. Đặc biệt đây là số anh em theo
Chính Sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp, nhưng
vì chế độ của Ngô Đình Diệm là người Công giáo muốn diệt
Đạo Cao Đài nên thẳng tay sát phạt. Do vậy mà chính Đức Hộ
Pháp phải lưu vong, người tuân theo thì bị xử tù, xử phạt có
khi đến chết. Một số Sĩ Tải đang ngồi tù, Đức Hộ Pháp viết thơ
an ủi, để tỏ niềm thông cảm của một vị Giáo chủ Cao-Đài:
Đức Hộ Pháp từ Nam Vang gởi thơ về trại giam Thủ Đức cho
Sĩ Tải Nguyên như sau :
"Em Sĩ Tải, Qua mới nhận được phúc sự của Hoà Bình Giáo
Hội trung ương tin cho Qua hay rằng mấy em vẫn còn bị giam
cầm nơi Thủ Đức mà ước mong đặng thấy tin tức của Qua,
nên Qua viết bức thư nầy do nơi tay của Bạn đem đến giao
tận tay cho em đặng trao lại. Qua mong ước rằng bức thơ sẽ
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thay mặt cho Qua đến viếng mấy em nơi ngục thất. Qua vẫn
an ổn và mạnh khoẻ như thường. Già có hơi yếu một chút chớ
không bệnh hoạn chi lắm. Cơ thể còn sức lực chịu khổ hạnh
cùng Đạo, kỳ này cũng như kỳ trước đặng.
Mấy em cứ an lòng. Ở thế gian này không có chi tội hơn là làm
cho trở ngại sự thương yêu, nhưng chỉ là hành vi vô ích và kết
cuộc làm cho sự thương yêu của bất cứ là nạn nhân thêm
nồng nàn và bình yên, thêm mạnh mẽ hơn nữa mà thôi. Ngày
sum hợp của ta ngày kia sẽ chỉ rõ điều ấy. Mấy em ráng chịu
khổ hạnh ít lâu nữa rồi quyền thiêng liêng sẽ định đoạt. TA
thấy cả hành vi của TA là thuận nhơn tâm, thuận thiên ý là đủ".
HỘ PHẤP (Ấn ký )

THƠ THỚI (THƯ THÁI)
舒 泰
E: Leisurely.
F: À loisir.
Thơ: Thư: Huỡn, ung dung. Thới hay Thái: bình yên. Thơ thới
hay Thư thái là thong thả an vui.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.

THƠ TRUYỆN HUÊ TÌNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Các thơ truyện huê tình xé hủy,
"Kẻo để đời làm lụy luân-thường."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƠ VIỆN (THƯ VIỆN)
書 院
E: The library.
F: La bibliothèque.
Thơ: Thư: sách, thơ từ, viết. Viện: toà nhà. Thơ viện hay Thư
viện là tòa nhà lưu trữ các thứ sách, người ta có thể vào đó
mượn sách để đọc, nghiên cứu, học hỏi.

THỜ CHỒNG TIẾT HẠNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Ở sao đáng phận đạo dâu,
"Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan."

THỜ NGƯỜI VÀ THỜ TRỜI
"Chúng ta biết nhìn nhận Trời trên mặt địa cầu, chúng ta biết
thờ phượng Trời, tức nhiên thờ loài người đó vậy. Ðạo giáo
chúng ta để lại 2.000 năm, vậy điều trọng hệ là thờ Trời và
thờ Người."

THỜ PHƯỢNG
Thờ phượng là một sự tôn kính, trọng vọng bằng tất cả tâm
huyết của mình, nên bày thiết một hình thức làm biểu tượng
mà tưởng niệm hay cúng vái hằng ngày.
Đức Hộ Pháp nói tại Đền-Thánh đêm 07-04-Nhâm Thìn
(1952): "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
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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."

THỜ THẦY
Các Ngài (Trung, Cư, Tắc) đã thọ làm Môn đệ Đấng Cao Đài
đã lâu nhưng chưa thờ, vì chưa biết cách thức thờ thế nào,
nên mới xin cách dạy để thờ, thì Đấng Cao Đài Thượng đế
dạy "Đến Chiêu xem cách thức nó thờ Thầy, bảo nó hiệp một
với các con".
Vâng lịnh Đấng Cao Đài, các Ngài Lê Văn Trung, Cao Quỳnh
Cư, Phạm Công Tắc đến nhà ông Ngô văn Chiêu ở số 110
đường Bonard (nay là Lê Lợi, Sài gòn) để quan sát cách thờ.
Ông Ngô Văn Chiêu thờ Thầy rất kỹ, tận trên cao và ngay
chính giữa nhà, thật kín đáo. Có ai đến chơi nhà, không chú-ý
khó mà biết được vì ông là người rất dè dặt, nếu không phải là
bạn tu thì không bao giờ chỉ dẫn".
Vào năm 1921 lúc làm chủ Quận Phú Quốc, một buổi sáng lối
8 giờ tối, Đức Chí tôn đã hiện con mắt (Thiên Nhãn) nhiều lần
và buộc ông phải thờ. Năm 1924, ông đổi về Sài Gòn thì cũng
tiếp tục thờ Thầy (Thiên Nhãn) và tu đơn như trước. Kịp đến
khi Đức Chí Tôn chuyển cơ phổ độ cho nhóm Ngài Phạm
Công Tắc thì các Ngài đến đây để quan sát cách thờ phượng
về tuyền bá trong đạo hữu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỜ THIÊN NHÃN
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. Trong buổi
Hạ-nguơn chuyển thế Đức Chí-Tôn khai Đạo dạy thờ ThiênNhãn là thờ Chơn-thần của Chí Linh cho hiệp cùng Vạn-linh
tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ THẦY vậy".

THỜ VỚI MIỆNG LƯỠI
Mardi 23 Novembre 1926 (18 rạng 19 Bính Dần)
Thầy dạy: "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
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!".

THỜI
時
Chữ Thời 時 trong kinh Dịch:
Nghĩa chữ DỊCH cốt yếu nhất là Biến-Dịch mà cũng qui kết
vào sự biến-dịch ấy mà thôi. Xưa nay ở trong vũ-trụ không
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gian vẫn không biến dịch, mà thời-gian thường biến-dịch. Một
ngày một đêm hai mươi bốn tiếng đồng-hồ, cho đến một
tháng, một năm, một thế-kỷ, một vũ-trụ, biến-hoá thay đổi.
Biến-hóa chẳng phút chốc nào dừng, thời-gian hay biến-dịch
như thế nên không-gian cũng thường thường theo thời-gian
mà biến-dịch. Thời-gian do Đông mà biến ra Xuân, không gian
thường thấy biến nhiều, gió hoà mưa ngọt; thời-gian do Hạ mà
biến ra Thu thời không-gian thường thấy nhiều mù đen mây
trắng. Đêm biến ra ngày, thời không-gian thường sáng; ngày
biến ra đêm, thời không-gian thường tối. Về phần thiên-nhiên
đành như thế, thời phần nhân sự cũng phải như thế.Thánhnhân làm sách DỊCH dạy người, cốt nhất là tuỳ thì biến-dịch.
Vì nghĩa biến dịch, nên người học Dịch phải tinh tường nghĩa
của chữ Thời 時 là thời-gian vậy. Biến-dịch mà cho đúng với
thời, chính là thấu lý được Dịch. Toàn bộ DỊCH chỉ tóm lại có
một chữ THỜI. Sự đổi cũ ra mới, phá hoại cái hiện tại mà kiến
thiết cái tương lai, nhất thiết về nhân sự bất luận là hạng
người nào, việc nào cũng chỉ đúng Thời mà làm thì hay, chưa
đúng Thời mà làm thì dở. Trong Kinh DỊCH mỗi một quẻ tất có
Thời của quẻ ấy. Công dụng quẻ nào, chỉ làm cho đúng thời
của quẻ, chữ THỜI rất là quan trọng. Sự thấp cao của người
đạt Đạo Dịch là nắm cho được chữ Thời. Thầy Thiệu-KhangTiết nói: toàn bộ DỊCH chỉ một chữ mà bao trùm được hết các
nghĩa: là chữ THỜI, do câu "Chu Dịch nhất bộ, khả nhất ngôn
dĩ tế chi, viết THỜI". Vậy chúng ta học Dịch, tức nhiên phải
hiểu thấu chữ THÌ (hay THỜI cùng nghĩa).
Thì, nghĩa là buổi. Ví như buổi trưa ăn cơm, buổi đêm thì vào
nghỉ. Thì, nghĩa là mùa, như mùa Hạ phải mặc đồ mát, mùa
đông mặc đồ ấm. Thì, nghĩa là giờ. Như giờ sáng phải mở
cửa, giờ tối phải thắp đèn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỜI CƠ
時 機
E: Occasion.
F: L’occasion.
Thời: Thời gian, lúc, đương thời, thường. Cơ: dịp, cơ hội. Thời
cơ là cơ hội đúng lúc, rất thuận tiện cho việc làm.

THỜI ĐẠI
時 代
E: The period.
F: La période.
Thời: Thời gian, lúc, đương thời, thường. Đại: đời. Thời đại là
một khoảng thời gian dài có xảy ra những sự kiện lịch sử quan
trọng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con ở nhằm thời đại nầy đặng lắm cuộc tân toan.

THỜI GIAN
時間
F: Le temps.
(Thời 時 hay gọi là Thì, thời khắc chuyển biến. Gian 間:
khoảng cách).
"Thời-gian là cái mực thước đo-lường cơ tấn hóa..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. Thời-gian 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: khi nói về Không gian và Thời gian
chẳng khác nào hai cái lý tương-tiếp gát chồng lên nhau, Âm
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Dương hỗn-hợp, hữu-hình và vô-hình theo tiếng gọi của đời
thường vậy".
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Quan Âm chơn linh của Ngài là thời
gian cho nên tánh đức của Ngài không bao giờ thối tâm ngã
lòng hay bật rật, gấp rút, lật đật. Bà là người điềm tĩnh, bởi thế
cho nên Bà đầu kiếp người ta vu oan đủ mọi điều, nhưng tánh
đức từ hòa nhẫn nại của Bà vẫn chịu nỗi đủ phương diện khổ
não và oan khúc, chịu nỗi thế tình ấy là một vị Trạng Sư đắc
lực và oai quyền nơi cảnh thiêng liêng hằng sống bảo vệ cả
Nữ phái vậy. Chúng ta lấy làm hạnh phúc lắm. Bần Đạo lấy
làm mơ vọng và Bần Đạo nói quả quyết rằng: rất hạnh phúc
cho chơn linh kẻ nào được gia tộc của Ngài, gia tộc vinh hiển
tối cao tối trọng trên cửa thiêng liêng hằng sống, dầu bên cửa
Thiên Oai hay là bên Cực Lạc Thế Giới cũng thế. Bần Đạo nói
quả quyết rằng: Ngài là một Đấng Phật Mẫu yêu ái hơn hết,
tôn trọng hơn hết."

THỜI KỲ
時期
F: Époque, période.
Đức Hộ Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài:
"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 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".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vậy nên: "Người tu theo Đạo Cao Đài là tu theo Thiên Đạo,
cũng có hai phần: Thể pháp và Bí pháp của Thiên Đạo. Đức
Thượng Phẩm dạy về: "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.
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".

THỜI KỲ DẤU DIẾM THIÊN CƠ ĐÃ QUA
Đức Thượng Đế giáng ngày 29-07-Bính Dần- (Chúa nhựt: 0509-1926) tại Thiền Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh.
"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 ràng với con: Thời kỳ
dấu diếm Thiên cơ đã qua rồi, Thầy phong cho con là "Quản
Pháp Thiền Sư Thích Đạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Đạo Sĩ", con
vừa lòng chăng?
Con đã giúp Thầy gìn giữ Thích đạo nguyên luật từ thử, nay
mới còn đặng như vầy, không thì đã ra Bàng Môn Tả Đạo rồi.
Con phải biết Thầy ngày nay trông công con mà lập thành Tân
Luật Thích giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 9 cho tới Rằm
tháng 10, Thầy không muốn cho con lo lắng điều gì khác hơn
là xét xem kinh điển lại. Con biết Ngũ Chi: Minh Đường, Minh
Sư, Minh Tân, Minh Lý, Minh Thiện, cũng đều do nơi Phật
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.
Còn phái Lão duy có Đạo Đức Kinh và Huỳnh Đình Kinh là căn
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bổn. Con phải xem xét hết lại mà lập Tân Luật. Thầy nhứt định
giao Thánh Thất nầy lại cho Thơ lo lắng thế cho con, song sự
thờ phượng phải có thay đổi chút ít, sau Thầy sẽ dạy chư Đạo
hữu con định liệu. Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư
Hòa Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật. Ngày
ấy Thầy sẽ dạy cho hai vị Hòa Thượng phò loan, đặng có điều
chi bợ ngợ thì cầu Thầy mà thôi. Thầy phú thác một trách
nhậm nặng nề cho con, nhưng mà con đừng ái ngại. Danh giá
con, Thánh Đạo Thầy trong ấy, con khá hết lòng. Con phải
hiểu rằng, hội chư Hòa Thượng trọn đôi ba tháng thì là hao
tốn, song chẳng hề chi, để Thầy định liệu. Tuy vân, Thầy biết
sức một mình con cũng đủ lập Tân Luật, nhưng mà Thầy
muốn có Hòa Thượng đặng cho khỏi trành tròn, lại còn làm tay
chơn Thầy để thâu phục Thích đạo. Thầy cậy con một điều là
đòi Minh, vì nó là môn đệ của con, đặng giao chức Thái Đầu
Sư cho nó đi phổ độ nhơn sanh. Cái trách nhậm ấy đáng lẽ về
phần con, song con tuổi đã cao rồi, khó bề cực nhọc, nghe à!
Thầy để con trọn quyền mà Thầy xin con an lòng, Thầy lo
chung cùng con, Thầy trông cậy nơi con lắm đó". (Ðạo Sử. II.
Trang 238)
Chú thích:
Như Nhãn: Hòa Thượng Như Nhãn, pháp danh là Thích Từ
Phong, thế danh là Nguyễn Văn Tường (1874-1938), trụ trì tại
chùa Giác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn, nên Ngài còn được gọi là
Hòa Thượng Giác Hải. Ngài có gom tiền trong bổn đạo mua
đất cất chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén, Tây Ninh. Ngài được Đức
Chí Tôn phong là Thái Chưởng Pháp.
Từ Lâm Tự thường được gọi là chùa Gò Kén, còn có tên là
Thiền Lâm Tự. Minh: Hòa Thượng Thích Thiện Minh, học trò
của Hòa Thượng Như Nhãn. Ngài Thiện Minh được Đức Chí
Tôn phong chức Thái Đầu Sư Thánh danh là Thái Minh Tinh.
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THỜI KỲ NGHỆ THUẬT
Đức Hộ Pháp nói: "Tới đệ 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 hiệp 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 thì họ phải tự kiếm ra cho có binh khí, thứ này
thứ kia đặng họ tự-vệ họ kêu là nghệ-thuật."

THỜI LAI
時 來
E: The chance is arrived.
F: La chance est arrivée.
Thời: Thời gian, lúc, đương thời, thường. Lai: tới, đến. Thời lai
là thời vận (tốt) tới.
Cổ thi:
Thời lai phong tống Đằng Vương các,
Vận khứ lôi oanh Tiến phước bi.
Nghĩa là:
Thời vận tới thì gió đưa đến gác Đằng Vương,
Thời vận đi thì sấm đánh nát bia Tiến phước.
Câu 1: Nói về việc Vương Bột tới lúc thời vận hanh thông thì
có Thần nhân giúp cho một cơn gió là đưa thuyền đến gác
Đằng Vương để trổ tài văn chương, nổi tiếng với đời.
Câu 2: Khi thời vận tốt đi qua rồi thì vận xấu đến, dầu có làm
cái bia Tiến phước (dâng phước) thì trời cũng sanh ra sấm
đánh tan nát cái bia.
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THỜI THỪA LỤC LONG DU HÀNH BẤT TỨC
Nghĩa là: Vua Trời ngự cỡi sáu rồng, Huyền huyền diệu diệu
ngao du không ngừng.
Là hằng cỡi sáu rồng đi giáp
vòng Trời không hề nghỉ.(2)
(2) Chữ Lục Long ấy trong
Kinh Dịch có câu "Thời thừa
Lục Long dĩ ngự Thiên". Sáu
Rồng ấy là quẻ Càn, sáu
Rồng đều thuộc Dương, như
là: 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 chuyển đi giáp
vòng trời chẳng ngừng.
1- Hào Sơ Cửu: Rồng còn lặng 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.
5- Hào Cửu Ngũ: Rồng bay lên trời.
6- Hào Thượng Cửu: Rồng mạnh mẽ cứng cát bay xa tít.
Đây là câu Kinh trong bài Ngọc Hoàng Kinh: có nghĩa là lúc
nào cũng có 6 Rồng vận hành không bao giờ ngừng nghỉ.
Kinh Dịch nói Quẻ Kiền tượng ngôi Thượng Đế, mà cái dụng
của Quẻ Kiền là Cửu Trùng Đài, nên Dịch nói: "Thời thừa Lục
Long dĩ ngự Thiên" còn Kinh Ngọc Hoàng thì nói "Thời thừa
Lục Long du hành bất tức".
Chữ Thời 時 tức thời-gian, là cái thời khắc chuyển biến của
vạn-vật, là cái sự lâu mau để sinh-hoá hay tiêu diệt Càn Khôn.
Thời-gian là cái lệ định cho vạn-vật phải diễn tiến như thế nào
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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
hỗn-hợp; hữu hình và vô hình theo tiếng thường gọi.
Thời 時 phân tích có hai phần: bên trái là chữ nhựt 日 chỉ mặt
trời, bên phải là chữ tự 寺 là chùa, tức là thời gian hữu hình
với thời gian tâm-linh hoà hợp.
Thừa 乘 là cỡi, gồm chữ thiên 千 là ngàn ở giữa, bên trái là
chữ thập十nhưng trừ đi một phẩy ở dưới còn lại 9 (cửu) bên
phải là chữ thất 七 là 7, dưới là chữ bát 八 là số 8. Nói chung
chữ Thừa là hiện rõ con số năm 1978 là thời điểm về cơ
chuyển biến của Đạo, Đời, như rồng đang chuyển mình và bắt
đầu biến-hoá.
Lục 六 là 6. Số 6 là do lý Thái-cực (số 1) hiệp với 5 là cơ quan
an-vị này tức là 1+5=6, cũng có nghĩa là 2+4 tức là Lưỡngnghi hiệp cùng Tứ-tượng là hai lý Âm Dương đun đẩy nhau để
biến sanh những cái đã sanh ra. Cũng là 3+3 tức là Tam Âm
tam Dương kết hợp mà thành.
Long 龍 là Rồng, là con linh-vật có tính cách biến hoá, hợp
bởi chữ lập立 ở trên là đứng, dưới là nguyệt 月 là chỉ cái thời
điểm đã được phân định. Bên phải và phía trên là chữ bốc卜 là
bói, có sự quyết định, dưới là chữ vỹ 尾 là đuôi, là sự cuối
cùng, có sự an-bày của vũ-trụ.
Du hành bất tức 遊 行 不 息 là bay lượn, vận chuyển không
bao giờ ngừng nghỉ.
Vậy chữ thời thừa lục Long đây là chỉ thời cuối Hạ nguơn Tam
chuyển đã mãn, cũng là Thời Phán Xét cuối cùng của
Thượng-Đế đều định sẵn trong Thiên thơ, nên mới khiến có
Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ ra đời, mà năm 1978 trên Thiêng
liêng đã mở Hội Long-Hoa, tức là mở về phần vô vi, chư Phật,
Thánh, Tiên đăng đàn xét tội phước cho nhân-loại, nên cả thế
giới đều biến động, toàn cầu đều xáo trộn. Sáu rồng cũng nói
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lên chính danh hiệu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大道三期普渡 có
6 chữ. Thấy có ba đôi từ ghép, mỗi từ hai chữ: đã đủ lý âm
dương, Tam tài rồi.
Tại sao lại mượn 6 phẩm cấp của cơ quan Cửu Trùng Đài làm
biểu tượng cho 6 hào của quẻ Kiền gọi là "Thời thừa lục Long
dĩ ngự Thiên"?
Ấy là lúc nào cũng có 6 Rồng ngự trên trời. Sáu Rồng này luôn
đi lại đó đây không bao giờ ngừng nghỉ. Bởi 6 hào của quẻ
Kiền là quẻ thuần Dương, năng động, nên:
-Trước hết có sự ứng hợp với cơ-quan Cửu Trùng Đài là một
cơ-quan trọng-yếu của nền Đại Đạo là giáo-hoá nhơn-sanh.
- Những phẩm tước này là Thánh-thể của Đức Chí Tôn tức
nhiên thay thân cho Thầy mà lo phần dạy-dỗ nhơn-sanh.
- Thánh-thể này có quyền làm Cha khi Cha vắng mặt. Làm
Thầy khuyên dạy đám trò yêu của Chí-Tôn mà Ngài đã giao
phó.Là"quyền huynh thế ngôn"hay"quyền huynh thế phụ".
Cửu Trùng Đài là gì?
Cửu Trùng Đài: 九重臺 Tiếng Pháp là Corps Exécutif.
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-ChánhTruyền 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".
Thế nên: Giáo Tông (1 vị) là người đứng đầu Tôn giáo có
trách-nhiệm hữu hình là "Anh Cả của con cái Đức Chí Tôn".
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Phẩm này chỉ có một mà thôi đứng vào hàng Nhứt Phật. Đối
phẩm với Thiên Tiên.
Đầu Sư (3 vị) là người đứng đầu của các vị Thầy, đứng vào
hàng Tam Tiên, đối phẩm với Địa Tiên.
Phối Sư (36 vị) là người phối-hợp với các vị Thầy đối phẩm
với Thiên Thánh, đứng vào hàng Tam thập lục Thánh.
Giáo Sư (72 vị)là Thầy có bổn-phận giáo-hoá nhơn sanh đối
phẩm với Nhơn-Thánh, đứng vào hàng Thất thập nhị Hiền.
Giáo Hữu (3.000 vị) là người chỉ có bổn phận dạy Bạn thôi,
đối phẩm với Địa Thánh, đứng vào hàng Tam thiên đồ đệ.
Riêng ngôi Chưởng Pháp (3 vị) là Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài
hành quyền bên Cửu Trùng Đài. Bởi Cửu Trùng-Đài vẫn là
chánh-trị mà Chưởng-Pháp lại thuộc về luật lệ. Vậy thì
Chưởng-pháp là người thay mặt Hiệp Thiên-Đài nơi Cửu
Trùng Đài. Ấy là cơ Đạo cổ kim hãn hữu". (Pháp Chánh
Truyền)
Như vậy Cửu Trùng Đài là một Hội-Đồng Giáo-sư dạy dỗ
nhơn-sanh cả Đời lẫn Đạo, chính:
- Đức Chí-Tôn là Viện-trưởng.
- Các giáo-khoa là Triết-lý của Đức Phật Thích Ca, Đức LãoTử, Đức Khổng-Tử, Đức Chúa Jésus Christ.
- Các phụ-tá khoa trưởng là Tam-trấn và hằng hà sa số chư
Phật là Giáo-sư chuyên khoa.
- Đặc biệt hơn hết là Hội-Thánh lưỡng Đài (Hiệp Thiên và
Cửu-Trùng) là hình thể hữu vi của Đức Chí-Tôn, thay thế phần
hữu hình bất di bất dịch, truyền nối thất ức niên theo Phápchánh truyền qui định, trước qua sau tới luôn luôn đủ thành
phần Hội-Thánh hai Đài là Thánh-Thể Đức Chí-Tôn tại thế;
không có ai là người độc nhất được gọi là Giáo-chủ của Đạo
Cao-Đài cả.
Tuy nhiên khi nào hai ông Chủ của hai Đài hữu hình hiệp một
tức là Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại sẽ là quyền Vạn-linh. Chỉ
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có quyền Vạn-linh mới đối quyền Chí-Linh của Thượng-Đế
thôi.
Do đó khi Đức Hộ Pháp nắm quyền Chưởng quản Nhị Hữu
hình Đài: Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng thì từ đó nhơn-sanh mới
gọi Ngài là Thầy tức nhiên là Giáo-chủ về hữu hình, còn phần
Thiêng-liêng vẫn là quyền-hành của Đức Chí-Tôn là Giáo-chủ
của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

THỜI THƯỢNG
時 尚
E: To be in vogue.
F: Le goût actuel (thời ưa chuộng).
Thời: Thời gian, lúc, đương thời, thường. Thượng: ưa chuộng.
Thời thượng là những cái mà người đời đương ưa chuộng.

THÙ ĐỒ
殊 途
E: The different ways.
F: Les voies différentes.
Thù: Khác, đặc biệt, rất lắm. Đồ: đường đi. Thù đồ là những
con đường đi khác nhau.
Thường nói: Đồng qui nhi thù đồ, nghĩa là: cùng về một chỗ
mà nhiều đường khác nhau. Ý nói: mục đích cuối cùng thì
giống nhau, nhưng có nhiều phương tiện khác nhau để đạt
đến mục đích ấy.
Các tôn giáo đều có mục đích giống nhau là đưa con người
đến chỗ tận thiện tận mỹ, nhưng mỗi vị Giáo chủ lập ra mỗi
giáo lý khác nhau, vì trình độ nhơn sanh không đồng đều
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nhau. Những cuộc chiến tranh tôn giáo là điều hết sức phi lý,
do phàm nhân sắp đặt.

THÙ TẠC
酬 酢
E: To exchange toasts.
F: Échanger des toasts.
Thù: Rót rượu mời, báo đền, chủ rót rượu mời khách. Tạc:
khách rót rượu mời lại chủ. Thù tạc là chủ và khách mời nhau
uống rượu thân mật.
Ý nói: sự giao tiếp trong xã hội phải có qua có lại mới công
bằng và tốt đẹp lâu dài.
Tân Luật: Thế Luật: Điều 5:
Đối với hàng Đạo hữu, phải nuôi nấng cái tình thù tạc
với nhau cho khắng khít cái dây liên lạc.

THÙ NGHỊCH
Ngày 13-03-Bính Dần; khi tái cầu Thầy nhắc nhở: "Các con coi
thử đó thì đã đủ 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."

THÚ CẦM
獸 禽
E: The beats and birds.
F: Les bêtes et volatiles.
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Thú: Động vật chạy trên mặt đất. Cầm: loài chim. Thú cầm
hay Cầm thú là loài thú vật trên mặt đất và loài chim có cánh.
Thú cầm là chỉ chung các loài động vật.
Thú cầm hồn: hồn của loài động vật. Thú cầm có được 2
phần hồn: sanh hồn và giác hồn. Khi thú cầm tiến hóa lên
phẩm nhơn loại thì nó có thêm một phần hồn nữa, gọi chung là
Tam hồn: sanh hồn, giác hồn và linh hồn.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Từ thú cầm xuống vật chất thì hàng phàm tục (classe
des impurs).

THÚ TÁNH
獸 性
E: Bestiality.
F: Animalité.
Thú: Động vật chạy trên mặt đất. Tánh: tánh chất. Thú tánh là
tánh chất như loài thú vật. Thú tánh cũng có nghĩa là tánh chất
hung bạo và ham muốn khoái lạc xác thịt như thú vật.

THÚ VỊ
趣味
E: Interesting.
F: Interessant.
Thú: Ý vị, hứng thú. Vị: ý vị. Thú vị là ý vị hứng thú.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mình biết phận mình an thú vị.
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THỦ BỔN
守 本
E: The cashier.
F: Le caissier.
Thủ: Gìn giữ. Bổn: Bản: tiền vốn. Thủ bổn là người có phận
sự giữ tiền của một cơ quan trong Đạo. Các cơ quan đời gọi
Thủ bổn là: Thủ quỹ.
Bàn Cai Quản nhà sở Phước Thiện Chánh tại mỗi Tộc Đạo có
một vị Thủ bổn, theo Đạo luật năm Mậu Dần, vị Thủ bổn ấy có
phận sự như sau:
1. Thủ bổn lãnh phần việc bút toán và biên bản sổ thâu xuất
cho Bàn Cai Quản xem xét trong mỗi kỳ nhóm lệ. Thủ bổn chịu
trách cứ về số tiền mình giữ và không đặng phép xuất chi phí
nào mà không có Chủ trưởng hay là Phó Chủ trưởng thế
quyền chứng kiến.
2. Thủ bổn gìn giữ:
Sổ thâu xuất (thâu xuất phải biên hằng ngày và cộng chung
mỗi tháng).
Một cuốn sổ ghi công quả.
Một cuốn sổ biên tài sản.
Một cuốn sổ cấp tế những người cô quả, bịnh hoạn, đói khổ,
già cả, tật nguyền, góa bụa và quan hôn tang tế.
3. Lúc nào Bàn Cai Quản muốn xem xét thì Thủ bổn phải bày
các sổ sách. Bất hạn lúc nào, Chủ trưởng cũng có quyền xem
xét sổ sách và tiền bạc.
4. Mỗi kỳ nhóm thường lệ, Thủ bổn phải lược thuật sự quản
suất tài chánh cho rõ ràng.
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THỦ BÚT
手 筆
E: Autograph.
F: L’autographe.
THỦ BÚT CỦA ĐỨC CƯỜNG ĐỂ

(Bức thư bằng Hán tự của Đức Kỳ Ngoại Hầu
Cường Để Điện Hạ gởi ông Trần Quang Vinh)
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Thủ bút là chữ viết tay của người. Nhất là các Đấng Tiền hiền
đã qua đi rồi, giờ đây do sự tôn kính một người đã vì dân tộc,
dân sinh, dân quyền mà cả một đời tận tụy, nên tất cả những
gì của người xưa, nay kẻ hậu bối muốn giữ làm kỷ niệm, nhất
là qua nét chữ, vì đó là biểu hiện cả tánh tình, tư tưởng của
người.
(Bức thư bằng Hán tự của Đức Kỳ Ngoại Hầu) Ông Trần
Quang Vinh dịch y nguyên văn:
Đông Kinh, ngày mùng 02 tháng 12 năm 1948
Cùng Đồng chí Trần Quang Vinh.
Mấy năm nay tuy bặt hẳn âm tín, nhưng nhờ có "Radio Saigòn" truyền thanh, cũng rõ được túc hạ và các đồng chí Tín đồ
mạnh khoẻ như thường, tôi rất an dạ.
Tôi vẫn tin chắc rằng dầu cho thời thế biến động cách nào,
đồng chí đối với tôi tất không bao giờ xao lãng mà tôi đây
chưa hề khoảnh khắc vong hoài.
Ngày tôi trở về nước tưởng không bao lâu nữa, có thể thực
hiện được, xin mong cả thảy an tâm và bảo trọng. Hiện nay
trong nước đều đã đồng tâm ủng hộ Hoàng Đế Bảo-Đại hồi
loan chấp chánh, giữ nền độc lập thống nhứt Quốc gia, vậy
Tín đồ ta hãy tỏ rõ sự hành động nhứt trí của mình giúp cho
cuộc giao thiệp độc lập sớm giải quyết, trật tự hoà bình mau
thấy trở lại làm cho quốc dân ta được an cư lạc nghiệp, mặc
ấm ăn no, ấy là điều sở nguyện của tôi đó.
Bức thơ của đồng chí gởi ngày 30 tháng 10, mãi đến ngày 01
tháng 12 mới tiếp được, ấy là vì phải trải qua cuộc kiểm duyệt
của quan địa phương nên mới chậm trễ như thế.
Nay kính thư này cầu chúc cho Đạo an, xin rõ lòng nhau và
trao tấc dạ này cùng các đồng chí.
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Về gia đình của đồng chí Nguyễn Văn Sâm, xin hãy tận tâm
chiếu cố, chớ lãnh đạm thờ-ơ, rất mong.
Hiện thời những thơ từ qua lại đều phải qua mắt sở kiểm
duyệt rồi mới phát ra. Phàm thông tin bằng văn tự, chỉ dùng
bốn thứ văn tự là: Hoa, Anh, Nhựt, Pháp mà thôi. Vì vậy bức
thư này không thể viết bằng Quốc ngữ, nên phải viết bằng
Hán văn, xin lượng cho.
Cường Để (Ký tên và đóng dấu)

THỦ CƠ
手 機
E: To lift lightly the billed basket.
F: Soulever légèrement la corbeille à bec.
(Thủ: Tay, cầm bằng tay. Cơ là vật dụng để tiếp điển, thông
công với thiêng liêng, có Tiểu ngọc Cơ và Đại Ngọc Cơ. Thủ
cơ đồng nghĩa với Chấp cơ, Phò cơ, Phò loan. Thủ cơ cần
hai vị đồng tử ngồi hai bên Ngọc Cơ, mỗi vị dùng hai bàn tay
nâng Ngọc Cơ lên. Khi có một Ðấng giáng thì tay của đồng tử
đẩy Ngọc Cơ chuyển động, đầu Cơ viết ra chữ.
Chấp Bút (Chấp là cầm giữ. Bút là cây viết, phải là viết chì)
Chấp bút thì chỉ cần một đồng tử, tay cầm viết đặt trên một tờ
giấy trắng. Khi có một Ðấng thiêng liêng giáng thì tay cầm bút
tự chuyển động mà viết ra chữ trên giấy. Hình thức này chỉ
một người cũng đủ thông công với Thiêng liêng được. Phần
này phải trình độ cao hơn, nghĩa là phải được mở Huệ nhĩ mới
nghe được tiếng nói Thiêng liêng rồi tự tay ghi lại, tuồng như
chính mình đặt để.
Thủ Cơ, Chấp bút là một Huyền diệu Thiêng liêng, phải đến
Thời Cao-Đài mới áp dụng tuyệt đối và có phương pháp.
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Đức Thượng Đế giáng: 19-11-Ất Sửu (dl: 03-01-1926):
"Thủ cơ - Chấp bút: 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 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.
Trước khi Thủ Cơ hay là Chấp Bút, thì phải thay y phục cho
sạch sẽ, trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến
trước Bửu Điện mà hành sự, chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu
Chấp Cơ thì phải để ý thanh bạch, không đặng tưởng đến việc
phàm. Tay Chấp Cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh
tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác,
đến hầu dạy việc. Phải có một Chơn Linh tinh tấn mới mầu
nhiệm, huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn,
phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật, mới Phò Cơ dạy Đạo cả
chúng sanh. Kẻ Phò Cơ, Chấp Bút cũng như Tướng soái của
Thầy để truyền Đạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc
Bút Cơ là việc tầm thường. Còn việc truyền thần lấy điển
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quang thì ai ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi
Thần của nó viết ra, có khi trúng, có khi trật. Vậy khi nào Chấp
Cơ thì phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi hành".

THỦ CỰU
守 舊
E: Conservative.
F: Conservateur.
Thủ: Gìn giữ. Cựu: cũ, xưa. Thủ cựu là khư khư giữ lấy cái
cũ, không chịu theo mới.
Trái với Thủ cựu là Duy tân.

THỦ KHOA HUÂN (Tên)
Thủ khoa Huân là ai? –Ông tên thật ông là Nguyễn Hữu Huân,
quê làng Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (Mỹ tho- Nam Việt Nam),
thi đỗ Giải nguyên dưới triều Vua Tự Đức (đỗ đầu khoa thi lấy
Cử nhân). Thủ khoa Huân là vị anh hùng dân tộc cương quyết
kháng Pháp giành lại chủ quyền cho đất nước. Ông đã cầm
đầu cuộc kháng chiến chống Pháp tại vùng Cai-Lậy (Mỹ Tho).
Đã bao lần làm cho giặc phải khiếp vía kinh hồn. Khi ba tỉnh
miền Đông Nam-kỳ bị rơi vào tay Pháp, ông cùng với Thiên Hộ
Dương mưu việc tích trữ lương thảo, chiêu mộ nghĩa quân,
hoạch định chương trình chống lại sự xâm lăng của Pháp.
Năm 1863, ông cầm đầu một đạo quân ra mặt chống Pháp,
sức yếu đành lui về Châu Đốc, sau bị Pháp bắt đày ra Côn
Đảo. Ông bị giam tại Côn Đảo ít lâu, rồi được phóng thích. Bấy
giờ ba tỉnh miền Tây Nam phần bị Pháp chiếm luôn, Đại Thần
Phan Thanh Giản uống độc dược quyên sinh. Không thể ngồi
yên, ông lại ra quân phất cờ khởi nghĩa chống Pháp nữa.
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Pháp nhiều lần đem bã lợi mồi danh ra dụ hàng, nhưng ông
cương quyết từ chối. Sau cùng, vì thế yếu sức cô, lúc sa cơ bị
Pháp bắt được và đem hành quyết tại chợ Thân long, tức Phủ
Kiết, thuộc tỉnh Mỹ tho. Trước giờ bị hành quyết ông đã làm
một bài thơ tuyệt mạng.
Hãn mã nan kham vị quốc cừu,
Chỉ nhân binh bại trí thân hưu.
Anh hùng mạc bã doanh du luận,
Đãn nguyện trường khang tiết nghĩa lưu.
Vô bố dĩ kinh hồ lỗ phủ,
Bất hàng cam đoạn tướng quân đầu.
Đương nhiên Tho-thuỷ lưu ba huyết,
Long đảo thu phong não mộ sầu.

汗馬難堪為國仇
只因兵敗致身休
英雄漠把嬴蝓論
但願長看節義留
無怖已驚胡虜腑
不降甘斷將軍頭
當年揪水流波血
龍島秋風惱墓愁

Bản dịch của Cụ Phan Sào-Nam như sau:
Ruổi dong vó ngựa báo thù chung,
Binh bại cho nên mạng mới cùng.
Tiết nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ,
Hơn thua sá kể với anh hùng.
Nối vung mất vía quân hồ Lỗ,
Quyết thác không hàng rạng núi sông.
Tho-thuỷ ngày rày pha máu đỏ,
Đảo Rồng hiu hắt ngọn thu phong.
Thượng tân Thị đã dịch ra Quốc âm đăng vào tạp chí Văn học
miền Nam 1964 do cụ Vương Hồng Sển sưu tập:
Mồ hôi ngựa, nước thù khó đổi,
Nhân thua binh đến nỗi minh không.
Hơn thua sá luận anh hùng,
Rày xem tiết nghĩa lưu trong cõi đời.
Lòng chẳng sợ đã trơ phách giặc
Đầu Tướng quân đành chặt không hàng.
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Sông Tho đây giặc máu tràn,
Chiều thu gió thổi sầu lan cồn Rồng.
Ông Thủ Khoa Huân giáng Cơ có lời tiên tri:
THỦ phận tùy duyên đặng thấy đời,
KHOA kỳ rộng mở khắp nơi nơi.
HUÂN binh chuyển động tranh hơn thiệt,
Thi đức thi nhân mới thắng thời.
"Bần Tăng chào chư vị Thiên mạng cùng các bậc ái quốc ưu
dân. Luận đàm việc Đạo thì cao rộng bao la, không có bực
nào tự xưng là thấu đáo cùng chơn lý. Đại khái một điều,
những hạng tu hành muốn chiếm được phần cao thăng Thiên
vị thì chỉ có chịu khổ hạnh nhiều mới ra mặt hùng-anh của
Đạo, nên người tu hành mà thọ khổ là nét chạm trổ thêm xinh.
Còn việc đời, muốn là mặt tướng thì phải cầm thương lên
ngựa, đoạt lũy thâu thành, dựng nên cơ đồ sự nghiệp, tạo
hạnh phúc cho giống nòi chung hưởng mới được nêu danh
trong quốc sử, để tên tuổi lại muôn đời. Chẳng có một ai ngồi
không mà được nhơn sanh trọng phong miếu thờ, bốn mùa
quí tế, mà cũng chưa thấy một bậc tu hành nào không chịu
khổ hạnh mà đoạt Đạo. Chư Thiên mạng đủ rõ chơn lý và các
Bạn cũng không nên phàn nàn việc chi là khổ, còn những kẻ
làm khổ cho người thì kết cuộc cũng chẳng tránh qua luật
Thiên điều định phần tội ác. Nói rộng hơn nữa, là những dân
tộc nào ỷ mình cường quốc mà xâm chiếm các nước nhược
tiểu, khổ khắc áp bức người, rồi kết cuộc cũng không ra ngoài
quyền của Chí Tôn xử định. Buổi Hạ nguơn nầy, sự thưởng
phạt phân minh cho rồi kiếp trả vay oan nghiệt. Chư vị gọi là
Thiên mạng thì mọi việc đã có Quyền Tối đại sắp đặt trước,
không một điều chi còn mờ hồ, chỉ có thực hành phận sự cho
được vẹn toàn, rồi để mắt xem đời đổi thay theo nguyện vọng
của chư vị đã ước mong từ thử. Bần Tăng không được phép
nói nhiều".
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Lời tiên tri trong 2 bài thơ của Cụ Thủ-Khoa HUÂN cho
năm 1913 (13 năm trước ngày Khai Đạo):
THI
Dung tất Cao-Đài nhiệm khuất thân,
Tư triêm đào lý nhứt môn xuân.
Cánh tân bôi ức giang sơn cựu,
Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt tân.
Cửu thập thiều quang sơ bán lục,
Nhứt luân minh nguyệt vị tam phân.
Thừa nhàn hạc giá không trung vụ,
Mục đỗ Cao-Đài tráng chí thân.
Bài thơ diễn Nôm của chính Cụ Thủ-Khoa HUÂN:
Co duỗi Cao-Đài khỏe tấm thân,
Dạo xem đào lý đượm màu Xuân.
Giang sơn chẳng khác ngàn năm cũ,
Ngày tháng chờ thay một chữ "TÂN".
Chín chục thiều quang vừa nửa sáu,
Một vừng trăng rạng chửa ba phân.
Thừa nhàn cưỡi hạc không trung ruổi,
Chạm mắt Cao-Đài khỏe tấm thân.
Trong hai bài thơ có nhắc đến bốn lần danh từ CAO-ĐÀI. Thời
buổi ấy các ông không rõ danh từ ấy có nghĩa gì. Song các
ông thuật đại cương rằng hai bài thơ ấy có nói về quốc vận
một cách sâu xa. Hai câu thi 5, 6 có ý kỹ-niệm ngày 3 tháng 1
năm 1913, vì câu nào cũng ngụ ý số 3. Sau đàn Cơ ấy ông Lê
Quang-Hiển để hai bài thơ này lên tran thờ làm kỹ-niệm. Mãi
đến năm 1927 Tòa-Thánh Tây-Ninh phái người Chức sắc đến
quận Cao-Lãnh truyền Đạo và hai chữ Cao Đài đã được mọi
người nói đến. Chừng ấy Ông Lê-Quang Hiển mới nhớ đến
bài thơ của Cụ Thủ-khoa Huân đã cho 13 năm trước và đem
ra trình với chư Chức sắc nói trên.
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THỦ LỄ
守 禮
E: To observe etiquette.
F: Observer la politesse.
Thủ: Gìn giữ. Lễ: lễ phép. Thủ lễ là gìn giữ sự lễ phép đối với
bực bề trên để tỏ lòng kính trọng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi cầu các Đấng phải ráng thủ lễ.

THỦ PHẬN
守 分
E: To be content with one’s lot.
F: Se contenter de son sort.
Thủ: Gìn giữ. Phận: số phận. Thủ phận là giữ phận mình,
bằng lòng với số phận hiện tại của mình, không vọng cầu điều
gì khác.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bởi vậy cho nên nhiều bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật
cam lòng thủ phận, chẳng dám vọng cầu....

THỦ TÚC
手足
E: Hands and feet.
F: Mains et pieds.
(Thủ là tay, túc là chân) tay chân là các bộ phận quan yếu
trong con người, không thể chia lìa được. Đây ví tình anh em
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trong gia đình cũng có sự buộc ràng nhau như tay chân vậy.
Ca dao rằng "Anh em như thể tay chân. Anh em hòa thuận hai
thân vui vầy".
Thủ túc là tay và chơn, chỉ tình anh em ruột thịt. Trang Tử nói:
Anh em như tay chân, vợ chồng như áo quần. Áo quần rách
lại may mới được, chân tay đứt thì khó bề nối lại đặng "Huynh
đệ như thủ túc, phu thê như y phục; y phục phá thời cánh đắc
tân, thủ túc đoạn thời nan tái tục" 兄弟如手足, 夫妻如衣服;
衣服破時更得新, 手足斷時難再續.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt,
"Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.
"Thân nhau từ buổi lọt lòng,
"Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau."

THỦ TỰ (THỦ TỪ)
守 寺
E: The temple guardian.
F: Le gardien de temple.
Thủ: Gìn giữ. Từ: cái đền thờ. Tự: cái chùa.
• Thủ từ 守祠 là người gìn giữ và lo việc hương khói trong một
đền thờ, thường gọi là ông từ.
• Thủ tự 守寺 là người gìn giữ và lo việc hương khói trong
chùa.

THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI KINH (Kinh Phật)
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh 首楞嚴三昧經 (S:
śūraṅgama-samādhi-nirdeśa-sūtra) cũng được gọi ngắn là
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thủ-Lăng-Nghiêm hoặc Lăng-Nghiêm Kinh. Một bộ kinh Ðại
thừa chỉ còn được lưu lại qua bản chữ Hán, nguyên bản Phạn
ngữ (sanskrit) đã thất truyền. Kinh này ảnh hưởng quan trọng
lên Phật giáo Ðại thừa tại Trung Quốc. Kinh nhấn mạnh tầm
quan trọng của Ðịnh (samādhi) để đạt giác ngộ. Kinh giải thích
nhiều phương pháp quán tính Không (s: śūnyatā), nhờ đó mà
tu sĩ cũng như cư sĩ đạt được tâm giác ngộ của Bồ Tát. Kinh
này rất được phổ biến trong Thiền Tông.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THỤ
(Xem (Minh Sư ở chùa Vĩnh Nguyên Tự)
Đức Chí-Tôn phong là: "Nho Tông Chưởng Giáo Tuyến Ðạo
Thuyền Sư Ðại Ðức Ðại Hòa Ðạo Sĩ, "Chưởng Pháp phái
Ngọc" ngày 10-9-Bính Dần.
Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI ĐẠO.

THỤ GIỚI
受戒
Thụ giới (J: Jukai) Chỉ ngày lễ mà một người gia nhập Tănggià, tự nguyện giữ Giới luật dành cho họ. Có nhiều loại giới,
giới luật cho Cư sĩ, cho Tỉ-khâu "Cụ túc giới" (p: upasampadā)
v.v.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THUẤN ĐẾ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Gương đạo noi theo đời Thuấn Ðế,
Ðế dân vẹn giữ lối Văn Vương.

THUẦN ĐỨC (Bút Hiệu)
Là bút hiệu của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu.
Năm 1925, Ông Nguyễn Trung Hậu nghe đồn ba Cư, Tắc,
Sang xây bàn có Tiên giáng cho thi hay lắm. Buổi nọ, Ông Hậu
đến nhà ông Cư, ý muốn thử xem thiệt giả. Ông Hậu vào hầu
đàn.Đấng AĂÂ giáng, gõ bàn cho Ông Hậu bài thi sau đây:
THUẦN văn chất ÐỨC tài cao,
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 bút hiệu của Ông Hậu là Thuần Ðức, mà Ông
AĂÂ nói lên đúng tên làm cho Ông Hậu bái phục và bắt đầu có
đức tin. Năm Bính-Dần (24-9-1926) Đức Chí-Tôn cho thi, điểm
đúng tên Nguyễn Trung Hậu bút hiệu Thuần-Đức một bài thi
khoán thủ như vầy:
THUẦN phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
ĐỨC hóa thường lao mạc dị danh.
HẬU thế lưu-truyền gia pháp quí,
GIÁO dân bất lậu tán thời manh.
Thi
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.
Ðức Chí Tôn (24-6-1926)
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Bài thơ khoán thủ trên gồm bốn chữ "Thuần Đức Hậu giáo".
Thuần Đức là bút hiệu của ông Nguyễn Trung Hậu (sau là Bảo
Pháp Hiệp Thiên Đài) Ngoài ra còn có nghĩa là đức hạnh được
thuần thục, đạo lý tinh thông, sau đó mới đem những sở năng
của mình ra mà giáo hóa nhơn sanh.
Thi văn của Ông Thuần Đức:
Ngày 30-10-Ất Sửu (dl: 15-12-1925) Thuần Ðức xướng bài thi
và Quí Cao giáng hòa nguyên vận bài thi của Ngài:
Mấy năm rồi cũng phủi tay không,
Ðường thế chiêm bao một giấc nồng.
Nặng nghiệp phong trần buồn với phận,
Lo bề trung hiếu thẹn cho lòng.
Trời cao chưa phỉ tình mây bạc,
Ðất túng càng khinh chốn chậu lồng.
Chờ gặp cố nhân lời dám hỏi,
Hỏi ra cho biết vận cùng thông?
Thuần Ðức tự là Bảo Pháp
QUÍ CAO giáng hòa nguyên vận bài thi trên:
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.
Cuộc thế lạnh lùng làn gió lọt,
Ðường đời ngán ngẩm bụi trần lồng.
Kiếp tu xưa tiếc chưa nên Ðạo,
Oan trái phủi rồi phép Phật thông.
(15-12-1925)
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu lúc sanh tiền có làm bài
Thượng lục hạ bát tựa đề "Đức Tin":
ĐỨC TIN
Đức tin là cái làm sao?
Đức tin là cái đắp cao Đạo Trời.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức tin chở núi như chơi,
Mới hay thần lực muôn người khó đương.
Đức tin bày tỏ Thiên Đường,
Phân rành Địa ngục - Thiên Đường khác xa.
Đức tin gây dựng Đạo nhà,
Đường ngay chỉ tới, nẻo tà chỉ dang.
Đức tin đánh đổ dị đoan,
Khỏi điều lãng phí tiền ngàn bạc muôn.
Đức tin kềm vững lòng son,
Trau dồi thánh chất linh hồn sạch trong.
Đức tin quí giá vô song,
Ai ôi! ghi tạc vào lòng đừng sai.
Đức tin chớ để long-lay,
Một phen lâm vấp ngàn ngày ăn năn.
- Rằm tháng 8 Mậu Tuất (1958) Ngài có làm bài:
THU THIÊN DẠ VŨ
Trời hôm như họa, gió như ru,
Bổng chốc mưa dầm lợt vẽ thu.
Mâm bạc lờ mờ mây phủ gấm,
Đáo vàng oằn oại nước giao châu.
Khoe tươi trước tử cành đưa võng,
Gội mát nô đồng lá đánh đu.
Hâm rượu Huỳnh Hoa ngồi uống đợi,
Phong quang đem lại cảnh thêm màu.

THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO
THUẦN phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
ĐỨC hóa thường lao mạc dị danh.
HẬU thế lưu-truyền gia pháp quí,
GIÁO dân bất lậu tán thời manh.
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THUẦN HẬU
純 厚
E: Simple and kind.
F: Simple et doux.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Hậu: dày dặn. Thuần hậu là thành thật và hiền lành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nơi xứ nầy dân tình thuần hậu và ôn hòa.

THUẦN LƯƠNG
純 良
E: Good and honest.
F: Bon et honête.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Lương: tốt. Thuần lương là thành thật và có lòng tốt.

THUẦN PHONG MỸ TỤC
純 風 美 俗
E: The simple and good manners.
F: Les mœurs bonnes et simples.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Phong: lề thói. Mỹ: đẹp. Tục: thói quen. Thuần mỹ là
thành thật và tốt đẹp. Thuần phong mỹ tục là phong tục tốt
đẹp và lành mạnh.
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THUẦN TÚY
純 粹
E: Pure.
F: Sincère.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Túy: chỉ có một chất. Thuần túy là hoàn toàn tinh ròng
một thứ.
Thuần túy tu hành: chỉ biết lo việc tu hành mà thôi, hoàn toàn
không biết việc gì khác.

THUẬN CĂN THUẬN MẠNG
順根順命
(Thuận: suông sẻ, căn: gốc rễ, nguyên nhân sinh ra; mệnh: số
trời định cho). Thuận căn 順根 là Thuận theo cái căn nghiệp
của mình. Thuận mạng 順命 Thuận theo mạng số của mình.
Đó là sự may mắn cho nhân loại ngày nay vì sanh nhằm thời
gặp mối Đạo chánh không phải là dễ, mà gặp được Thầy Trời
đến truyền Đạo là hạnh phúc nhứt rồi.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí Tôn đến ban cho nhơn loại một
huờn thuốc phục sinh của họ do nơi kho vô tận Tổ Phụ của
mấy em để lại, tức nhiên Đức Chí-Tôn đến lấy Nho-Tông đặng
Chuyển thế, ngoài ra nữa Đại Từ Phụ lại lập Hội Thánh. Hôm
nay Bần Đạo đứng đây nói rõ Hội Thánh của Ngài là gì?
- Bần Đạo đã nói rằng: Vì nhơn loại thống khổ nên Đức Chí
Tôn đã đến đặng chia khổ cùng con cái của Ngài. Hội Thánh
đến thay thế hình ảnh xác thân của Ngài, chung khổ cùng con
cái của Ngài lẽ dĩ nhiên là vậy".
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,
"Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng."
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THUẬN HÒA
Thầy dạy: "Thầy vui muốn cho các con Thuận hòa cùng nhau
hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho
danh Ðạo 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:
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Ðường men bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Kinh Sám Hối có câu:
"Người tai mắt đạo nhà khá giữ,
"Nghĩa anh em cư xử thuận hòa."

THUẬN NHƠN TÂM
順人心
Thuận nhơn tâm là Thuận theo lòng người. Người biết thuận
nhơn tâm ắt Thuận Trời, là biết thuận tùng Thiên lý, tức là
thuận theo lòng Trời vậy.
Câu "Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời" là câu Phương ngôn
thường nói: Ý dân là ý Trời. Theo Mạnh Tử: Thuận theo lẽ Trời
thì được còn, mà nghịch với lẽ Trời thì phải mất "Thuận Thiên
giả tồn, nghịch Thiên giả vong" 順天者存, 逆天者亡.
Kinh Nhập Hội có câu:
"Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
"Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên."
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THUẬN THIÊN GIẢ TỒN NGHỊCH THIÊN GIẢ VONG
順天者存逆天者亡
Làm người nếu biết thuận tùng thiên lý thì còn, nếu làm ngược
lại thì mất. Thuận tùng thiên lý là thế nào? Thiên lý giống như
đường rầy (Rail) mà xe lửa phải tuân thủ, nếu đi trật ra đường
rầy xe phải bị lật mà thôi. Luật trời đất cũng như thế.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Người trong vòng Trời Ðất chẳng
nên cãi quá lòng Trời, vì Tạo Hóa rất công, lòng Trời vô tận.
Tôi xin nhắc lại lời Thánh Giáo của một vị Langsa hồi thế kỷ
18e Siècle, Malherbe a dit: "Vouloir ce que Dieu veut c'est la
seule science qui nous mettre en repos". Theo ý Trời muốn là
phương châm hay cho làm cho chúng ta êm tịnh. Lời ông hiền
triết nầy cũng như lời Thánh trong sách Nho: "Thuận Thiên
giả tồn, nghịch Thiên giả vong".

THUẬT HOÀI (bài thơ tuyệt mệnh)
Đây là bài "Thuật hoài" của Đặng Dung: chính là bài thơ tuyệt
mệnh, trước khi chết Đặng Dung làm bài thơ này để bày tỏ chí
khí và lòng trung nghĩa vì tổ quốc, giang san.
Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập kiềm ca.
Thần lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma?

世事悠悠奈老何
無窮天地入鉗歌
宸來屠釣成功易
運去英雄飲恨多
致主有懷扶地軸
洗兵無路挽天河
國讎未報頭先白
幾度龍泉帶月麼

Diễn nôm:
Rối bời thế sự tủi thân già,
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Trời đất ngời trông nhập chén ca.
Đồ điếu gặp thời càng hiển hách,
Anh hùng lỡ vận hận bôn ba.
Toan xoay trục đất phò vua Thánh,
Khôn kéo sóng Trời rửa giáp ta.
Thù nước chưa xong đầu sớm bạc,
Bao phen mài kiếm ánh trăng tà.
Theo tạp lục của Lê Quí Đôn, ông Đặng Tất và con là Đặng
Dung là người phủ Thăng bình (doanh Quảng Nam). Ông là
người dòng dõi vị Thám hoa Đặng bá Tỉnh, cuối đời Trần. Ông
được trọng dụng và bổ làm Tri phủ Hóa châu. Nghe tin vua
nhà Hậu Trần Giản-Định-Đế (con thứ vua Trần Nghệ Tôn),
khởi binh ở Nghệ-an, để chống quân Minh, khôi phục giang
san cho Tổ quốc, ông bèn giết quan lại nhà Minh ở đấy và
đem quân nghênh tiếp Giản Định Đế. Sau ông nhập tịch ở
huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông lập được nhiều chiến công
oanh liệt. Nhất là trận thắng ở cửa sông Nhật Lệ và núi Bô-Cô
(1408). Sau vì Giản Định hẹp lượng, nghe lời dèm pha của
bọn hoạn quan, vị danh tướng họ Đặng đang lúc hành quân
thắng lợi như thế chẻ tre, bị ám hại một cách bất ngờ (cùng
với bạn ông là vị tham mưu Nguyễn Cảnh Chân).
Việc hạ sát hai vị danh tướng này khiến lòng quân ly tán, lực
lượng kém dần, các vị công thần thấy vậy tìm đường lánh xa.
Hồi đó con của Đặng Tất là Thái Phó Đặng Dung và con của
Nguyễn Cảnh Chân là nguyễn Cảnh Di cũng bỏ vua Giản
Định, rút quân về Thanh Hóa, đón cháu nội Trần Nghệ Tôn là
Trần Quí Khoách tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Trùng
Quang. Rồi hai vị này giúp vua kháng chiến đến cùng.
Đặng Dung giúp vua một cách đắc lực, ông đem quân từ
Nghệ-an ra Bắc, chiến thắng nhiều trận và chiếm đóng Bình
Thang (Hải Dương). Sau bị thua vì thế yếu phải rút về đóng ở
Nghệ-an kéo dài cuộc chiến, vì thế lực mỗi ngày một suy, vì
quân sĩ có người phản bội ông dùng mưu chước thích khách,
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để giết hoặc bắt sống tướng địch là Trương Phụ hiện là Thống
Tướng quân đội nhà Minh. Ông đã mạo hiểm và len lỏi vào
chiến thuyền của địch quân, đóng san-sát bên bờ sông Hương
ở Hóa châu (Huế ngày nay), vì không rõ mặt Trương Phụ nên
ông đánh chém bừa và thích khách hụt, khiến cho Trương Phụ
kịp chạy thoát thân. Về sau ông quyết tìm mưu lược phục thù.
Vì có nội phản nên vua Trùng Quang bị quân địch vây bắt
trong dãy Trường-Sơn, rồi giải về Tàu theo đường bể, dọc
đường vua cùng các bộ tướng đều nhảy xuống sông tự tử.
Trước khi chết Đặng Dung làm bài thơ "Thuật hoài" để bày tỏ
chí khí và lòng trung nghĩa vì tổ quốc, vì giang san. (Bản dịch
ngọc Lý – Tập san Văn Hóa số XI, trang 922 -926 của QGGD
xuất bản năm 1962)

THÚC PHƯỢC
束 縛
E: To attach.
F: Attacher.
Thúc: Bó, bó buộc. Phược: Phọc: trói bằng dây. Thúc phược
hay Thúc phọc là trói buộc, bó buộc.
Đức Hộ Pháp nói: "…Cửa Thiên Hỉ Động là cửa Thiêng liêng
Hằng Sống của toàn thể các đẳng chơn linh, nên nó không
chịu thúc phược hay là nô lệ cho một tư tưởng nào, hơn là
tượng trưng cái quyền vô tận vô đối của Đấng Chí Linh hằng
tạo dựng đại nghiệp cho con cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy,
tức nhiên toàn thể nhơn loại đó vậy".

THỦ BÚT CỦA ĐỨC CƯỜNG ĐỂ
Bản chữ viết tay của Đức Ngoại Hầu Cường Để. (Xem Thủ
bút)
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THỦ GIẢI TRƯỜNG TỒN
守解長存
Thủ: Gìn giữ. Giải: cái treo lên để làm phần thưởng. Trường
tồn: tồn tại lâu dài, tức là hằng sống.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
"Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn."

THUẾ SƯU
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ làm con giặc tôi loàn,
"Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà."

THUNG ĐƯỜNG
椿 堂
E: Father.
F: Père.
Thung: cây thung, đúng ra phải đọc là Xuân: cây xuân, nhưng
thường đọc lầm là Thung nên quen. Cây Thung hay cây Xuân
là loại cây to sống lâu năm, nên được ví với người cha vì con
cái muốn cho cha sống lâu. Đường: cái nhà. Huyên là cỏ
huyên, chỉ người mẹ. (Xem: Huyên đường)
Thung đường là nhà thung, chỉ người cha.
Huyên đường là nhà huyên, chỉ người mẹ.
Thung huyên là chỉ cha mẹ.
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THUNG HUYÊN
椿 萱
E: The parents.
F: Les parents.
Thung huyên: Cây thung, cũng gọi là cây xuân, chỉ người
cha; cỏ huyên chỉ mẹ. Thung hay xuân là loại cây, sống rất lâu
năm, cứ 8000 năm mới tới mùa xuân của nó, 8000 năm nữa
mới tới mùa thu của nó. Dùng cây xuân để chỉ người cha vì
con muốn cha sống lâu như cây xuân. Huyên là loại cỏ sống
lâu năm, ăn cỏ huyên thì hết buồn phiền, nên cỏ huyên còn
được gọi là Vong ưu thảo. Dùng cỏ huyên chỉ người mẹ, vì
con muốn mẹ không buồn phiền, vui vẻ mãi.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn có câu:
Càng sợ hở thung huyên phiền muộn,
Thảm bao nhiêu gắng gượng làm vui.
Tảo tần sớm dưỡng chiều nuôi,
Thế chàng thiếp lãnh vai người hiếu nam
Có bài thơ ca ngợi cuộc đời của Đức Lê Văn Trung rằng:
Nhờ đức thung huyên vun quén sẵn,
Lộc Trời ơn nước, phước gồm may.

THUỐC KIM ĐƠN
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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.
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THUỘC ĐỊA
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: " 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."
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.

THÙY TỪ MẪN KHỔ
垂慈憫苦
Thùy: ở trên cúi xuống, người trên đối với người dưới. Từ:
lòng thương yêu của người trên đối với kẻ dưới. Mẫn: thương
xót. Khổ: đau khổ. Thùy từ mẫn khổ là rủ lòng nhơn từ
thương người khổ nạn.
Đức Hộ Pháp thuyết đêm 29-6-Qúi Tỵ (1953) rằng:
"Chúng ta đã ngó thấy Đức Chúa Jésus đã chia từng miếng
bánh mì, chia từng miếng cá cho kẻ nghèo. Ta ngó thấy Đức
Thích Ca đi hành khất đem về Cấp-Cô-Độc-Viên để nuôi kẻ
nghèo đói. Ta ngó thấy Đức Lão Tử là một vị quan nhà Châu
mà Ngài còn bỏ quan đi theo dạy một người học trò là ông
Doản Hỹ vì bất công của xã hội nhơn quần, bất công của cả
cái sống ở thế gian, nên cái phương an ủi tâm hồn, ta ngó thấy
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từ trước đến giờ, không có vị Giáo chủ nào không lấy căn bản
"Thùy từ mẫu khổ" làm chơn thật. Ấy vậy nền chơn giáo nào
không theo thuyết của Đức Chí Tôn và Đức Lý đã dạy, dầu
cho cái thuyết ấy nó cao siêu thế nào, nhưng họ chưa có chịu
khổ cùng nhơn loại, tức nhiên chúng ta để dấu hỏi mơ hồ,
không phải là chánh giáo".
Kinh Nho Giáo có câu:
"Ứng mộng bảo sanh. Thùy từ mẫn khổ."

THỦY
• THỦY 水 Nước. Td: Thủy ách, Thủy triều.
• THỦY hay THỈ 始 trước hết, bắt đầu. Td: Thủy tổ.

THỦY CHUNG NHƯ NHỨT
始終如一
(Thủy (thỉ) là ban đầu, khởi đầu, Chung là cuối, như nhứt là
cũng một). Đây là nói con người hoàn toàn giữ chữ Tín, trước
sau như Một mà thôi, không hề thay đổi theo hoàn cảnh.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"551 năm sau Khổng Phu Tử mới có khai Ðạo bên Thái Tây,
nên Thầy cho Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh khai Ðạo
Thánh cho phù hạp với dân trí Âu Châu. Ðức Chúa Jésus
cũng bị cường quyền Israel áp bức cho đến đổi, hồi ban sơ thì
có 12 vị Thánh Tông Ðồ theo Ngài, mà sau còn có một Thánh
Pierre mà thôi.... Nhưng Người cũng phải chối Chúa ba phen
đặng tránh cường quyền bắt buộc. Chừng Ðạo thành thì có Du
Già bắt Ngài mà nạp cho Chánh Phủ hành hình, đóng đinh
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trên cây Thánh Giá; hành xác Ngài gớm ghiếc như thế đặng
cho nhơn sanh kinh khủng mà bỏ Ðạo, mà Ðạo Thánh cũng
gieo truyền khắp cả hoàn cầu. Lúc Ðạo Gia Tô truyền qua
Ðông Pháp thì vua An Nam cũng nhặt cấm, bắt mấy người
theo Ðạo Gia Tô quá Thập Tự, ai không bước ngang qua thì bị
tử hình. Hình phạt gớm ghê như thế mà cũng có người chí
Thánh, thọ tử mà thôi chớ không chịu chối Ðạo. Xét kỹ lại, thiệt
người xưa là Thánh Ðức, ít ai bì kịp, cứ giữ chánh tâm làm
trọng, thủy chung như nhứt mà thôi".

THỦY THỔ
水土
E: Local climate.
F: Le climat.
Thủy: Nước. Thổ: đất. Thủy thổ là khí hậu, phong thổ ở một
nơi.

THỦY TỔ
始 祖
E: The first ancestor.
F: Premier ancêtre.
Thủy: Thỉ: trước hết, bắt đầu. Tổ: ông tổ, người đầu tiên. Thủy
tổ là ông tổ đầu tiên.

THỦY TRIỀU
水 朝
F:A: The tide.
P: La marée.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thủy: Nước. Triều: nước sông, nước biển khi lớn khi ròng.
Thủy triều là hiện tượng mực nước biển hay mực nước sông
khi dâng lên hay khi rút xuống mỗi ngày đêm hai lần.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thủy-triều vận-tải biển Đông,
"Lòng hằng dường ấy phước đồng ăn chay."

THUYÊN BỔ
銓 補
E: To nominate.
F: Nommer.
Thuyên bổ là lựa chọn Chức sắc để bổ đi hành đạo ở các địa
phương.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Giáo Hữu đặng quyền dâng sớ cho bề trên xin chế
giảm luật lệ; biết đâu ngày kia, các vị ấy còn phải
thuyên bổ đi phổ thông chơn đạo Thầy trong một
nước hay một dân tộc.

THUYÊN CHUYỂN
銓 轉
E: To exchange.
F: Échanger.
Thuyên chuyển là đổi Chức sắc từ một nhiệm sở nầy đến một
nhiệm sở khác.
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THUYỀN BÁT NHÃ (Bát Nhã Thuyền)
船 若 般
E: The boat of sageness (Dragon boat of Caodaism).
F: La barque de sagesse (La barque en forme d’un dragon du
Caodaïsme).
Đức Hộ Pháp nói: "Nơi cõi Hư-linh mỗi người có một gia-tộc,
một đại nghiệp, Anh em đông biết bao nhiêu. Bần-Ðạo xin
nhắc lại câu nầy cho toàn cả hiểu điều yếu trọng: Chẳng phải
vì sự tình cờ mà chúng ta được chung đứng trong lòng của
Ðức Chí-Tôn ngày nay đây. Biết đâu trong 24 chuyến thuyền
Bát-Nhã chở các Nguyên-nhân hạ trần đặng làm bạn và độ rỗi
các Hóa nhân và Quỉ-nhân, lại không có chúng ta ngồi chung
trong đó. Ðã từng chia đau sớt khổ cùng nhau chẳng những
trong thế giới nầy mà trong các thế giới khác nữa. Ðã từng
chung sống cùng nhau, cái thâm tình vĩ đại đã nhiều. Nếu cả
thảy không nhớ lời nầy của Bần-Ðạo, đến khi linh hồn xuất
ngoại rồi sẽ ân hận biết bao nhiêu, mà chừng ấy đừng trách
Bần-Ðạo không chỉ trước. Không thương yêu nhau cho trọn
nghĩa là lỗi tại mấy người đa! Chớ không phải tại Bần-Ðạo
không nói! Ban sơ, nơi cõi Hư linh, thọ nhứt điểm linh đến thế
nầy tạo ngôi vị, làm bạn với biết bao nhiêu chơn-linh khác, dầu
nguyên do của mình là Thảo mộc hay Thú cầm cũng phải có
nhiều bạn, chừng nào đạt đến địa vị mới biết bạn nhiều. Người
Nghĩa ta có nhiều ở mặt thế nầy, lo tìm người Nghĩa đặng
tương liên cấu hiệp tâm tình trong cảnh khổ não, truân chuyên
chịu hình thử thách nầy.
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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm,
Nổi quá như bông, nặng quá kim.
Có Đạo trong muôn ngồi cũng đủ,
Không duyên một đứa cũng là chìm.

THUYỀN ĐỘ NHÂN
船渡人
(Thuyền 船: Chiếc thuyền). Thuyền độ nhân 船渡人 là Chiếc
thuyền cứu độ người đời, đó là Thuyền Bát Nhã. Sau khi giải
nỗi oan khiên nghiệt chướng, rồi con thuyền Bát Nhã dùng để
cứu độ và vớt người chìm đắm nơi biển khổ qua bờ.
Nay là nhiệm vụ của Hộ Pháp, Ngài nói: "Ngờ đâu Đức Ngài ra
lịnh Bần-Đạo phải chủ trương xây dựng cho được cái "Tòa
Bạch-Ngọc" tại thế này, mà tại đây, Bần-Đạo biết làm sao, mới
thưa:
- Bạch Thầy: "Con biết làm sao mà xây dựng đặng?"
Ngài trả lời: Con cứ lo làm, Thầy giúp cho, có Thái-Bạch!
Bần-Đạo phải chịu hứa; thiệt quá sức khó. Đến chừng BầnĐạo cố gắng thi-hành xong mừng quá đỗi, giao cho Ngài; giờ
phút này mình lo tu an-nhàn tự-toại rồi. Việc mừng chưa thoảmãn, kế có lịnh đòi của Đại Từ-Phụ giao cho Bần-Đạo lãnh
làm chiếc "Thuyền Bát Nhã" rước khách và đưa khách. BầnĐạo không biết nghĩ sao mà "Ông già" trao cái khó-khăn cho
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Bần Đạo; Chèo thuyền rước khách mà đưa khách làm sao
đặng? Bần-Đạo cũng lãnh lịnh; Đại Từ-Phụ nói:
- "Con cứ lo, có Thầy giúp con"!
Để thực thi cuộc Đại-Ân-xá này Đức Chí-Tôn còn dạy Đức Hộ
Pháp tạo Bát-Nhã-thuyền và sắp đặt nghi-lễ chèo thuyền
(chèo hầu và chèo đưa). Với lòng từ-bi vô biên, vô lượng Đức
Chí-Tôn 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 ânthưởng."
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Rỡ ràng Phật cốt Tiên duyên,
"Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân."

THUYỀN QUYÊN
嬋娟
F: Une belle fille.
Thiền quyên là dáng đẹp đẽ dễ thương, thường dùng để chỉ
riêng về đàn bà con gái đẹp mà diu hiền.
Thuyền quyên: Theo cách phát âm của Tự Điển Hán Việt,
Thiều Chửu, hay Từ Điển Hán Việt của Đào Duy Anh, thì viết
là Thiền quyên. Xinh đẹp dịu dàng, chỉ con gái hay đàn bà
đẹp.
Nữ Trung Tùng Tùng Phận của Bà Đòan có câu:
Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.
Tinh thần cao thấp nhờ thi,
Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Tụng khi chồng qui vị có câu:
Thiệt thòi cam phận thuyền quyên,
Chứa chan giọt lệ cửu tuyền cuộn trôi.

THUYỀN SEN
E: The boat of a lotus petal.
F: Le barque en un pétale de lotus.
Thuyền sen là Chiếc thuyền Bát Nhã, vì Ðức Phật Tổ dùng
một cánh hoa sen nơi cõi Cực-Lạc Thế giới để tạo thành chiếc
thuyền rước người đắc đạo vượt qua biển khổ, đến bờ giác
ngộ, vào cõi Thiêng liêng Hằng sống (sen hóa thuyền).

THUYỀN TIÊN
Thuyền là phương tiện đưa người đi trên sông nước, qua
sông. Tiên là hàng phẩm cao đã đoạt cơ thắng khổ, tức là đã
giải thoát kiếp luân hồi sanh tử. Thuyền Tiên nghĩa bóng là
mối Đạo Trời đã mở ra vào cuối Hạ Nguơn sắp bước vào
Thượng Nguơn Tứ Chuyển, đó là tu theo phép Tiên Đạo.
Đức Hộ Pháp nói:
"Đừng như kẻ mờ hồ kia mà Đức Chí-Tôn đã để:
Ngồi lì mà đợi Lý Ngưng Vương,
Biểu xuống thuyền Tiên nói chẹt lườn.
Co cẳng muốn vào rồi lại thụt,
Biểu thương sao đặng buộc người thương?
Thử xét lộn lại một ngày kia, mấy người về cõi Thiêng Liêng
mà ngó thấy Tôi đứng giữa không trung đó, mấy người kêu Tôi
biểu Ông cứu độ tôi, vì hồi đó tôi có gặp Ông tại thế, thì bây
giờ Ông cứu độ tôi với - tình trạng đó Tôi biết trả lời với mấy
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người làm sao chớ? Có thể một ngày kia Tôi sẽ dâng sớ cho
Đức Lý lập một hình phạt, hình phạt của Tôi ngộ nghĩnh lắm:
Không cho phái Nữ đi vô Đền Thánh một thời gian, hành lễ
ngoài sân một thời gian, bằng xin không được nữa, thì không
khi nào lên Chức Sắc Thiên phong được với Tôi mà chớ!"

THUYỀN THƠ
船 書
E: The boat of a excellent scholar.
F: La barque d’un lettré excellent.
Thuyền thơ: Hán viết thơ (hay thư) thuyền 書船: Thuyền chở
đầy kinh sách. Ý chỉ thuyền chở người văn tài uyên bác sẵn
sàng ra giúp nước trị dân, dỗ an thiên hạ.
Kinh Nhập Học có câu:
"May duyên gặp hội Long Vân,
"Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa."

THUYỀN TỪ
船 慈
E: The boat of mercy.
F: La barque de la miséricorde.
Đức Tôn võ Tử nói: "Cửa Đạo là chiếc thuyền từ của Đức Chí
Tôn, hiền nhân hay gian trá đều chứa cả, nên hư tự kẻ lọc lừa.
Nếu lấy linh tâm sáng suốt thì đặng nhiễm lấy Đạo mầu, còn
mê muội thì vào nơi u-thẵm. Phước phước phần phần, hai
đường chọn lấy, đừng để sau về đến Thiên cung, khi hội hiệp
lại ra tuồng hổ thẹn, còn nơi mặt thế, chúng lại chê cười. Hỏi
thử các bạn, nên làm sao cho xứng đáng là môn đệ của Ngọc
Hư Cung?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THUYẾT ĐẠO - THUYẾT PHÁP
說 道- 說 法
E: To preach.
F: Prêcher.
Thuyết Đạo hay Thuyết giáo hoặc Thuyết pháp có nghĩa là
nói hay dạy rõ lý Đạo cho công chúng, nhơn sanh đặng hiểu.
Nhất là Đạo Cao-Đài có danh gọi là "Kỳ ba Phổ Độ" và Thầy
còn nhắc là trong mười phần nhơn sanh phải độ tám chín, vì
vậy cho nên phương Thuyết Đạo là một điều vô cùng thiết yếu.
Đức Hộ Pháp còn nhấn mạnh rằng: "Nếu mình làm không
đặng cũng như mình làm cho Đức Chí-Tôn câm sao!"
Đức Ngài nói tiếp: "Tuy nhiên, âu cũng là một đặc-ân của Đức
Chí Tôn dành cho Đạo Cao-Đài ngày nay, nên mới có mấy
đứa nhỏ cố gắng học được tốc-ký để ghi chép những lời
thuyết Đạo của Bần-Đạo, vì những lời thuyết Đạo này, không
phải của Phạm Công Tắc mà là của Hộ Pháp, Hộ Pháp thay
lời Đức Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe,
quý hay chăng là ở chỗ đó. 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. Ngày nay, giảng Con đường Thiêng-liêng hằng sống là
Bần-Đạo muốn dìu dắt Chơn-thần của toàn thể con cái Đức
Chí-Tôn về với Đức Chí-Tôn qua một hình thức Thuyết Đạo."
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Đêm 08 tháng 12 năm
Mậu-Tý (06-01-1949)
"Bao giờ cũng vậy muốn THUYẾT cái chơn-lý, lấy cái ThểPháp mà nhứt là dùng cái Thể-pháp ngắn-ngủi khó lòng lắm.
Nhứt là phải thúc lại trong thời gian ngắn-ngủi này, vì thấy mỗi
khi Cúng rồi cả thảy đều mỏi-mệt, nên Bần-Đạo không muốn
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để cho Hiền-Hữu, Hiền-Tỷ, Hiền Muội, Hiền-Huynh, Hiền-Đệ
mệt mỏi như thế. Khó lắm không phải dễ, Thuyết Pháp không
phải dễ, dễ chăng là mấy Bà lên nói hai ba câu rồi xuống, kết
cuộc của mấy Bà là vậy; thế nên hôm nay tóm-tắt như vậy
thôi, cũng như có vị Giáo-Sư lên Đài đứng sợ hãi quá; không
phải dễ, chưa có ngày giờ tìm-tàng. Mỗi khi Bần-Đạo thuyết,
Bần-Đạo để riêng một chỗ trống để cho tinh-thần toàn thể con
cái của Đức Chí Tôn kiếm hiểu châm thêm cho được cao siêu,
chúng ta có thể tìm-tàng được. Bần-Đạo cố đưa chìa khóa cho
cả thảy nắm trong tay, đặng mở ra hầu dìu-dắt cả thảy đi cho
trọn vẹn trong khối Linh Đài của Đức Chí-Tôn."
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Đêm 04 tháng 02 năm
Kỷ-Sửu - dl 03-03-1949)
"Trước khi giảng Dục-tấn trên con đường Thiêng Liêng HằngSống, Bần-Đạo có nhiều điều khuyên nhủ về Phương pháp
Thuyết-pháp. Thuyết-pháp tức nhiên là Thuyết Đạo.
Trót gần hai năm trường, cũng gần hai năm Bần Đạo đã tìm
phương thế cho toàn cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn thuyếtgiáo. Có điều trọng-yếu về Phổ-tế nhơn sanh, cả thảy đều biết,
nhờ cái Thuyết-pháp mà chơn truyền nó hiện-tượng, trọng-yếu
của chơn-truyền Đức Chí Tôn là vậy. Một điều mình đã để tâm
về Thuyết-pháp, tức nhiên mình cần có mục-phiêu để cho tinh
thần cả toàn thính-giả chú ý vào đây, tức nhiên cầm cây
phướn Thần cho chúng ta trụ lụng lại Triết-lý Thuyết-pháp của
mình. Bần-Đạo thấy có một điều nên sửa chữa, có người lên
nói một đề Nam, tới chừng Thuyết đi qua đề Bắc, không nhằm
đề gì hết, chẳng khác nào Bần-Đạo nói tôi tính đi Sài Gòn thì
thiên-hạ đều ngó về hướng Sài-Gòn, tới chừng đi thì đi lên mé
Nam-Vang thành ra không ai hiểu gì hết, nên Thuyết Pháp trọn
bài nghe mà không biết gì hết. Thuyết-pháp tức nhiên có niêmluật của phương Thuyết pháp, phải có niêm-luật chớ không
phải muốn nói gì thì nói. Bài Thuyết-pháp nó giống như bài thi
vậy, nó phải có đề, có niêm luật, có bình trắc, có thừa phá, có
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trạng luận, thúc kết, phải giữ cho ăn với cái niêm-luật của
Thuyết-pháp mới đặng. Đức Chí-Tôn dạy niêm-luật Thuyếtpháp một cách kỹ lưỡng, Cao-Thượng-Phẩm và Bần Đạo có
tập hai ba tháng vậy. Hễ Cao-Thượng-Phẩm lên Đài thuyết thì
Bần Đạo làm thính giả ngồi nghe. Cần phải tập, không tập
không thể gì làm được, không thể gì không tùng theo niêm luật
của Đường Thi vậy, không thể gì nói càn đặng. Ngoài ra niêmluật ấy nó còn Phú, Tỷ, Hứng, Thú, nữa, phải học cho thuộc
lòng. Bài văn hay-ho là mình thuyết văn có mực thước, có phù
ba, có văn-chương, có tài khẩu-thuyết mới được, không có
khuẩn-bức túng thiếu trong lời nói ngôn-ngữ của mình.
TỶ là lên đó mình phải "Quan tiền vũ hậu" lấy kim suy cổ, suy
tầm những lý lẽ cho cao sâu.
HỨNG là mình lên đứng nhập vào cảnh tượng nào, thấy hiệntượng ở thế-gian, phải cho ăn nhập vào cảnh tượng đó trong
khuôn khổ đương nhiên, cả toàn hình-thể hiện tại Đạo với Đời
có liên-quan trọng-hệ mật thiết. Bài Thuyết Đạo của mình hayho có lẽ hứng lấy tinh-thần đương nhiên, đem ra tùy theo mình
Thuyết-pháp, mình phải giải-thích cho thính-giả thấu đáo.
Bây giờ muốn thuyết-pháp cho trúng và có đề hẳn hòi thì phải
có KINH, ĐIỂN, LUẬT:
Kinh là Tứ-Kinh, Điển là Ngũ-Truyện; Luật là cả luật trị-thế từ
cổ chí kim, đem ra làm cái niêm luật đặng tạo bài Thuyết-pháp
của mình, phải có niêm luật của mình, mình phải rán học, cầnmẫn học, ấy là một điều chẳng phải dễ, nhưng phải làm cho
đặng, đặng thay thế ngôn-ngữ cho Đức Chí-Tôn, đem chơntruyền của Ngài để vào tinh thần của nhơn-loại, nếu mình làm
không đặng cũng như mình làm cho Đức Chí-Tôn câm sao!
Mình phải làm đặng thay thế ngôn-ngữ cho Ngài, nếu mình
làm không đặng thì thay thế cho Ngài không đặng!"
Trích Bài Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp Đêm 12 -02-KỷSửu - dl 11-03-1949
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"Hôm nay Bần-Đạo giảng tiếp sự Dục-tấn của chúng ta trên
con Đường Thiêng-liêng Hằng-sống. Bần Đạo đã có nói rằng:
Khi Cúng rồi cả thảy đều mệt vì cớ cho nên giảng Đạo không
được dài lắm, vả lại, khi nào Thuyết-Pháp mà dạo đi dạo lại đã
nghe không được còn thêm mệt, nên Bần Đạo thuyết vừa đủ
chừng không cho nhạo tiếng, nếu thuyết dài quá thành ra
nhảm-nhí, nói cụt quá thì không đủ đề thuyết không hay, thành
thử phải gom-góp thế nào cho vừa chừng, cả thảy con cái của
Đức Chí-Tôn không có mệt và vui nghe."
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ tế khó khăn lắm nỗi,
"Cậy Thánh Tâm sửa đổi tánh phàm.
"Dìu đời với sức không kham,
"Mượn quyền Thuyết Pháp đặng làm cơ quan."

THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
Qua 10 năm thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, Hội-Thánh tuyển
chọn, xong dâng lên Đức Thượng Sanh cho phép phổ biến
trong toàn đạo có lời phê nhận: "Theo đề nghị của Hiền Huynh
tôi chấp thuận cho Ban Ðạo Sử xuất bản để phổ biến những
Bài Thuyết Ðạo tại Tòa Thánh của Ðức Hộ Pháp từ năm 1946
đến năm 1955. Những bài giảng được chọn để ấn hành phải
có sự kiểm duyệt của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách."
Ngài Hiến Pháp giới thiệu:
"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
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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 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]"
Thánh Thơ của Thượng Sanh:
Hiệp-Thiên-Đài
Văn phòng

Thượng Sanh

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

______

Số: 121/TS

_________________________
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THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Kính gởi: Hiền Huynh Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ
Pháp Chánh
Tham chiếu quý Thánh thơ số 16/ÐS ngày 12-6-1970.
Kính Hiền Huynh: Theo đề nghị của Hiền Huynh tôi chấp thuận
cho Ban Ðạo Sử xuất bản để phổ biến những Bài Thuyết Ðạo
tại Tòa Thánh của Ðức Hộ Pháp từ năm 1946 đến năm 1955.
Những bài giảng được chọn để ấn hành phải có sự kiểm duyệt
của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách.
Nay kính,
TÒA THÁNH, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tuất.
(dl. 17-6-1970)
Thượng Sanh (Ấn ký)

THUYẾT ĐỊNH
說定
Đức Phạm Hộ Pháp thuộc về chi Pháp. Ngài đã phán quyết
với một đức tính công-bình đi đôi với lòng thương-yêu vô tận;
gắn liền trên mọi hình thức lồng trong những bài Thuyết-Đạo
làm cho nhơn-sanh rất thỏa-mãn và tận tâm phục vụ theo
thuyết-định của Đức Ngài, không biết đến bao giờ quên được
công đức của Đức Ngài vậy.
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THUYẾT GIÁO
說教
E: To sermonize.
F: Sermonter.
Thuyết: Dùng lời nói giảng giải cho rõ ràng dễ hiểu. Giáo: giáo
lý của tôn giáo. Thuyết giáo là thuyết giảng giáo lý của tôn
giáo cho mọi người hiểu biết. Thuyết giáo đồng nghĩa: Thuyết
đạo, Thuyết pháp.
Kinh Nhập Hội:
"Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn."

THUYẾT MINH
說明
E: To expose clearly.
F: Exposer clairement.
(Thuyết 說; nói; Minh 明 là trình cho rõ-ràng). Trình bày sự việc
cho rõ ràng để mọi người thấu hiểu.
Đức Hộ Pháp nói: "Hôm nay Bần Ðạo xin thuyết minh vấn đề
đương sở dụng hiện thời là vấn đề Ðại Đồng Thế Giới
(Fraternité universelle). Tại sao nước nào, dân tộc nào trong
thế giới hiện chừ đương mơ mộng tìm phương pháp Đại-Đồng
Thế Giới? Nói thật ra kể từ có Thánh Giáo Gia Tô, vấn đề ấy
chấm một câu hỏi nguyên vẹn và thúc nhặt hơn hết. Thuyết
Đại-Đồng Phật Giáo đeo đuổi mãi mới lập thành giáo, rồi mới
lập cả tâm lý Đại-Đồng.
Loài người từ tạo thiên lập địa đồng một nguyên do một tánh
chất, đồng một nguyên linh, thúc kết triết lý ấy hơn hết là từ
Ðức Chúa Jésus tạo nên Thánh Giáo Gia Tô. Ngày nay Ðạo
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Cao Ðài cũng theo đuổi mục đích ấy. Trên mặt địa cầu, người
ta tìm hiểu loài người được hai ngàn bảy trăm triệu
(2.700.000.000) vì nguyên căn tinh thần hình thể, chủng tộc
loài người là một nguyên do, một căn bản. Rồi đến thế nầy
biến cải sắc da đen, lên xám, lên xanh, lên đỏ, lên vàng, cuối
cùng là da trắng. Ðương nhiên là mãn Hạ Nguơn Tam
Chuyển, lên Thượng Nguơn Tứ Chuyển (1er cycle du 4e
manvantara) vì chuyển tiến nên loài người phải chịu khảo-đảo
đặng vào trường thi hầu thoát khỏi mặt địa cầu nầy để đến thế
giới cao trọng hơn, còn rủi rớt thì ở lại địa cầu nầy mà làm
Thần Thông Nhơn (Race lucidé) do hai sắc da vàng và trắng
hiệp lại xuất hiện.
Ấy vậy, thuyết Ðại Đồng Thế Giới trong buổi nầy, Chí Tôn lập
Ðạo Cao Ðài cốt yếu để làm cho loài người biết mình do một
nguyên căn linh hoạt sản xuất chung nhau, biết nhìn nhau là
anh em đồng một căn nguyên mà đến."
Đức Ngài nói: 26-11-Tân-Mão (dl: 24-12-1951): "Đêm nay là
ngày kỹ-niệm của Đức Chúa Jésus Christ tức nhiên Chúa Cứu
Thế Giáng Sinh. 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."

THUYẾT PHÁP
說法
(Thuyết: nói, bày tỏ ra cho rõ-ràng, Pháp: luật lệ, phép tắc, yếu
lý của một nền Tôn giáo cần phổ biến rộng ra). Nền Đại Đạo
ngày nay lập trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, nên vấn đề Thuyết
pháp là vấn đề yếu trọng cho nhơn sanh thấm-nhuần. Do vậy
mà mỗi lần một bậc tiên kiến Thuyết pháp đều phải đọc Kinh
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cùng với toàn thính giả. Thế nên Bài Kinh Thuyết Pháp này
Đức Hộ Pháp được lịnh đặt ra, có cầu Đức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn giáng cơ chỉnh văn lại.
Kinh Thuyết Pháp dùng để vị Chức sắc thuyết pháp và đồng
nhi tụng đọc trong một đàn thuyết giảng giáo lý cho các tín đồ
nghe và học hỏi.
Thuyết pháp còn được gọi là thuyết đạo hay thuyết giảng
giáo lý. Giáo lý của một nền Tôn giáo được hiểu như là một
phương tiện hướng dẫn thực tập của chư tín đồ. Ngày nay
giáo pháp của Đức Chí Tôn nhằm mục đích đem đến ánh
sáng trí huệ để biết chọn con đường giải thoát. Giáo lý là một
nền Đạo học, nghĩa là không thể dùng trí tưởng tượng, mà
phải dùng cả tâm để hiểu và sống với nó. Thánh giáo của Đức
Chí Tôn là một triết lý chủ trương "Tri hành hiệp nhứt" để tập
với cái điều mình đã hiểu, đã ngộ được. Là người tu học cần
phải học hỏi và thực tập một cách khôn khéo, đừng cố chấp
để không bị lầm lạc. Trong Kinh Viên giác dạy: Tất cả những
giáo lý giảng giải trong Kinh sách đều là ngón tay chỉ mặt
trăng. Chân lý coi như mặt trăng, giáo lý ví như ngón tay chỉ về
mặt trăng, như thế ngón tay cũng như giáo lý chỉ là những
phương tiện mà thôi, chính mặt trăng mới là cứu cánh mà ta
cần đạt tới. Đừng lầm ngón tay với mặt trăng, tức là giáo lý với
chân lý.
Người thuyết giảng giáo lý cũng cần lưu tâm một điều là vào
thời Hạ nguơn mạt Pháp, Đức Chí Tôn mở cơ tận độ nên giáo
pháp được coi như những mầm giống thiện lương, đem rải
khắp cho toàn sanh chúng, đã là người mang những hạt giống
đó gieo truyền lại, thì chính mình cũng phải là hạt giống tốt, có
thế mới sinh sôi nẩy mầm được. Người thuyết pháp phải học
hỏi, tự sửa mình truớc rồi mới dạy người, như lời Mạnh Tử đã
nói: Mình cong queo thì không thể nào sửa cho người ngay
thẳng được "Uổng kỷ giả, vị hữu năng trực nhân giả dã" 枉己
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者,未有能直人者也 Người thuyết Đạo có được một đức độ và
một tinh thần thương yêu sanh chúng thì mới có một khả
năng: cảm hóa lòng người, mục đích giải thoát khỏi Phong đô.
KINH THUYẾT PHÁP
(Giọng Nam-Xuân)
Trường phổ tế khó khăn lắm nỗi,
Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm.
Dìu đời với sức không kham,
Mượn quyền thuyết pháp đặng làm cơ quan.
Đại Từ Phụ hồng ân rưới khắp,
Trợ giúp con đặng lập nên công.
Muốn cho thiên hạ Đại Đồng.
Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh.
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 lảu thuộc văn từ.
Cảm quang diêu động tâm tu,
Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô.

THƯ HƯƠNG
書 香
E: The perfume of books.
F: Le parfum des livres.
Thơ: Thư: sách, thơ từ, viết. Hương: mùi thơm. Thơ hương
hay Thư hương là mùi thơm của sách.
Ý nói: nền nếp nhà nho, con nhà giáo dục.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƯ HÙNG KIẾM
雌雄劍
E: A pair of swords: female and male.
F: Une paire d’épées: femelle et mâle.
THƯ-HÙNG KIẾM, đây cũng còn gọi là Gươm Thư gươm
Hùng (Thư: mái, thuộc âm; hùng: trống, thuộc dương; kiếm:
cây gươm) Đó là cặp kiếm trống mái; tức Âm Dương kiếm. Ý
chỉ gươm thần-huệ nghiêm trị xảo trá, khử trừ tà mị. Cặp song
kiếm này người xưa dùng để đánh giặc. Nếu loại gươm này
đem dùng riêng rẻ thì tác dụng của nó chỉ ở mực thường,
nhưng nếu dùng chung thì tác dụng siêu-tuyệt, nghĩa là không
một loại khí giới nào địch nỗi. Đây chỉ việc hòa-hiệp giữa vợ
chồng với nhau, trong nghĩa"Thuận vợ thuận chồng tát bể
đông cũng cạn".Trong Đạo Cao-Đài ngày nay những món này
là bửu pháp của các chức-sắc Đại-Thiên-Phong biểu tượng
một uy linh tinh-thần tạo thành Cổ-Pháp như:
-Cổ pháp của Thượng-Phẩm là Long-Tu-Phiến.
-Cổ pháp của Thượng Sanh là Thư-Hùng-Kiếm và Phất Chủ.
-Cổ pháp của Giáo Tông gồm hai Cổ pháp trên hiệp lại tức là:
Long-Tu-Phiến + Thư-Hùng-Kiếm + Phất Chủ.
Theo văn thư số 264-TQTS của Ngài Bảo-Thế, chưởng Quản
Ban Thế-Đạo có thích nghĩa Thư-Hùng-Kiếm là gươm thần
huệ nghiêm trị xảo trá, khử trừ tà-mị.
Theo Thánh giáo dạy thì Đức quyền Giáo Tông nguơn linh là
Hớn-Chung-Ly (tên Quyền) và Đức Thượng-Sanh Cao HoàiSang nguơn-linh là Lữ-Đồng-Tân.
Theo lịch sử Bát Tiên, Lý-Ngưng-Vương là học trò của Lão-Tử
(Tên Lý Nhĩ) mà Lão-Tử vốn là nguơn-linh Thái Thượng Lão
Quân nhặt giữ Phất-chủ vì muốn cho Lý Ngưng Vương học
đạo Tiên nên Lão Tử xuôi khiến cho học trò của Lý NgưngCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Vương đốt xác thầy, nên khi trở lại trần gian Lý Ngưng Vương
phải nhập vào thân xác của một người ăn mày có bầu rượu và
gậy tre. Đức Lý Ngưng-Vương muốn biến hai vật ấy thành bầu
hồ-lô và gậy sắt để trở thành hai bửu-pháp của Ngài. Hai bửupháp này được đắp thành tượng đặt trên nóc lầu chuông và
lầu trống. Lý Ngưng-Vương thành vị Tiên thứ nhứt nơi Bồnglai-đảo vì Bồng-Lai có 8 động nên phải có 8 vị Tiên chủ sự. Do
đó mà Lý Ngưng-Vương độ được học trò là Chung Ly-Quyền
đời Hớn nên gọi là Hớn Chung-Ly. Hớn Chung-Ly thường
dùng Long-Tu-Phiến (nên ngày nay cổ pháp của ThượngPhẩm là Long-Tu-Phiến). Về sau độ được học trò là Lữ-ĐồngTân (chính Đức Thượng Sanh ngày nay: Cổ pháp của Thượng
Sanh có hai món: Cây Phất-Chủ và Thư-Hùng Kiếm.
Lữ-Đồng-Tân vốn là người tài-hoa.
Hớn Chung-Ly (tự Vân-Phòng) phải làm phép Huỳnh Lương,
(nấu kê) cho Lữ-Đồng-Tân nằm chiêm-bao, vía thấy đi thi, đỗ
Trạng, cưới vợ giàu rồi bị vu-oan, giựt mình tỉnh mộng mới
chịu đi tu Tiên. Bình-thời Lữ-Đồng-Tân thổi tiêu, nhưng Người
dùng Thư-Hùng-Kiếm để trừ gian-trá như việc quăng gươm
phép giết hai con của Long-Vương khi ma-yết ăn cắp NgọcBản của Lam Thể-Hòa (nguơn linh của Ngài Phối Sư TháiBính Thanh).
Với Đạo pháp ấy là Thần Huệ Kiếm, do câu: "Huệ trí dĩ vi kiếm
tác Ðạo giả" là lấy huệ trí làm gươm mà hành Ðạo...
Đức Hộ Pháp nhấn mạnh rằng đó chỉ là thể-pháp có giới-hạn
để tượng-trưng cái bí-pháp vô-cùng. Người ngoại đạo nên
xem là những biểu tượng là cái móc, để con người nhắm, hầu
đạt đến hoặc tránh xa chớ không nên xem là cứu cánh.
Tóm lại: Cổ pháp GIÁO TÔNG đã thể-hiện đầy đủ chủ thuyết
"Đạo đời tương-đắc" về bí-pháp cũng như về thể-pháp.
Đức LÝ viết trong bài "Ngụ Đời" có câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.

THƯ XUÂN ĐẦU NĂM ẤT MÙI
Đức Hộ Pháp nói: Đêm nay Bần Đạo không giảng Đạo chỉ đọc
bức thơ của Bần Đạo gởi cho toàn cả Quốc Dân Việt Nam.
Tiếp theo bức thơ Bần Đạo có làm một bảng "Tuyên Ngôn" gởi
các Quốc Trưởng và các nhà cầm vận mạng của các dân tộc
trên thế giới. Lát nữa Bần Đạo sẽ giải nghĩa bức thơ này sơ
lược cho nghe. Bây giờ Bần Đạo đọc bức thơ Bần Đạo gởi
cho toàn Quốc Dân Việt Nam:
Bức thơ Xuân gởi cho toàn thể đồng bào Việt Nam đầu
năm Ất-Mùi của Đức Hộ Pháp
Giáo chủ Đạo Cao-Đài
Cùng toàn cả Quốc Dân đồng bào Việt Nam,
Nhơn dịp ngày Xuân năm Ất Mùi, Bần Đạo thành tâm cầu
nguyện Đức Chí Tôn chan rưới hồng ân cho toàn dân nước
Việt đặng mau thoát khỏi ly loạn tương tàn. Sau nữa Bần Đạo
có mấy lời thống thiết ngõ cùng toàn thể quốc dân: Trót mười
năm quật cường giải ách lệ thuộc, thâu hoạch độc lập cho Tổ
quốc giống nòi thì toàn thể đồng bào đã góp vào biết bao
nhiêu xương máu và đau khổ. Lập trường tranh đấu thâu
hoạch cho kỳ đặng hạnh phúc tự do cơm áo của nòi giống sau
80 năm đô hộ, đã khiến cho lòng ái quốc nồng nàn của mỗi
công dân Việt Nam để tâm vào một chí hướng là Độc Lập và
Thống Nhứt non sông. Hại thay! Cơ cấu tranh đấu cho kỳ đặng
ấy nó đã chia rẽ dân tộc ra nhiều phương pháp và nhiều chí
hướng: Việt Minh là gì? Và Quốc Gia là gì? Thì cũng là đồng
bào Việt Nam tìm phương tranh đấu. Nhưng các danh từ và
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nhãn hiệu ấy chẳng lẽ có năng lực đặng chia rẽ con cái của
một nước, một chủng tộc và xem lẫn nhau là kẻ tử thù? Đau
đớn thay nạn tương tàn tương sát đã xảy ra cũng do nơi định
nghĩa bất đồng của các phương pháp và danh từ tranh đấu.!
Từ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 dương lịch, cuộc giải
phóng dân tộc đã khởi đầu. Các biện pháp đem thắng lợi cho
nước nhà hôm nay cũng chưa thâu hoạch đặng trọn vẹn, lại
còn gây thêm nạn qua phân lãnh thổ: Từ vĩ tuyến 17 đổ vô là
của khối Quốc Gia, còn vĩ tuyến 17 đổ ra là của Việt Minh làm
chủ. Nạn nhị Chúa phân tranh Nguyễn Trịnh ngày xưa đã biểu
diễn lại. Bần Đạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ thuộc đặng
đem hạnh phúc đó lại cho ai? Phải chăng cho Tổ Quốc và cho
toàn thể đồng bào thì lý ra chẳng lẽ có một nguyên cớ nào làm
cho nòi giống Việt nầy chia phân cho đặng. Chủng tộc duy có
một, thì Hoàng Đồ chỉ có một. Rồi ta lại thử hỏi: Ai đã gây nên
nội loạn ly tán giống nòi? Phải chăng vì năng lực ngoại bang
đã gây nạn phân chia tộc chủng? Hai chí hướng đương nhiên
của Quốc tế và lý thuyết Dân chủ xã hội và Cộng sản xã hội.
Hai lý thuyết ấy đều hứa hẹn rằng nhân loại phải duy tân và
cải tổ xã hội, vì tổ chức xã hội đương nhiên đã gây thất vọng
cho nhân loại quá nhiều nên đem lại cho họ nhiều đau thảm
hơn là hạnh phúc. Đôi bên đều hứa hẹn tìm một phương pháp
sửa chữa đặng tìm cái hay trừ cái dở, lời hứa hẹn ấy đã thấm
nhuần trong trí não đau khổ của nhân loại nhất là hạng bần
dân và các quốc gia lạc hậu đều mong ước chóng được thực
hiện điều ấy. Hai triết lý xã hội mới mẻ kia đương tranh đấu
đặng thâu hoạch tín nhiệm của toàn thể nhơn loại trên mặt địa
cầu này. Cuộc tranh đấu của họ đã hiển nhiên kịch liệt và hỗn
độn nhưng họ cũng đã đủ năng lực phân chia nhân loại làm
đôi chí hướng.
Hại nỗi, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ gây cho nhân loại một
tấm thảm kịch tương sát, tương tàn. Ta nên để đức tin cho
thời gian và không gian định nên hư của họ, nhưng hiển nhiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hôm nay ta chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ta muốn cho vay
đặng hưởng lợi, mà lợi đâu chẳng thấy vì hứa hẹn ấy chỉ với
lỗ miệng, không bảo kê, không chứng chắc mà giờ phút nầy ta
bị lỗ vốn một cách đau đớn và oan uổng. Cuộc chạy theo bóng
bỏ hình của nòi giống Việt Nam từ xưa đã vậy; nó đã làm nên
bịnh chủng tộc. Đồng bào sẽ hỏi Bần Đạo dùng phương pháp
nào để trừ hại thì Bần Đạo chỉ trả lời một cách đơn giản như
thế này:
- Ngày nào cả chủng tộc Việt Nam đặng định tỉnh trong Quốc
hồn của họ thì họ mới có thể cố thủ và bảo vệ sanh tồn của
họ.
- Ngày nào lòng ái quốc nồng nàn của nước Việt Nam thoát
khỏi lợi dụng đặng biến thành một ngọn lửa thiêng dâng lên
bàn thờ Tổ Quốc của họ thì họ mới bảo thủ được trọn vẹn
Hoàng Đồ cùng tộc chủng.
- Ngày nào đầu óc của cả khối Quốc Dân biết trọng dĩ vãng
lịch sử của mình rồi định phận cho mình xứng đáng làm một
nước đủ liệt cường, đủ uy tín hầu đối diện cùng Quốc Tế rồi
chủ định số phận của mình do năng lực của mình, không ỷ lại
nơi một ngoại bang nào thì ngày ấy mới giải ách lệ thuộc về
tinh thần lẫn vật chất của mình mới đặng.
Tình thế đương nhiên là Bắc Việt đã bị lệ thuộc của Trung
Cộng, còn Nam thì bị sống gởi nơi tay người, thì kiếp số tương
lai của ta chưa biết nương nơi đâu mà an đặng. Nếu tình thế
này mà kéo dài tới mãi thì hòa bình của họ đã hứa hẹn cùng ta
thì là mộng ảo. Bần Đạo ước mong và cầu xin cho toàn thể
đồng bào sáng suốt hơn đặng tự định số mạng và tương lai
của mình. Bần Đạo để lời chào mừng toàn thể đồng bào và
cầu chúc cho các gia đình đều hạnh phúc. Bức thơ Bần Đạo
có gởi cho đài phát thanh Sài Gòn, đêm nay có lẽ giờ này đã
đọc rồi. Cái nạn qua phân lãnh thổ, Bần Đạo nói sẽ làm cho
nhơn loại đau khổ và nguy hiểm không thể tưởng tượng vì
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năng lực tàn phá của võ khí tối tân nhứt là bom nguyên tử.
Nếu nhơn loại không rán sức đem hòa bình hạnh phúc do con
đường thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã đến thì nhơn loại sẽ bị
tiêu diệt. Nhơn loại mắc nạn tiêu diệt ấy là do tội tình của họ.
Một điều Bần Đạo nói cho nước Pháp biết rằng: "Sắc dân này
không quen chịu lệ thuộc, cả sự tranh đấu đặng giải ách lệ
thuộc của họ đối với nòi giống Trung Quốc buổi nọ không ai
cản họ được. Hốt Tất Liệt thâu cả Hoàng đồ bên Âu Châu, đặt
gót tới Việt Nam bị thảm bại". Bần Đạo xin hai chánh phủ phải
hiệp với nhau làm một và toàn thể quốc dân Việt Nam không
phân biệt đảng phái, Tôn Giáo phải hiệp nhau làm một đừng
chia đôi ra. Bần Đạo cầu xin họ sáng suốt đặng định tương lai
mình, do mình vi chủ không muốn cầu ai. Nhứt là nước Việt
Nam nhờ Pháp nói với Mỹ. Nước Việt Nam đã đánh đổ quyền
hành của Pháp, không muốn quyền hành nào thay thế là vậy.
Đạo mở tức là Cơ Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn".

THỬ CƠ BÚT
Thuở ấy, ba vị CƯ, TẮC, SANG (sau đắc phong là Thượng
Phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh) tiếp điển, thông công với các
Đấng Thần-linh, có Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng cơ,
nhưng chỉ xưng danh là AĂÂ.
Rồi cũng có nhiều bậc Đại-Đức bên Phật-giáo hay các chính
khách đến thử bằng cách viết sẵn một bài thơ dấu trong túi áo
đến hầu Đàn, thầm khấn nguyện, nếu phải Huyền-diệu thật thì
mới hiểu được tâm-sự của các Ngài.
Vị Yết-Ma Luật có bài thơ như vầy:
Ấm-ức tâm-tư suốt mộng tràng,
Có đâu Tiên Phật xuống phàm-gian.
Văn hay chữ giỏi bày thi phú.
Họa được thơ đây mới NGỌC-HOÀNG.
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Thừa lúc ấy, trong Đàn nội có Đức Thượng-Đế giáng, Đức
Ngài liền họa ngay:
Hãy tỉnh cho mau giấc mộng tràng,
Đời cùng Tiên Phật xuống phàm-gian.
Chẳng ai hay giỏi bày thi phú,
Chính thật TA đây Đấng Ngọc-Hoàng.
Kế đến, một vị chính-khách cũng đã phô diễn tất cả tâm tư,
nguyện vọng của người dân đang thời bị trị:
THI
Cao-Đài Tiên-Trưởng hỡi Ông ơi!
Linh-hiển sao không cứu giống-nòi?
Trăm họ điêu-linh cam cá chậu,
Muôn dân đồ-thán chịu chim lồng.
Coi mòi diệt chủng càng đau dạ,
Thấy cảnh vong bang bắt não lòng.
Ách nước nạn dân chừng thế ấy,
Ngồi mà tu-niệm có yên không?
Đấng Thượng-Đế cũng giáng Đàn hoạ lại ngay:
HỌA
Cơ trời khó tỏ hỡi con ơi!
Nghiệp quả trả vay của giống nòi.
Bởi mến mùi ngon thân cá chậu,
Vì ganh tiếng gáy chịu chim lồng.
Trời ban Đại-Đạo nên yên dạ,
Đất dậy phong-ba cứ vững lòng.
Gắng trả cho rồi căn-quả ấy,
Tu mà cứu thế dễ như không!
Bởi với tài-năng, thi phú, thì ba vị tiền khai Đại Đạo là ba ông
CƯ, TẮC, SANG, đã nổi danh trong giới Thi-hữu lúc bấy giờ,
nên mọi người ngờ rằng các vị đã dựng nên Thần, nên Thánh
mà dối gạt người đời chăng? Làm gì có chuyện Thần, Tiên,
Thánh, Phật đến với cõi trần đau khổ này! Xưa nay danh-từ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

718

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thượng Đế là một từ trừu tượng, ngày nay Ngài đến thế mở
Đạo thật sao? Lạ quá! Con người trong buổi này có khả-năng
thông-công được với thế-giới vô hình thật sao?
Tất cả mọi việc đều lạ-lùng, dưới mắt mọi người đời đều có
quyền nghi-ngờ, càng nghi-ngờ càng đến được gần chân-lý
hơn.
(Trích trong Nguyệt San Cao Đài Giáo Lý Xuân Mậu Tý 1948) với nhan đề: Hai cuộc thử lạ lùng.
Năm 1926, theo gót nhà thi Tản Đà, có hai người cay chua sự
thế đã cả gan phỏng vấn Đấng THƯỢNG ĐẾ về vận mạng
nước non. Đức Chí Tôn ban cho hai bài Thánh Huấn rạng
ngời trí huệ làm cho hai ông vô cùng cảm khái.
*Bài của một vị Lão thành (đốt Sớ trước khi hầu đàn)
THI:
Cao Đài Tiên Trưởng hỡi ông ôi!
Tôi mọi Nam bang mấy thuở rồi.?
Huyết hận đống xương cao tợ núi,
Thành lòng chí sĩ lấp sông trôi.
Nước tràn đất Bắc, ông hay biết?
Tai họa nhà Nam có nữa thôi?
Con người thế giới cùng con cả,
Cao Đài Tiên Trưởng hỡi ông ôi!
Đức Chí Tôn ban cho lời Thánh huấn:
HOẠ
Cơ Trời khó tỏ, hỡi con ôi!
Lo lắng bao nhiêu cũng chẳng rồi.
Vay trả, trả vay, nơi số định,
Ỷ mình vượt biển tợ bèo trôi.
Oan khiên nợ trước bao giờ trả?
Gặp máy hành tàng mới chịu thôi?
Cuộc thế đổi dời, ai có biết?
Cơ Trời khó tỏ, hỡi con ôi!
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Tiếp theo là Bài của một thanh niên cầu hỏi, cũng là một lối
thử thách:
THI
Mấy lời thành thật hỏi cùng ông,
Linh hiển sao không cứu giống dòng?
Trăm họ nát gan thân cá chậu,
Muôn dân đồ thán phận chim lồng.
Coi mòi tuyệt chủng mà đau dạ,
Thấy kẻ đồng bang luống chạnh lòng.
Cảnh nước nợ nhà ra sức ấy,
Ngồi mà đạo đức có yên không?
Đức Chí Tôn ban cho bài Thánh huấn như sau:
LỜI DẠY
Trên Thiên Cung nghe lời con hỏi,
Cho nên Thầy tìm tỏi tới con.
Cảm lòng thương nước thương non,
Hỏi Thầy, Thầy phải dạy con cho rành.
Lòng thương nước đã đành phải tiết,
Song Cơ Trời khó biết con ơi!
Đời con cũng hãy còn dài,
Tuổi con một lớn một ngày một khôn.
Nền tranh cạnh đúc khuôn từ trước,
Mấy ngàn năm dựng nước mấy phen.
Mấy phen máu đỏ xương đen,
Dựng rồi lại mất, được yên mấy hồi.
Đọc Quốc sử, khóc rồi lại nín,
Nín đi rồi, ngồi tính mà coi.
Bốn ngàn năm lẻ đã rồi,
Thử coi được mấy lúc ngồi cho yên?
Trong dân sự thất điên bát đảo,
Ngoài chiến trường đổ máu phơi xương.
Kể ra chi xiết thảm thương,
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Nay đương bình địa, mai trường chiến tranh.
Cũng vì nỗi tranh giành quyền lợi,
Hóa cho nên đồng loại giết nhau!
Than ôi, Nhơn loại còn đâu?
Gẫm trong cuộc thế lụy sầu chứa chan.
Mắt đã thấy không an được bụng,
Truyền Đạo nầy cứu chúng sanh linh.
Tam Kỳ Phổ Độ chánh minh,
Dạy cho bỏ hết dục tình mới thôi.
Dạy cho bỏ thói đời tranh cạnh,
Đừng tham giàu, tham hạnh phước chung.
Thế gian chung một tấm lòng.

THỬ THÁCH
E: To essay, to try.
F: Essayer, éprouver.
Ngày 4-5-1928 (âl 15-3-Mậu Thìn).
Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm
"Thầy, 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 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 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 rấm, 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?"
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THỬ THẤT
E: To try.
F: Éprouver.
Thử thất là bày ra cuộc thi khả năng đạo đức, thử xem ai chịu
nỗi thì đậu, ai không chịu nỗi thì rớt. Phép thử thất này do Tam
Trấn Oai Nghiêm lập ra để chọn lọc Chức sắc làm cho giá trị
đạo-đức thêm cao. Ba Trấn là Lý Thái Bạch, Quan Âm Bồ Tát,
Quan Thánh Ðế Quân.
Nguyên vì ông 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 chùa 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 nầy. Sau, nhờ Huyền diệu cơ bút, Ðức Chí Tôn
độ được 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, năm Bính Dần (1926). Ðức
Chí Tôn phong Hòa Thượng Như Nhãn là Quảng Pháp Thiền
Sư Thích Ðạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Ðạo Sĩ, Chưởng Pháp
Phái Thái. 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 và nhập
vào Cô Vương Thanh Chi (con gái ông Vương Quan Kỳ) 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 khiến
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.
Ðại Ðàn Chợ Lớn [Nhà Ngài Lê văn Trung] Ngày 29-10-1926
(âl 23-9-Bính Dần)
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"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. Dầu Quan
Âm và Quan Thánh xin cũng chẳng đặng. Nhứt là buổi thử thất
ấy, lại nhằm ngày khai Thánh Thất thì các con đủ hiểu là hại
dường nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại
nơi Thầy. Nếu Thầy biết các con nhẹ tính thì thế nào cũng
chẳng chịu. Lại để lời tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh
Ngôn, các con không đọc, lời Thầy nói cũng như không, mới
ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy.
Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch.
Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Người. Thầy dạy dỗ, các con
không nghe, đợi có hình phạt thì các con chịu lấy."

THỪA (THẶNG) - TIỂU THỪA - ĐẠI THỪA (Phật
Học)
E: Yana, the vehicle - Hinayana - Mahayana.
F: Yana, le véhicule - Petit véhicule - Grand véhicule.
Thừa (S: Yāna) cũng đọc "Thặng" là cỗ xe; Trong Phật giáo,
danh từ này đã có từ thời Tiểu thừa, quan niệm giáo pháp là
"Xe" đưa người tới Giác ngộ. Các cỗ xe khác nhau vì mỗi
chặng đường đi có những quan niệm khác nhau, chủ tâm của
hành giả và phương tiện đến mục đích cũng khác nhau. Theo
Phật giáo Tây Tạng thì sự lựa chọn cỗ xe nào là tùy căn cơ
của hành giả và tùy trình độ của Đạo sư. Người ta phân biệt
ba thừa: Tiểu thừa, Ðại thừa và Kim cương thừa. Theo Kim
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cương thừa, thì cả ba thừa đều có thể được thực hành đồng
thời, quan diểm này được gọi là Nhất thừa (s: ekayāna).
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển Phật giáo tại Tây Tạng,
người ta phân chia các Thừa theo nhiều cách, trong đó quan
điểm "chín thừa" được trường phái Ninh mã (t: Nyingmapa)
đại diện và được nhóm Ri-mê chấp nhận trong thế kỉ thứ 19.
Theo quan điểm này thì Hiển giáo gồm có ba Thừa:
1- Thanh văn thừa, 2- Ðộc giác thừa, 3- Bồ Tát thừa.
Ðó là cách chia theo Tiểu thừa và Ðại thừa. Còn trong Mật
giáo lại chia làm hai: Ngoại Tan-tra và Nội tan-tra.
Ngoại tan-tra là ba loại Tan-tra được mọi trường phái Mật tông
chấp nhận, đó là:
4. Tác tan-tra, 5. Hành tan-tra và 6. Du-già tan-tra.
Theo phái Ninh-mã lại có thêm ba phép Nội tan-tra nữa, là ba
phép Tan-tra cao nhất, đó là:
7. Ma-ha du-già (mahā-yoga), 8. A-nậu du-già (s: anu-yoga) và
9. A-tì du-già (atiyoga đồng nghĩa với dzogchen, Ðại cứu kính).
Theo quan điểm của phái Ninh-mã thì ba thừa đầu tiên (Thanh
văn, Ðộc giác, Bồ Tát) do đức Thích-Ca truyền lại, đó là Ứng
thân (s: nirmāṇakāya, xem Ba thân) của Pháp giới.
Ba Ngoại tan-tra là do Báo thân chân truyền (xem Kim cương
Tát-đóa). Ba Nội tan tra là do Phổ Hiền (s: samantabhadra)
chân truyền và Phổ Hiền là hiện thân của Pháp thân. Vì thế,
theo quan điểm của Ninh-mã thì Bồ Tát không phải qua Thập
địa mà phải qua 16 cấp bậc tu học, vì thật sự không phải ba
thừa mà chín thừa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THỪA HẠC CỠI RỒNG
乘 鶴-乘 龍
E: To ride the crane - To ride the dragon.
F: Monter à la grue - Monter au dragon.
Thừa: Ngồi xe, ngồi thuyền, cỡi, bực tu, toán nhân, nhân dịp,
thừa lúc. Hạc: chim hạc. Long: con rồng.
Thừa hạc là cỡi lên con chim hạc. Thừa long là cỡi lên con
rồng. Đây là nói các vị Thần Tiên thường cỡi hạc hay cỡi rồng
du hành các nơi.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần có câu:
"Hào-quang chiếu chín từng mây bạc,
"Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng."

THỪA HÀNH
承 行
E: To execute.
F: Exécuter (l’exécuteur)
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Hành: làm. Thừa
hành, đồng nghĩa Thừa lịnh, là vâng lịnh cấp trên mà làm.

THỪA LỊNH
E: To obey an order.
F: Obéir à un ordre.
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Lịnh: mệnh lệnh của
cấp trên. Thừa hành, đồng nghĩa Thừa lịnh, là vâng lịnh cấp
trên mà làm.
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THỪA QUYỂN
承 權
E: To assume the power of.
F: Assumer le pouvoir de.
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Quyền: quyền hành.
Thừa quyền là gánh vác quyền hành.
Bảo Thế thừa quyền Thượng Sanh: Ngài Bảo Thế gánh vác
quyền hành của Đức Thượng Sanh, tức là thay quyền Đức
Thượng Sanh.

THỪA SỬ (Phẩm)
E: Commissary of justice.
F: Commissaire de justice.
Thừa Sử (Commissaire de la Justice) đối phẩm Giáo-hữu
Chiếu Thánh Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16 tháng
2 năm Ất Hợi (dl: 20-3-1935) chỉ giáo về phẩm vị của Chức
Sắc Hiệp Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.
Quyền hành và trách nhiệm Phẩm Thừa Sử:
Thừa Sử có phận sự: Trong lúc hành quyền tại Bộ Pháp
Chánh thì được lãnh nhiệm vụ:
- Hòa giải giữa tiên và bị cáo.
- Làm Trưởng Phòng Minh Tra và Thẩm Vấn.
- Ðược phụ tá vị Thời Quân dự Hội Nhơn Sanh và Ðại Hội
Phước Thiện để bảo thủ Luật Pháp của Ðạo.
- Ðược làm 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
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trên với địa vị của mình đương có, tùy ý định của Chưởng
Quản Hiệp Thiên Ðài.
Ðạo phục của Thừa Sử có hai bộ: Ðại và Tiểu phục.
a/-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.
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 THỪA SỬ bằng quốc tự.
Việc cầu phong và thăng thưởng Phẩm Thừa Sử: Thừa Sử
muốn thăng phẩm Giám Ðạo phải có đầy đủ 3 năm công
nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.
Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay của
Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi mình trong lúc hành sự,
nhưng phải theo Chi của vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay
của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây
Sắc Lịnh phải được ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ
cho đương sự.

THỪA SỬ PHẠM NGỌC TRẤN (1910 - 1952)
Ông Trấn người quê làng Tân Huệ, quận Hồng Ngự. Tỉnh
Châu Đốc, ông thuộc khóa đàn anh. Thi đậu Luật Sự khỏang
năm 1935. Khi Pháp bắt Đức Hộ Pháp và các Đại Thiên
Phong đày đi Madagascar thì ông đã tùng chinh đi lính tình
nguyện sang Pháp. Số quân của ông là 17.070..Người Pháp
nhận thấy ông là người trí thức, khôn ngoan nên cho học lớp
trinh thám Quốc tế. Có lần ông được máy bay chở qua Trùng
Khánh Trung-Quốc để lấy họa đồ, chụp địa điểm quân-sự của
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Nhựt để đồng minh bỏ bom. Trước khi đi, ông có cảm tác một
bài thi gởi lại cho anh em chiến sĩ cùng sang Pháp như sau:
Giáp máy Âm Dương hỏi thử nào?
Đông, Tây, Nam, Bắc nhắc càng đau.
Đằng vân gióng hướng chầu Hồng Lạc,
Hóa hải định phương chực Việt Trào.
Qụat gió nhắn tin chan với chứa,
Đèn trăng gởi lại ruột gan xào.
Tử sanh, tà chánh, thôi thời thế,
Còn mắt nai hư dễ luận nào.!
(Paris 1944)
Bài thơ này trích nơi trang 375 Hồi-ký Pháp-hồi của tác giả
Trần Tấn Lộc (Trung Uý). Trước đó ở Thánh Địa, ông làm
Giáo-viên Đạo Đức Học Đường. Hiện nay có nhiều Chức sắc,
sĩ quan… là học trò của ông đã nên người hữu dụng cho đời
và cho Đạo. Sau khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, ông được trở
về Việt Nam, lãnh phận sự Thánh-Vệ-Trưởng, bảo vệ an ninh
trong vùng Thánh Địa. Sau khi Đại Tá Xương được đổi ra
quân khu I Miền Trung, thì ông Trấn được thay thế chỉ huy
quân đội quốc gia Việt-Nam Cộng-Hòa ở Cà Mau. Dân chúng
bên ngòai từ trí thức đến bình dân ai ai cũng mến đức của vị
chỉ huy nhơn nghĩa, thực thi đúng chính sách Bảo-Sanh NhơnNghĩa Đại-Đồng. Còn bên trong đối với kháng-chiến chống
Pháp, họ cũng hiểu được lập trường của Cao Đài không phải
lãnh súng Pháp để đánh họ mà là một quân đội tự vệ, mục
đích làm cho đời được an ninh, chống sự giết chóc, dẫu bạn
hay thù cũng là đồng sanh, con chung của Thượng Đế là anh
em trong tình ruột thịt Thiêng liêng. Vì đủ uy tín, lại có tài năng
nên ông bị ganh ghét và bị mưu sát ngày mùng 09-07 năm
Nhâm-Thìn, hưởng dương 42 tuổi. Ông bị bắn tại Ngã Năm
gần cửa số 4, ông được chở ra dưỡng đường Tây Ninh nhưng
tới Trảng Dài thì tắt thở. Linh cữu được quàn tại tòa nhà Hiệp
Thiên Đài. Một điều đặc biệt là Đức Hộ Pháp nhớ công ông
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dày dặn với Đạo, đứng trước linh sàng nói cùng Hội Thánh và
toàn Đạo hiện diện vào ngày 09/7 năm Nhâm thìn (1952) như
vầy:
"Bần Đạo xin lạy Trấn để đáp lại công nghiệp của nó đối với
Đạo". Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa nắm Đức Ngài lại và
thưa: "Bạch Ngài, để Bần Tăng thay mặt Ngài mà lạy thế". Cử
chỉ cao thượng của quí thượng cấp đối với kẻ hữu công ấy
đáng làm gương muôn đời cho đoàn hậu tấn học hỏi và soi
chung. Sau khi làm phép xác Đức Hộ Pháp lên đài giảng tại
Đền Thánh để những lời châu ngọc:
"Hôm nay là ngày qui liễu của Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn, Bần
Đạo để lời phân ưu cùng Hiệp Thiên Đài và Quân Đội, vì các
Ngài đã mất một người bạn cùng khổ. Từ khi mở Đạo cái kiếp
sanh của Thừa Sử Trấn không biết thú vị mùi đời là gì? Trấn
hiến thân cho Đạo hai mươi mấy năm gian lao khổ nhọc,
không có một điều chi chúng ta đã chịu mà Thừa Sử Trấn
không chịu, gánh nặng của Đạo cũng đã chia sớt, gánh nặng
của đời cũng dám hy sinh vì nước, vì nhà, vì chủng tộc, hiến
thân trọn đời cho Đạo đó vậy. Hỏi từ thử đến giờ Thừa Sử
Trấn có được vui hưởng hay chăng?
- Bần Đạo nói không! không có gì hết! Tuy vẫn biết con người
có mặt trên thế gian thì phải sống; hễ có sống tức nhiên có
chết, bởi không ra ngoài Tứ khổ, thì chết thế nào cũng là chết.
Nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, luật thiên nhiên ấy không từ bỏ
ai. Đã mang mảnh thi hài này thì dẫu chết thế nào cũng là
chết. Duy có một điều may mắn cho Thừa Sử Trấn là biết
mình đã mang mảnh thi hài xác tục, sống ở mặt thế gian này
mà không có vui sống. Nếu có cái sứ mạng Thiêng Liêng hiệp
công cùng Đạo, thì Thừa Sử Trấn là người đã chờ Đức Chí
Tôn đến, hợp cùng Đức Chí Tôn để tạo nền chơn giáo của
Ngài. Nay có kẻ đã giết Trấn, thoản như Trấn còn oan nghiệt
quả căn tiền kiếp, thì kẻ đã giết Trấn tức nhiên sẽ giải nợ cho
Trấn và chịu quả kiếp của Trấn, từ khi có linh hồn tới giờ, bởi
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nó tới nó trả, mà kẻ ấy không cho trả, tức nhiên lãnh cho nó.
Tội nghiệp thay! Đi năm non bảy biển vào sanh ra tử mà
không chết, về ở trong nhà máu thịt mà chết thảm thiết, có bao
nhiêu đó mà thôi. Dưới bóng cờ cứu khổ, dưới bóng cờ Nhơn
Nghĩa, hai bóng cờ ấy tưởng đâu gởi mảnh thân phàm có thể
bảo vệ được, nhưng ngày nay đã ra nông nỗi".
Về phần đời, ông có vợ tên Tư Liễu (Lễ Sanh Hương Liễu).
Khi anh chết chị mang thai ít tháng, rồi cho ra đời một đứa con
duy nhất đặt tên là Phạm Ngọc Trảng. Chị phải tảo tần nuôi
con, mong cho nó thành tài nối chí cha. Ở Tây Ninh sau khi đỗ
tú tài II, Trảng thi đậu Đại học. Chị phải xuống Sàigòn mướn
nhà ở, hằng ngày đổ bánh xèo bán nuôi con. Bốn năm khổ
não. Trảng thi đỗ Kỹ sư điện, nhưng không thích đi làm mướn,
trở về Tòa Thánh, vào cơ quan Phát Thanh làm nơi nhà in của
Đạo, Trảng hoạt động thế nào mà bị chính quyền xử án tử
hình cùng với 20 người tội phản Cách Mạng Xã Hội Chủ
Nghĩa. Trảng có một tình nhân tên Kim Cúc,? (Châu Thị Mỹ
Kim) cô bị kết án 20 năm khổ sai. Trước tòa, cô yêu cầu xử tử
cô để được chung tình với Trảng.
Chúng tôi có nhờ em ruột ông Trấn là ông Phạm Ngọc Chẩn
cho biết thêm về ông Trấn như sau:
Quê ông Trấn tại làng Tân Long, quận Hồng Ngự, tỉnh Châu
Đốc. Ông sanh năm 1910, thân sinh tên Phạm Thành Thuộc
và mẫu thân là Nguyễn Thị Nương. Gia đình khá giả sinh nhai
bằng nghề nông. Cả gia tộc đều làm quan chức Hội Tề. Ông
Trấn học trường College Cần Thơ, thi đỗ Diplôme (trung học
Pháp). Ông có cưới vợ tên Đính, nhưng vì lẽ riêng hai bên thôi
nhau. Ông có làm thơ ký cho Đầu Tộc Đạo Hồng Ngự. Sau về
Tòa Thánh dạy học ở Đạo Đức Học Đường. Năm 1941, vâng
lịnh Hội Thánh ông tình nguyện tùng chinh với 200 lính Đạo để
đổi lấy tự do tín ngưỡng. Sang Pháp đánh Đức. Rồi năm 1946
ông được trở về Tòa Thánh làm Thánh Vệ Trưởng. Ông mất
ngày mồng 06-07-Nhâm Thìn (1952) hưởng thọ 42 tuổi.
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Ông Thừa Sử Phan Hữu Phước có khóc ông Trấn một bài thi
điếu như vầy:
Nhớ lại người xưa để vết thương,
Bể trần lướt sóng cánh bườm trương.
Linh tâm một điểm gương kim cổ,
Trần thế trăm năm kiếp hận trường.
Nghĩa dõng nêu danh gương tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bực phi thường.
Gươm linh ngàn thuở còn uy khí,
Khử mị trừ gian loại bất tường.
(Huệ Tỉnh 1952)
Họa Vận:
Một lòng vì Đạo trải tình thương,
Bất chấp mưu tà địch chủ trương.
Máu đỏ thấm tươi gan dũng sĩ,
Tâm thanh tô đậm chí can trường.
Cầm cân công lý an đồng Đạo,
Múa kiếm Hùng Thư cứu Việt Thường.
Cõi Á trời Âu chưa biết khuất,
Vùi thây đất Thánh mấy ai tường.
(Quang Minh)
Ngày mùng 4-7-Giáp Tý (1984) bạn đời của ông Trấn là Lễ
Sanh Hương Liễu đã lìa đời, Quang Minh có điếu một bài:
Công dung ngôn hạnh đã đủ tròn,
Phu, phụ, tử tùng đã vẹn toàn.
Xác tục dãi-dầu đeo nghiệp trải,
Hồn linh thanh thản dứt dây oan.
Bá Tòng chàng thấu niềm cay đắng,
Ngọc Trảng con hay nổi đoạn tràng!
Giòng Phạm từ đây giờ tuyệt tự,
Cạn nguồn suối lệ khóc chồng con.
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Ông Thừa Sử Phan Hữu Phước điếu ông Thừa Sử Phạm
Ngọc Trấn qua mấy vần thi:
Nhớ lại người xưa để vết thương,
Bể trần lướt sóng cánh bườm trương.
Linh tâm một điểm gương kim cổ,
Trần thế trăm năm kiếp hậu trường.
NGHĨA DŨNG nêu danh trang tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bực phi thường.
Gươm linh ngàn thuở còn uy khí,
Khử ngụy trừ gian loại bất tường.
Tòa Thánh ngày 4-9 Nhâm Thìn (1952)
Huệ Tỉnh

THỪA TỰ
承 嗣
E:To inherit.
F: Héritier.
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Tự: con cháu nối dõi
cha ông. Thừa tự là nối tiếp sự nghiệp của cha ông và nối tiếp
sự thờ cúng tổ tiên.

THỨC (Phật Học)
識
Thức ( S: Vijñāna; P: Viññāṇa; J: Shiki)
1- Một thuật ngữ quan trọng trong Phật pháp chỉ sự "nhận
biết". Có sáu thức thông thường: gồm năm thức của năm giác
quan và ý thức. Ðó là hoạt động tâm lý sau khi giác quan (căn)
tiếp xúc với đối tượng (trần), thức được sinh ra. Thức là một
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yếu tố của Ngũ uẩn và là yếu tố thứ ba trong Mười hai nhân
duyên.
Thức là "giác quan" tâm lý, ở đây được xem là ngang hàng với
năm giác quan kia nhằm tránh quan niệm cho rằng Thức chính
là cái chứa đựng cái "Ta", một cái gì độc lập thường hằng.
Thức chỉ là một yếu tố tạo nên cái mà ta tưởng là một con
người mà thật chất con người đó chỉ là sự cảm nhận giả hợp.
Ðặc biệt là trong Duy thức tông, người ta phân biệt tám loại
thức khác nhau (Pháp tướng tông).
2- Theo Ấn Ðộ giáo thì "Vijñāna" là trạng thái cao nhất của
kinh nghiệm giác ngộ, trong đó, Bậc giác ngộ không trực nhận
Chân lý (s: brahman) ở một trạng thái định (Samādhi) riêng
biệt nào đó mà trực nhận nó ngay ở trong thế giới hiện hữu.
Ðối với ông ta thì thế giới chính là hiện thân của cái Chân lý
đó. Hệ thống Vê-Đan-Ta (s: Vedānta) gọi trạng thái này là
"Nhìn Chân lý với cặp mắt mở to" và người đạt trạng thái này
được gọi là một "Vijñānin".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THỨC THẦN
識 神
E: The perisprit.
F: La périsprit.
Thức: Hiểu biết, nhận biết do trí não. Thần: chỉ phần vô hình
của con người. Thức thần là phần vô hình hiểu biết của con
người, có được do trí não. Thức thần chính là chơn thần.
(Lưu ý: Thức thần không phải là Thần thức trong giáo lý Phật
giáo. Xem: Thần thức).
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THỨC TỈNH
識醒
E: To awake.
F: Réveiller.
Thức: Hiểu biết, nhận biết do trí não. Tỉnh: không mê. Thức
tỉnh là tỉnh ra mà biết rõ, không còn mê muội.
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 ThiênĐiều! 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."

THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN
(Xem Tang điền thương hải. Vần T.)
Ngài Bảo Thế nói trong dịp Khánh thành cột phướn Phật Mẫu
có câu: "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.
Bài Thi của Đức Hộ Pháp đề thơ rằng:
Thương hải tang điền xem lắm lúc,
Công danh phú quí nhắm trò chơi.
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THƯƠNG MẾN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trời hằng thương mến lũ nhơn sanh,
Giận nỗi cưu cưu ở bạc tình.
Ép trí sợ trôi, trôi khó níu,
Thương thì để dạ, dụng oai linh.

THƯƠNG NGHỊ
商 議
E: To confer.
F: Conférer.
Thương: Buôn bán, bàn tính. Nghị: đưa ra lý lẽ để bàn cãi.
Thương nghị là cùng nhau bàn tính để sắp đặt đưa ra một
giải pháp tốt nhứt hầu thỏa mãn các yêu cầu.
Thầy cho biết: "Thầy có hội chư Tiên, Phật lại mà thương
nghị về sự lập Ðạo tại Ðại Nam Việt quốc. Các con khá nghe
lời Thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng
một dạ mà lo chấn hưng đạo đức. Tuy bây giờ phân chia nhiều
nhánh, nhiều chi, chớ ngày sau cũng có một mà thôi. Các con,
dầu bên nào cũng thương nhau như con một nhà, chớ khá
ganh gổ chê bai nhau."

THƯƠNG PHONG BẠI TỤC
傷 風 敗 俗
E: To injure the manner.
F: Blesser les mœurs.
Thương: Đau đớn xót xa, tổn hại. Bại: hư hỏng. Phong tục:
thói quen lâu đời đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được mọi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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người làm theo. Thương phong bại tục là làm cho hư hại
phong tục.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Chẳng phải nói các 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.

THƯƠNG SANH
蒼生
E: The people.
F: Le peuple.
Thương sanh 蒼生 là Dân đen, chỉ chung nhơn dân hay nhơn
sanh. Chỉ chung chúng sanh, bách tính. Thế gian là một biển
khổ, con người sống trong cõi ấy, kẻ thì lặn hụp, người thì
chìm đắm dưới những lằn sóng xao động giữa biển khổ mênh
mông, bát ngát.
Kinh Thuyết pháp có câu:
"Muốn cho thiên hạ Đại-Đồng,
"Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh."

THƯƠNG TÂM
傷心
E: Afflicted.
F: Affligé.
Thương tâm 傷心 Mối đau thương ở trong lòng, chưa bao giờ
có thể làm giảm bớt mối sầu ly biệt được.
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Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Chung ly biệt con đưa tay rót,
"Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu."

THƯƠNG TRƯỜNG
Có thơ ca ngợi cuộc đời Đức Lê Văn Trung rằng:
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.

THƯƠNG TƯỞNG ÔNG BÀ
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng thành thương tưởng ông bà,
"Nước nguồn cây cội mới là tu mi."

THƯƠNG YÊU
E: The love.
F: L'amour.
Thương yêu, Phật gọi là Từ bi, Tiên gọi là Bác ái, Thánh gọi
là Nhân ái, là thương người thương vật, thương khắp chúng
sanh và muốn giúp chúng sanh thoát khổ.
Thương yêu là một trong hai điều của bản Đệ tam Thiên Nhơn
Hòa Ước: "Bác ái - Công bằng", cho nên Đức Chí Tôn luôn
luôn dạy và nhắc nhở là nhơn loại phải thương yêu nhau.
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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
"Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết
thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy. Sự thương yêu
là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và
Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu, thì chẳng hề
qua khỏi cửa luân hồi. Có câu nầy nữa: "Mọi sự khó khăn
Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công độ rỗi".
Đức Hộ Pháp nói: "Hại thay! Đến giờ, con cái của Ngài không
biết mình ở đâu? Làm gì? Đấng Chí-Tôn tạo ra vạn-vật chỉ xin
có một điều là THƯƠNG-YÊU với nhau, đặng qui toàn con cái
của Ngài cố gắng lập Đại-gia-đình làm một. Có con mắt mà
thiếu Đức-tin, không cố gắng có trễ hay chăng?
Đức Ngài quả quyết: "Nó nên hình bởi sự THƯƠNG YÊU,
trưởng thành trong sự THƯƠNG YÊU, bởi hình chất của
THƯƠNG YÊU. Hễ càng ngày càng lớn lên, càng tráng kiện,
nó sẽ làm Chúa cả thù hận và quyền năng thù hận không hề
xâm lấn nó được. Nói quả quyết Bần-Ðạo đã đánh tan thù hận
ra, khi các phe đảng dùng quyền lực chiếm ngôi vị của ChíTôn để tại mặt thế nầy, Bần-Ðạo đã can đảm dùng quyền của
Bần Ðạo đánh ngã ra hết, đặng bảo trọng hình tướng thiêng
liêng của Ðạo. Bần-Ðạo lỗ vốn cũng nhiều. Bần Ðạo gánh lấy
cả thù hận ấy đặng bảo tồn hình thể của Chí-Tôn cho trọn
THƯƠNG YÊU. Bần-Ðạo dùng can đảm gánh lấy cả thù hận
của thiên hạ mà bảo tồn khối THƯƠNG YÊU của Chí-Tôn vô
đối, không cho hoen ố, nhơ bợn. Tại sao mà Bần-Ðạo dám thí
mình gánh vác thù hận đặng bảo trọng nó? Bởi biết nó là Chúa
cả hình ảnh của quyền trị thế tương lai, nó là Thầy thiên hạ
đặng trị thế, nếu không trọn vẹn, nó lưu lại kiểu vở thô bĩ nhơ
nhớp, thì không thế gì làm Thầy thiên hạ đặng."
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THƯƠNG YÊU VÔ TẬN
Trong Phương luyện kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo,
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã dạy rằng: "Phải thương yêu
vô tận. Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế này."
Các Tôn giáo cũng đều có dạy sự thương yêu, nhưng trên căn
bản thực thi có khác nhau: như đạo Nho lấy Nhơn nghĩa làm
căn bản, đạo Lão lấy Công chánh làm căn bản, đạo Phật lấy
Từ bi Bác ái làm căn bản. Tất cả cũng đều xuất phát từ cái
Tâm yêu thương. Nhưng thế nào là "Sự thương yêu vô tận"?
Theo chơn truyền của Cao Đài giáo thì sự thương yêu vô tận
tức là thương yêu không có phân biệt ranh giới, không có định
hướng, tức là thương yêu cả kẻ thù. Lời giáo huấn của Đức
Hộ Pháp về "THƯƠNG YÊU VÔ TẬN".
Chỉ cần con để dạ một chữ Thương,
Thương mình vậy thương ai cũng vậy.
Lòng tình ái sao cho lừng lẫy,
Cái khí thương động dậy Trời già.
Chẳng phải thương chỉ trọng người ta,
Dầu cầm thú cỏ hoa cũng đoái.
Thương chẳng biết biệt phân phải trái,
Dầu khôn ngoan ngu dại cũng thương.
Phàm tình thương chẳng có độ lường,
Thương cho đến hơi sương giọt nước.
Tình thương vốn ngoài vòng tội phước,
Với kẻ thù thương được cũng nên thương.
Tình thương kia ví đặng phi thường,
Hòa giọt lụy đau thương lau thế sự."
(Phương tu Đại Đạo)
Yêu thương vô tận là sự yêu thương vô điều kiện, không mặc
cả, không thiên lệch, không nặng nhẹ, không trông mong sự
đền đáp, không trông chờ ân huệ bất cứ từ đâu, ngay cả ân
huệ của Thượng Đế, tức là thương yêu lấy thiên lương nhân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

739

cách làm căn bản, không do động cơ trục vật, vụ lợi thúc đẩy.
Nên Đức Hộ Pháp đã dạy rằng: "Sự thương yêu không thể
cần cái này, bỏ cái kia, chê cái nọ, khen cái khác... Thương
yêu phải lấy công tâm mà định..." (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm
Hộ Pháp đêm 01-08 Canh Dần- 1950)

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI
Đây là Đức Quan Âm Như Lai hay Quán Thế Âm (cũng còn
gọi là Quán tự tại, Từ tâm, Bất sát). Tiếng Phạn là
Avalôkitôcvana, có nghĩa là nghe xét, quán xét những âm
thanh khổ não của chúng sanh ở thế gian, hầu dùng sức thần
thông mà cứu khổ cho họ. Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu
của vị Phật nguyện đem hết cả công đức tu hành để cứu vớt
những kẻ khốn khổ bần cùng. Ngài chẳng những đầu thai làm
nhiều kiếp có nhiều danh hiệu khác nhau, mà còn hiện ra qua
nhiều hình tướng khác nhau để cứu độ chúng sanh nữa.
Tòa Thánh, 24-5-1928 (âl: 6-4-Mậu Thìn).
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm
Thiếp chào chư Đạo hữu và Đạo muội Hương Hiếu.
Chí Tôn không đến là có ý để cho chư Đạo 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 Đạo, ấy là cơ
thể để trừ tuyệt sự rối loạn của Đạo. Thiếp xin nên nghe lời
Thiếp.
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
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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. Thiếp thương Đạo tâm của
chư hiền hữu rất nên mỹ miều đẹp đẽ, buổi thử thất nầy mới
đây ngày nay đó. Thiếp xin kiếu.
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 Phổ
Độ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

THƯỜNG DU
常 遊
E: To travel frequently.
F: Voyager fréquemment.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thường. Du: du hành, đi
xa, đi đó đi đây. Thường du là luôn luôn đi đó đi đây.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Thường du Ta bà thế giới giáo hóa chơn truyền…"

THƯỜNG LỆ
常 例
E: Ordinary rule.
F: Règle ordinaire.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thường. Lệ: lề lối qui định
từ trước. Thường lệ là lệ thường, tức là lề lối qui định từ
trước vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƯỜNG NHƠN
Người tầm thường không có gì trổi hơn người khác.
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".

THƯỜNG NIÊN
常 年
E: Annual.
F: Annuel.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thường. Niên: năm.
Thường niên là hằng năm đều như thế.
Đại hội thường niên là Đại hội hằng năm, năm nào cũng họp
Đại hội như thế.

THƯỜNG PHỤC
常 服
E: The every day clothers.
F: La tenue ordinaire.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thường. Phục: quần áo.
Thường phục là quần áo mặc thường ngày, không phải là
Đạo phục hay lễ phục.
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THƯỜNG TÌNH
常 情
E The common feeling.
F: Le sentiment commun.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thường. Tình: tình cảm.
Thường tình là tình cảm thông thường mà ai cũng có.
Thầy dạy: "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, đạođức thắng hung bạo là thường tình".
Thật vậy Đức Lý cũng nhắc: "Mở một mối Đạo chẳng phải là
sự thường tình, mà sanh nhằm đời đặng gặp một mối Đạo
cũng chẳng phải dễ. Muốn lập thành tất phải có điều nghiêm
chánh thưởng phạt. Có thưởng mới giục lòng kẻ có công, có
phạt mới răn đặng lòng tà vạy".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẻ,
Phải coi nên chỗ để nên lời.

THƯỞNG BAN
Thưởng ban 賞頒 Ban tặng cho những vật, sự quí giá để làm
phần thưởng tức là một sự khen tặng. Ví như Đức Phật Mẫu
ban ra mà thưởng cho chư Thần Thánh Tiên Phật.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
"Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƯỞNG ĐỀN
Thưởng đền: Ban thưởng và đền bù.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy là nợ trước còn mang,
"Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền."

THƯỞNG PHẠT
賞罰
Thưởng là ban tặng khi làm được một việc hay. Phạt là trừng
răn khi làm điều sái. Thưởng phạt có nhiều cách.
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!"
"Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay Bần Đạo.
Vậy các Đạo hữu khá hết lòng lo lắng vun đắp nền Đạo cho
vững vàng, hiệp ý với Thiên cơ mà bước lần lên địa vị cao
thượng, chớ sụt sè ôm thói mờ hồ thì đã uổng công trình cực
nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo Thánh ý của
Thầy, là bậc Chí Tôn đã hết sức nhọc nhằn cùng sanh chúng.
Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhằm
đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn lập
thành tất phải có điều nghiêm chánh thưởng phạt. Có thưởng
mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới răn đặng lòng tà vạy.
Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu hình, nhưng là một sự mừng
vui, chưa có bậc cao thượng ở thế nào bằng và một sự buồn
bã nào sánh đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ
cũng đã qua rồi. Ngôi Cực Lạc vẫn có người choán hết."
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THƯỞNG PHẠT PHÂN MINH
Thưởng là một sự ban tặng cho, khi làm được điều gì trổi hơn
hết. Phạt là một sự khiển trách khi làm một việc không tốt. Đây
là việc làm của cấp trên đối với người dưới, tuy nhiên việc làm
phải cho phân minh nghĩa là công bình, chánh trực.
Đức Lý dạy: "Hễ Đạo trọng thì 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
thảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh, là cố
ý muốn giá-trị chư Hiền-hữu thêm cao trọng nữa.
Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!"

THƯỞNG PHONG
賞 封
E: To reward and confer a dignity.
F: Récompenser et conflérer une dignité.
Thưởng: Khen ngợi cho lên chức, hoặc cho quà tặng, thưởng
thức. Phong: vua ban phẩm tước cho bề tôi.
Thưởng phong hay Phong thưởng là khen thưởng và phong
tước. Sắc lệnh Đức Chí Tôn nơi Ngọc Hư Cung phân định cho
Chơn hồn hai điều đọa và thăng: Phong thưởng và trừng trị
nơi cõi Thiêng liêng cũng theo luật "Công thưởng tội trừng" và
căn cứ theo những hành vi thiện ác nơi thế gian mà định công
tội cho Chơn hồn. Nếu có công thì được siêu thăng và phong
thưởng cho những phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật; còn nếu có
tội thì bị trừng phạt đọa đày trở lại thế gian vào con đường Lục
đạo.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Ngọc Hư Cung sắc lịnh kêu,
"Thưởng phong trừng trị phân điều đọa thăng."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƯỞNG THIỆN PHẠT ÁC
賞 善 罰 惡
E: To reward the good and to punish the bad.
F: Recompenser le bien et punir le mal.
Thưởng: Khen ngợi cho lên chức, hoặc cho quà tặng, thưởng
thức. Thiện: lành, tốt. Phạt: trừng trị. Ác: xấu. Thưởng thiện
phạt ác là khen thưởng người làm điều lành và trừng trị người
làm điều hung ác.

THƯỢNG BẤT KHẢ THƯỢNG, HẠ BẤT KHẢ HẠ,
CHỈ NGHI TẠI HẠ, BẤT KHẢ TẠI THƯỢNG
上 不 可 上.下不 可 下.止宜 在下.不可 在 上
Có hai nghĩa chính là: 1-Trên mà không thể ở trên, dưới mà
không phải ở dưới, chỉ nên ở dưới, không thể ở trên. 2-Nghĩa
thứ hai là sự trớ trêu của lối chơi chữ của các nhà Nho. Do
câu chuyện của Thần đồng Lê Quí Đôn có tính tự cao, nơi ông
ngồi làm việc có dán một câu rằng "Nhất nghĩ tự lai vấn" tức
nhiên là nói mọi người không ai hiểu gì thì cứ đến hỏi ta. Mọi
người đều sẵn sàng "Hỏi" ông bất cứ khi nào có dịp. Một hôm
ông cùng Tiểu đồng đi vãng chùa. Vừa tới thì có một chú tiểu
bước ra đón, vòng tay thưa: -Thưa Cụ có một vị khách hỏi nhà
chùa câu này nhưng không ai hiểu biết, nhờ Cụ giải cho. Ông
cầm tờ giấy hoa tiên đọc: "Thượng bất khả thượng, Hạ bất khả
hạ, Chỉ nghi tại hạ, bất khả tại thượng". Đột ngột quá làm ông
bối rối, chưa trả lời được thì có một cậu bé khác bước ra nói:
Thưa Cụ có phải đó là chữ "NHẤT" 一 không ạ? Vì tất cả các
chữ trên đều có một nét nhứt: hoặc trên hoặc ở dưới của chữ
ấy: Chữ thượng 上 là trên mà nét nhứt đặt ở dưới, chữ Hạ 下
là dưới mà nét nhứt đặt ở trên. Chữ chỉ, nghi 止宜 nét nhứt ở
dưới; chữ bất khả 不可 nét nhứt ở trên. Điều này Thánh nhân
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khi đặt ra chữ viết đã có ý răn người đời: địa vị người trên phải
biết khiêm tốn, hạ mình, ngày nay Đấng Thượng Đế cũng dạy
như thế "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". Còn nếu địa vị thấp mà tự
cao thì tự mình đã bị sỉ nhục. Thế nên người đời thường mỉa
mai "Học rộng mà chữ Nhất cũng không biết" là như vậy.

THƯỢNG CẦM HẠ THÚ
上禽下獸
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Cầm: loài chim.
Hạ: dưới. Thú: thú vật. Thượng cầm hạ thú: bên trên là loài
chim, bên dưới là loài thú vật.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thượng cầm hạ thú lao-xao,
"Côn-trùng thảo-mộc loài nào chẳng linh."

THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ
Trong ba phái: Thái, Thượng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dưới đây của Đức Lý Giáo
Tông (Thượng là Thượng 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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Nghị định thứ tư của Đức Lý Giáo Tông dạy:
Ðiều thứ nhứt: Thượng Chánh Phối Sư có quyền xem xét các
nơi, chăm nom Ðạo hữu.
Ðiều thứ tư: -Thượng Chánh Phối Sư, đặng quyền thay mặt
cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ,
quyền giáo dục nhơn sanh do nơi tay người nắm, làm Chủ
Tọa Hội Nhơn Sanh.

THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP Lão Sư Nguyễn Văn
Tương (1879-1926)
Ngài Nguyễn Văn Tương sanh
năm Kỷ Mão (1879) tại làng
Hữu Ðạo, quận Cai Lậy, tỉnh
Mỹ Tho, con của ông Nguyễn
Văn Tỵ và bà Cao Thị Huề.
Nhờ có học thức, Ngài được
cử làm Hương Bộ trong làng,
nên người ta gọi Ngài là ông
Bộ Tương. Khoảng năm 30
tuổi, Ngài Nguyễn Văn Tương
tu theo Ðạo Minh Sư, thọ giáo
với Thái Lão Sư Trần Ðạo
Quang. Ngài Nguyễn Văn
Tương theo Thái Lão Sư Trần
Ðạo Quang về hành đạo nơi
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chùa Linh Quang Tự ở làng Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, Gia
Ðịnh. Ngài tu đến bậc Lão Sư. Ngài Nguyễn Văn Tương được
Ðức Chí Tôn thâu làm Môn đệ trước Thái Lão Sư Trần Ðạo
Quang. Do đó, Ngài Tương cùng với đệ tử của Ngài là Nguyễn
Văn Kinh xin với Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang lập đàn cơ tại
Linh Quang Tự - Gò Vấp để Ðức Chí Tôn độ Thái Lão Sư và
được kết quả tốt đẹp. Trong Phổ Cáo Chúng Sanh có ghi một
đoạn như sau "Có hai Ðạo hữu: Tương, Kinh, vẫn trước khi
nhập môn thì đã thọ nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp
danh là Ðạo Quang nơi chùa Minh Ðường (Hạnh Thông Tây).
Nhằm ngày 21 tháng 8 năm Bính-Dần, Đức Ngọc Hoàng
Thượng Ðế giáng cơ tại chùa ấy dạy việc, luôn dịp có để lời
rằng: "Tương, Kinh, hai con phải lạy Ðạo Quang trước mặt
Thầy, rồi từ đây gọi là Anh mà thôi, còn Thầy duy có một
Thầy".
Ngày 24-7-Bính Dần (dl: 31-8-1926), Ðức Chí Tôn ân phong
cho Ngài Nguyễn Văn Tương là: Thuyết Pháp Ðạo Sư
Chưởng Quản Oai Linh Ðạo Sĩ- Chưởng Pháp phái Thượng.
Ngài Nguyễn Văn Tương có người vợ là Bà Võ Thị Tước
(1880-1947) và con gái thứ hai là Nguyễn Thị Quyền (19001987) cũng đều tùng giáo Cao Ðài. Trong kỳ phong Thánh Nữ
phái lần đầu tiên vào ngày 14-1-Ðinh Mão (dl:15-2-1927) Ðức
Chí Tôn ân phong:
- Bà Võ Thị Tước: Lễ Sanh.
- Cô Nguyễn Thị Quyền: Giáo Hữu.
(Trích Ðạo Sử Q.2 của Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu, tr.218)
Ngày 5-11-Bính Dần (dl: 11-12-1926), Ngài Chưởng Pháp
Nguyễn Văn Tương thọ bệnh và đăng Tiên, chỉ hưởng được
48 tuổi tại tư gia ở làng Hữu Ðạo. Các Chức sắc cao cấp của
Ðạo Cao Ðài đến làm lễ tang cho Ngài rất long trọng. Lúc đó,
mới khai Đạo được khoảng 20 ngày, còn tạm tại Chùa Gò
Kén, nên thi hài được an táng nơi quê nhà là làng Hữu Ðạo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(gần Chợ Thuộc Nhiêu) quận Cai Lậy, Mỹ Tho. Sau những
năm chiến tranh, ngôi mộ của Ngài hoàn toàn bị hư hại. Năm
1997, nhân dịp Thanh Minh, một vài vị Ðạo tâm tìm tòi biết
được vị trí ngôi mộ của Ngài, nên kết hợp với người cháu nội
của Ngài là ông Nguyễn Văn Bá, xây dựng lại trên nền mộ cũ
một cái tháp nhỏ cao 3 thước 6 tấc.
(Lưu ý trong các Chức sắc cao cấp của Ðạo Cao Ðài thuở đầu
tiên có 2 vị tên TƯƠNG: - một là Thượng Chưởng Pháp
Nguyễn Văn Tương - hai là Thượng Chánh Phối Sư Nguyễn
Ngọc Tương, sau được thăng phẩm Quyền Thượng Ðầu Sư.
Sau đó Ngài tách khỏi Hội Thánh Tòa-Thánh Tây Ninh để lập
ra Ban Chỉnh Ðạo ở Bến Tre và trở thành Giáo Tông chi phái
Bến Tre).
Ngay sau khi Ngài Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương đăng
Tiên, ngày 7-11-Bính Dần, Ðức Chí Tôn giáng cơ dạy hai Ngài
Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt:
"Thầy, các con. Trung, Lịch! Hai con phải dụng Ðại lễ mà an
táng cho Tương nghe. Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem
Tương vào Tam thập lục Thiên, phải để nó đợi nơi Ðông Ðại
Bộ Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát lạc. 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 Ðại lễ.......
- Không con!.Ðại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái
Lão nghe!.." (trích trong Ðạo Sử II tr. 86)
Ngay Tết Ðinh Mão, ngày 1-1-Ðinh Mão (dl 1-2-1927), Ngài
Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương giáng cơ:
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Thượng Chưởng Pháp TƯƠNG
"Hỷ chư Ðạo hữu, chư Ðạo muội.
Mừng... Mừng... Mừng... Vui... Vui... Vui...
Ðại phước cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho Ðịa cầu 68 nầy!
Em còn phải công quả phổ độ mới vào đặng Tam thập lục
Thiên, nhờ Ðại Từ Phụ cứu độ Em, khuyên nhủ cùng chư
Huynh khá coi Thiên vị mình là trọng, vì là của quí báu vô giá,
còn sụt sè đường Ðạo, xin nhớ lấy danh Em cự chống cùng tà
ma quỉ mị cám dỗ. Tương đây, công cán chẳng chi mà còn
đặng địa vị nầy, huống lựa là mấy anh độ rỗi toàn cả Cửu nhị
Nguyên nhơn thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào! Xét lấy
đủ vui lòng hành đạo." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. tr 92)

THƯỢNG CHƯỞNG TAM THẬP LỤC THIÊN
上掌三十六天
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".
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THƯỢNG CỔ
上古
"Bao giờ cũng vậy, từ Thượng cổ đến giờ, những tinh thần
mộ Đạo, lẽ thường người ta nói tầm chơn, cái chơn ở đâu?
Mà giả thế nào? Họ lấy phương tiện nào phân biệt được cái
chơn mà họ tầm chơn?"
Đức Hộ Pháp nói: "Thể lệ chơn truyền của Tam giáo thì:
*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".

THƯỢNG ĐẲNG
上 等
E: Superior rank.
F: Le rang supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Đẳng: thứ bậc.
Thượng đẳng là bực trên. Thượng đẳng chúng sanh: là bực
trên hết của chúng sanh, đó là nhơn loại.
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THƯỢNG ĐẦU SƯ THƯỢNG TRUNG NHỰT
Thế danh Lê Văn Trung 梨文忠 (1876- 1934)
Đường Đạo mở ra
cho Đức Lê Văn
Trung:
- Ngày 23-11-Ất Sửu
(dl: 07-01-1926) 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, nhiều phép lạ hiện ra. Trong đàn cơ nầy, Đức Thượng Đế
dạy ông Trung phải hiệp với hai ông Cư và Tắc lo việc mở
Đạo. Đức Cao-Đài Thượng Đế 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 mắt của con mà
suy lấy. 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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

753

Từ đây, ông Trung được Đức Chí Tôn thâu làm Môn đệ. Ông
vâng Thánh ý, thu xếp việc nhà, xả thân hành đạo cho đến
ngày cỗi xác trần về với Hư vô.
- Ngày 27-11-Ất Sửu (dl: 11-1-1926) ông Lê Văn Trung đến
viếng ba ông: Cư, Tắc, Sang. Cả bốn ông hiệp lại cầu Cơ. Đức
Chí Tôn giáng dạy ông Trung nhiều việc.
- Ngày 14-12-Ất Sửu (dl: 27-1-1926), quí ông bạch hỏi Đức
Thượng Đế về cách thờ phượng. Đức Thượng Đế dạy các
ông đến gặp ông Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu để xem cách thức,
vì ông Chiêu đã được Đức Thượng Đế dạy đạo từ lâu và bảo
xem ông Chiêu là Anh Cả.
- Ngày 15-12-Ất Sửu (dl 28-1-1926), cuộc họp mặt và dự tiệc
do ông Lê Văn Trung tổ chức gồm 12 vị Môn đệ đầu tiên của
Đức Chí Tôn và 14 vị khác đã có hầu đàn cơ nhiều lần nhưng
chưa được chính thức nhận làm Môn đệ.
- Ngày 17-12-Ất Sửu (dl: 30-1-1926), ông Lê Văn Trung
thượng Tượng thờ Thầy rất trọng thể. Đức Thượng Đế giáng
cơ dạy và chỉ cách đặt vị trí thờ Đức Quan Thánh, Đức Quan
Âm Bồ Tát và Đức Lý Thái Bạch.
Đức Chí-Tôn ân phong cho Ngài là Thượng Đầu Sư,
Thánh danh Thượng Trung Nhựt có đủ quyền hành sự:
- Đêm 12-3-Bính Dần (dl: 23-4-1926), Đức Chí Tôn sắp đặt
cuộc Thiên phong tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn, ân
phong cho Ngài là Thượng Đầu Sư, Thánh danh Thượng
Trung Nhựt, cùng một lượt với Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch
Nguyệt.
Sau đây cũng đã thể hiện được tinh thần "Tam Hội lập quyền"
ngay buổi đầu:
- Ngày 23-8-Bính Dần (dl: 29-9-1926) Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt vâng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, hiệp cùng
chư Chức sắc Thiên phong và chư Đạo hữu, tổng cộng 247
người, họp tại nhà ông Nguyễn Văn Tường ở đường Galiéni,
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nay là đường Trần Hưng Đạo, quận 1 Sài Gòn, để thảo ra TỜ
KHAI ĐẠO, chờ Đức Chí Tôn xem xét trước mới gởi lên
Chánh phủ Pháp: Xem như đây là cuộc Đại Hội nhơn sanh.
- Ngày 1-9-Bính Dần (dl 7-10-1926), Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt đích thân đem TỜ KHAI ĐẠO đến gởi cho quan
Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol, được ông vui vẻ tiếp nhận. Ông
khen rằng vì chữ "Thiện" lo cho nhơn sanh. Trong đơn chỉ có
28 người đại diện, là những người có danh vị, sau là những
Chức sắc: đây Đại hội Hội Thánh.
- Chính sự quyết định thời gian gởi đơn lên cho Thống Đốc
Nam Kỳ Le Fol và chỉnh sửa của Thầy là quyền quyết định tối
thượng: đây là Thượng Hội vậy.
- Ngày 15-10-Bính Dần (dl 19-11-1926), ngày rằm Hạ nguơn
năm Bính Dần, Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt hiệp cùng
Đức Hộ Pháp và chư Chức sắc Đại Thiên phong, vâng lịnh
Đức Chí Tôn mượn chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh làm
Thánh Thất tạm để tổ chức Đại lễ Khai Đạo Cao Đài, đủ các
quan chức các cấp của Chánh quyền Pháp thời đó và đại diện
các Tôn giáo khác đến dự.
Ngài Thượng Đầu Sư Thượng-Trung-Nhựt 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. Để ghi nhớ công nghiệp
lớn lao của Ngài, con đường cặp hông Giáo Tông Đường
trong Nội Ô Tòa Thánh được Hội Thánh đặt tên là đường
Thượng Trung Nhựt.
Ngày 7-1-1928 (âl 15-12-Đinh Mão).
Đức Lý dạy: "Thượng Trung Nhựt! Đạo hữu cũng có nghe lắm
điều dạy của chư Tiên về nền Đạo trong lúc nầy, vậy khá liệu
mà làm phận sự. Thánh Ngôn nào can yếu nên xem cho
thường mà nhớ lời của Đức Chí Tôn dạy về các sự hành
động. Đạo chậm tấn là bởi kẻ hành đạo, chẳng do Thiên ý, mà
nếu biết sái, chẳng chịu sớm sửa thì nền Đạo phải hoại, kẻ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

755

hành đạo chẳng công chi mà chúng sanh cũng không mong độ
rỗi đặng. Nên biết à.!"
Sự cải Thánh Ngôn đặng tự tác theo trí phàm là một hại chẳng
nhỏ, nên chăm nom và liệu mà ngăn ngừa thói tà mị của nhiều
Đạo hữu. Nếu chẳng có Đức Từ Bi rộng thứ thì Lão bôi xóa
hết Trường công quả của Đại Đạo, đặng để cho nhiều đứa tự
tôn chìm vào hang thẳm trót mấy kiếp mà răn các tánh trược
phàm tục của chúng nó.
Đạo hữu nên chung trí với các Đạo hữu khác có trách nhậm
lớn lao và hiệp cùng Hiệp Thiên Đài mà sớm cải bước Đạo lại
nghe.
Hiệp Thiên Đài cũng tránh không khỏi sơ sẩy lớn lao, ba Đạo
hữu cũng khá biết mà ngăn mình, vì kẻ trở lòng chẳng chừng
đổi, phải lấy hết tâm thành mà giữ cho khỏi các sự sẽ đến cho
khỏi hại đến lòng tín ngưỡng của nhơn sanh. Chư Đạo hữu sẽ
thấy sự hành phạt riêng của mỗi đứa." (TNCT. TTT. 859-860861)

THƯỢNG ĐẾ
上帝
Thượng Ðế tức là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nay Đức
Ngài đến với cửa Đại-Đạo, chính là Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Ðế, hay còn gọi là Ðấng Cao Ðài.
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."
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THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG
(Xem: Ngọc Hoàng Thượng Đế, vần Ng )
Câu 20 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Nam mô Huyền Khung Cao Thượng-Đế Ngọc Hoàng
Đại Thiên Tôn".

THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG
Đức Thượng Đế có rất nhiều danh xưng qua các thời kỳ.
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."
Ðấng Thượng-Ðế nói chuyện với người Pháp hầu đàn, qua
Huyền diệu Cơ bút, được dịch ra tiếng Việt: "G... Có lẽ vợ
chồng con lấy làm kỳ lạ mà thấy Thầy đến như thế nầy. Các
con có biết chăng hiện nay vì thế gian rất hung bạo nên thời kỳ
tận-diệt đã hầu kề. Nhơn loại tàn sát lẫn nhau, bởi không biết
dùng khoa học vào việc phải, nên nó mới biến thành chia rẽ và
chiến tranh. Thánh-Ðạo của Chúa Cứu-thế (vì sự hiểu lầm)
làm tăng gia dục-vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và giúp
giáo cho bọn trên hiếp dưới. Phải có một giáo-lý mới-mẻ đủ
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khả năng kềm chế nhơn-loại trong sự thương xót chúng sanh.
Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì được sự tôn-sùng Tổ-Phụ theo
tục lệ cổ-truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ
thuộc từ ngày được tạo lập tới giờ. Ý Thầy muốn nó được giữ
nguyên thể như vậy mãi..."

THƯỢNG ĐỨC
尚 德
E: To esteem the virtue.
F: Estimer la vertu.
Thượng: Ưa chuộng, đứng đầu, còn, mong. Đức: đạo đức.
Thượng đức là ưa chuộng đạo đức. Đó là thời thượng nguơn
Thánh đức, cũng là nguơn vô tội.
"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."

THƯỢNG GIỚI
上 界
E: The superior world.
F: La monde supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Giới: cõi. Thượng
giới là cõi trên.
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Đối với Càn Khôn Vũ Trụ, người xưa chia ra một cách tổng
quát làm ba cõi lớn:
"Tinh thần của Cao-Đài-giáo trong khi: "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 Khổnggiáo, áp dụng Nho-Tông làm khuôn luật tổ-chức 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."

THƯỢNG HOÀI THANH
Giồng Luông ngày 29-01-Mậu Thìn (dl: 20-2-1928)
Thái Bạch: Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.
Cười... Thượng Hoài Thanh, Lão mừng cho Đạo hữu đó. Hiền
hữu định cuộc vinh huê phú quí nầy cho mình hưởng trọn là
quí, hay là cho toàn cả chúng sanh nương dựa mà lập địa vị
Thiên tước là quí, đó Hiền hữu? Vậy, hiền hữu nghe Lão
phân:
Một địa vị ngôi xưa có sẵn,
Vì thương nhau lo lắng để lời.
Giấc vinh huê vốn tạm của đời,
Tỉ chẳng khác cuộc chơi phong nguyệt.
Một điểm thiếu mà ai chẳng tiếc,
Của non sông da diết lắm buồn vui,
Trong thềm Nho nhà hạnh phước roi,
Mình sang trọng vì ngôi sẵn sắm.
Màn bí mật tay kia đã nắm,
Lợi danh hay ngăn cấm bước đường tu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

759

Mẹ già kia chưa vẹn công phu,
Vợ nghĩa đó, kiếp tu còn gắng vó.
Mình biết ngõ phải tua dẫn ngõ,
Cầm đèn soi khêu tỏ giữa Âm đình,
Phải biết đời gọi trọng, ấy khinh,
Nhớ nguồn cội, tánh linh xưa để sẵn.
Nơi trần khổ bớt lần đeo đẳng,
Vì lắm thương mới dặn cạn lời.
Mỗi điều nào Lão dặn, phải xét nét cho cạn. Vợ hiền, mẹ tiết,
cái phước nơi hồng trần nầy ít ai đặng vậy. Phải lo bảo bọc độ
rỗi cho trọn phận làm người. Ngày Tân gia, Lão tưởng chẳng
cần định, vì Chí Tôn hằng ngự nơi lòng Hiền hữu, chẳng ai
dám phạm, phòng lo. Ngày nào xong các việc, tự nơi Hiền hữu
định liệu. Lão cho Hiền hữu đôi liễn nầy :
- Tích đức lưu phương hoài cổ trị gia thường dĩ Đạo,
- Hàm ân phúng thế ưu kim xử sĩ chỉ tùng Tâm.
Thượng Hoài Thanh giáng cơ ngày 14-6-1934:
Anh Lớn nhớ rằng đất địa Thánh Thất (Bến Tre) vốn của chị
Trưởng Tòa và bạn của em đứng ra làm chủ. Vậy anh Lớn cho
phép chị Trưởng Tòa và bạn của em đứng kiện đòi của ấy
giao lại cho Hội Thánh thì hay hơn. Anh nghĩ sao?
- Quyền Giáo Tông:
- Cười em đâu dám.
Dạ thi:
Cho hay hơn thiệt tại nơi Trời,
Chỉnh đặng vô tâm mới dễ ngươi.
Đổ núi kẻ ngu mơ gánh nỗi,
Lắp sông đứa dại tưởng khô rồi.
Cỡi mây ngó nuớc đưa chơn nhảy,
Ngồi ngựa gò cương ráng sức bơi.
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Bội bạc hết tuồng trơ mặt kép,
Nịnh trung khi đã đủ vai rồi.
Anh lớn muốn trả nữa thì lại kiện họ góp tiền cất Thánh Thất
Bến Tre mà không xin phép Chánh Phủ và Hội Thánh Cao
Đài.

THƯỢNG HOÀNG
上皇
E: The deceased king.
F: Le roi décédé.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Hoàng: vua.
Thượng hoàng là vị vua đã chết. Thượng hoàng còn có nghĩa
là cha của ông vua, cũng gọi là Thái Thượng hoàng.
Thượng hoàng hay Hoàng thượng tức là Ông Vua. Với chế
độ Quân chủ thì quan niệm là chỉ có Vua mới là con Trời
"Thiên Tử" nên mọi việc đều do Vua ban hạ mệnh lệnh, dưới
có quan cai trị.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thượng Hoàng sánh đức Chí Công,
"Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung."

THƯỢNG HỘI
上 會
E: The superior Council.
F: Le Conseil Supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Hội: nhóm họp
nhiều người. Thượng Hội là hội cao hơn hết trong ba Hội Lập
Quyền Vạn linh.
Ba Hội Lập Quyền Vạn linh là: - dưới hết là Hội Nhơn Sanh, kế trên là Hội Thánh, - và trên hết là Thượng Hội.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Do đó, Thượng Hội gồm các Chức sắc Đại Thiên phong cao
cấp nhứt của Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài.
I. Tổ chức và thành phần của Thượng Hội:
Thành phần của Thượng Hội gồm 11 vị, kể ra sau đây:
1) Nghị Trưởng:
2) Phó Nghị Trưởng:
3) Các Nghị viên:

4) Từ hàn:

Đức Đức Giáo Tông.
Đức Hộ Pháp.
- Thượng Phẩm.
- Thượng Sanh.
- 3 vị Chưởng Pháp.
- 3 vị Đầu Sư nam.
- 1 vị Nữ Đầu Sư.
1 Chức sắc Cửu Trùng Ðài
phẩm Phối Sư hoặc Giáo Sư.

Phận sự của Từ hàn:
Từ hàn không quyền bàn cãi và bỏ thăm trong Thượng Hội vì
Từ hàn không phải là Nghị viên của Thượng Hội.
Từ hàn được quyền dự thính trong Thượng Hội để lập Vi bằng
hội nhóm, ghi chép các lời bàn cãi của chư Nghị viên, viết thư
mời họp theo lịnh của Nghị Trưởng, tùng lịnh Nghị Trưởng lập
chương trình Thượng Hội.
Từ hàn gìn giữ sổ sách và giấy tờ của Thượng Hội.
Nhiệm kỳ của Từ hàn là 4 năm và có thể được tái cử nếu đủ
đạo đức và siêng năng làm tròn trách nhiệm.
II. Ngày giờ và nơi họp của Thượng Hội:
Mỗi năm, sau ngày lễ Noel thì Thượng Hội nhóm lệ thường
niên trong hạn kỳ 15 ngày.
Ngoài phiên nhóm lệ nầy, Thượng Hội còn nhóm 3 tháng 1
lần.
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Khi có việc khẩn cấp, Đức Giáo Tông Nghị Trưởng gởi tờ mời
họp bất thường.
Thượng Hội nhóm phiên thường lệ hằng năm nơi giữa Đền
Thờ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Các phiên họp khác thì nhóm tại Giáo Tông Đường.
III. Khai Hội và Bãi Hội:
Trong buổi lễ Khai mạc Thượng Hội, 3 vị Chánh Phối Sư nam
phái đến rước Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp; còn Nữ
Chánh Phối Sư thì đến rước Nữ Đầu Sư.
Tất cả Chức sắc Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài nam nữ
đều mặc Thiên phục hiện diện tại Tòa Thánh chờ hầu rước.
Khi Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đến Tòa Thánh thì Lễ
viện cho lịnh đánh 6 hồi trống và 6 hồi chuông. Dứt hồi trống
và chuông thì chư Nghị viên Thượng Hội vào đại điện bái lễ
Đức Chí Tôn. Nhạc trổi bản Nhạc Tấu Quân Thiên. Dứt nhạc
thì cả thảy an vị và khai hội.
Ba vị Chánh Phối Sư nam và vị Nữ Chánh Phối Sư xuất ngoại
chờ lịnh. Tất cả các Chức sắc khác vào Thiên phong đường
chờ khi bãi hội đặng ra hầu lễ.
Thượng Hội nhóm trong Đền Thờ, trên điện đốt đủ hương
đăng. Sáu vị Lễ Sanh nam thuộc 3 phái đứng hầu nơi Bát Quái
Ðài, 2 vị Nữ Lễ Sanh hầu bên Hữu ban, 2 vị Lễ Sanh phái
Ngọc hầu bên Tả ban, mỗi giờ phải thay đổi.
Lễ Bãi Hội, chư vị Nghị viên ra về, Lễ Viện cũng cho đánh 6
hồi trống và chuông, các vị Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối
Sư đưa chư vị Đại Thiên phong trở về tư dinh giống như lúc
rước.
Trật tự: Một vị Giáo Sư phái Ngọc mặc Thiên phục mang dây
Sắc lịnh của Hiệp Thiên Ðài, cai quản Cơ Bảo Thể gìn giữ trật
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tự bên ngoài. Khi Thượng Hội bế mạc thì phải đem dây Sắc
lịnh trả về Hiệp Thiên Ðài.
Khi Thượng Hội nhóm tại Giáo Tông Đường, các nghi lễ trên
được bãi bỏ. Vị Giáo Sư cai quản Cơ Bảo Thể được mặc y
phục thường, chỉ huy Bảo Thể gìn giữ trật tự nơi Giáo Tông
Đường.
IV. Phận sự của Thượng Hội:
Thượng Hội xem xét và phê chuẩn các điều sau đây:
Các điều của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh bàn luận về việc
Đạo.
Các điều ước nguyện của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh.
Những điều nào của Hội Nhơn Sanh bị Hội Thánh đánh đổ,
hoặc những điều nào của Hội Thánh mà bị Hội Nhơn Sanh
đánh đổ, đều không được phép dâng lên Thượng Hội, trừ ra
khi nào có đơn của Nghị Trưởng hay Phó Nghị Trưởng kêu
nài.
Thượng Hội bàn luận và định đoạt các việc cần gấp hoặc yếu
trọng phải ban hành trong Đạo.
Trước khi nhóm Thượng Hội:
Chư vị Đầu Sư nam phái và Nữ phái cầm quyền cai trị về phần
Đạo và phần Đời của con cái Đức Chí Tôn, phải lập tờ phúc về
những điều bàn tính của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đệ lên
Giáo Tông xem xét rồi đưa ra Thượng Hội thảo luận. Tờ phúc
phải nạp 15 ngày trước bữa khai Thượng Hội.
Cả giấy tờ đem ra Thượng Hội phải có đủ cả Nghị viên xem
xét trước 7 ngày.
V. Cách bàn cãi và biểu quyết:
Trong mỗi việc đem ra bàn luận, mỗi Hội viên được xin nói 3
lần, mỗi lần 5 phút hay là 1 lần 15 phút đồng hồ.
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Khi đã bàn cãi xong, Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp có ý
kiến chi thì mới bày tỏ sau rốt, rồi Nghị Trưởng định cho bỏ
thăm, vẫn lấy đa số thăm làm qui tắc. Đức Giáo Tông và Đức
Hộ Pháp không bỏ thăm, chỉ có 9 Nghị viên bỏ thăm. Điều nào
có được 5 thăm thuận thì đạt được quá bán.
Quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại là Quyền Chí Tôn
tại thế, cho nên hai vị Đại Thiên Phong nầy không có bỏ thăm,
bởi vì Quyền Chí Tôn là tuyệt đối, không bàn cãi.
- Nếu cả ba Hội (Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, Thượng Hội)
phản khắc nhau thì thì Quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp
lại chỉ định thế nào thì cả toàn đạo phải tuân theo thế ấy.
- Thảng như Giáo Tông và Hộ Pháp phản khắc nhau, thì cả
thảy ý kiến chánh trị và nguyện ước của chúng sanh đều hủy
bỏ. Chừng ấy, Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội phải
nhóm lại để thảo luận lần thứ hai nữa.
Trước giờ bế mạc Thượng Hội 15 phút, Đức Giáo Tông và
Đức Hộ Pháp cùng vào đại điện mật nghị, rồi trở ra cho
Thượng Hội rõ biết quyết định chung của mình. (Theo tài liệu
trong quyển Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy
Nghĩa) (Xem thêm: Quyền Vạn Linh, vần Q)

THƯỢNG HƯƠNG
上 香
E: To offer up the incenses.
F: Offrir des encens.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Hương: cây nhang
đốt cháy tỏa mùi thơm. Thượng hương là dâng hương, cầm
hương cầu nguyện rồi đem lên cắm vào lư hương đặt trên bàn
thờ.
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THƯỢNG KỲ THANH
Chính là ông Vương Quan Kỳ, là chú ruột của Thất Nương
Vương Thị Lễ.
Samedi 01 Janvier 1927 (28-11-Bính Dần).
Thái Bạch. Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,
"Chưởng Pháp, Hiền Hữu bình thân, tọa nghe.
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu từ đây coi Thượng Kỳ Thanh
như một vị Môn Ðệ vậy thôi, chớ chức Giáo Hữu cũng cất luôn
nữa. Thầy có để lời xin tha, mà Pháp Luật đã phạm tha sao
cho đặng".

THƯỢNG KHÁCH
上 客
E: The distinguished guest.
F: Hôte de marque..
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Khách: người
khách. Thượng khách là khách quí.
Thi văn dạy đạo có câu:
Ly kỳ cảnh vật cao nhơn thưởng,
Ðáo để san hà thượng khách ca.

THƯỢNG LATAPIE THANH
Samedi 25 Décembre 1926 (21-11-Bính Dần).Đức Thái Bạch
phong chức giáo Sư cho ông Latapie (Thượng Latapie
Thanh). Thái Bạch Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư
Chúng Sanh.
"Frère Latapie. Je vous nomme Evêque d'epuipe Francaise
c'est au rang des Giáo Sư que vous êtes placé. Vous diréz aux
Francaise que le Maitre ne vient pas aujourd'hui. J'ai à régler
quelques organisation intérieures du sacerdoce. J'aurais du
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recourir à vos aides, si votre équipe était formeé".
Tái Cầu: Vous méritez bien cette récompence. Chez frère
Latapie. Vous frère connaitre à tous vos compatristes le
pardon de Dieu. Sauvez les de tous pêches antérieurs qui les
amènent à la perdition".

THƯỢNG LỰC
尚力
E: To esteem the force.
F: Estimer la force.
Thượng lực: Coi trọng, quí trọng, ưa chuộng , đề cao sức
mạnh)

THƯỢNG LƯU TRÍ THỨC
上流智識
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Lưu: nước chảy,
phân biệt từng phẩm loại. Thượng lưu là hạng người ưu tú
trong xã hội.
Trí thức: thức là nhận biết, Trí thức là sự thông minh hiểu
biết. Người trí thức là người học rộng biết nhiều, thông thuộc
kinh sách, có tài văn chương, luận đàm hoạt bát.
Cái trí thức có được là do học tập, nghiên cứu kinh sách, nên
nó khác với Trí huệ.
Đại Sư Thần Tú là một nhà trí thức, lảu thông kinh sách Tam
giáo, còn Huệ Năng dốt nát, không biết chữ, nhưng lại là
người Trí huệ. Do đó, Y Bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền
cho Huệ Năng chớ không truyền cho Thần Tú, đủ thấy Trí huệ
cao hơn Trí thức rất nhiều.
Đức Thượng Sanh để lời ca tụng công lao một bậc vĩ nhân
của nhân loại là Đức Hộ -Pháp, Giáo chủ Đạo Cao Đài rằ ng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Chúng ta chẳng những phải giữ gìn và tô điểm thêm sự
nghiệp hữu hình của Ðức Ngài, chúng ta còn phải quý trọng
cái danh giá của Ðạo, vì Ðức Ngài khi sanh tiền đã phải trải
bước từ ÂU sang Á, đem hết tâm trí đặng làm cho danh giá
ÐẠO CAO ÐÀI được nêu cao tột bực. Trong các nước văn
minh tiên tiến, nơi nào Ðức Ngài có để chân đến thì những bậc
thượng lưu trí thức sau khi nghe Ngài thuyết pháp đều để
lòng sùng bái Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, nhiều người đã xin
nhập môn, xin Ðức Ngài đến nhà khai đàn thượng tượng và
tôn trọng Ðức Ngài như một Ðấng Cứu Thế. Ngày nay mặc
dầu Ðức Ngài đã khuất bóng nhưng cái danh giá của Ðạo Cao
Ðài vẫn còn được nguyên vẹn y như lúc Ðức Ngài còn tại thế".

THƯỢNG MƯU
E: To esteem the ruse
F: Estimer la ruse.
Thượng mưu: mưu đồ cao cả, cao thượng.

THƯỢNG NGHỊ VIỆN
上議院
F: Chambre haute (Sénat, conseil de la République).
Đức Hộ Pháp nói: "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."
Có thơ ca ngợi cuộc đời Đức Lê Văn Trung rằng:
Thương trường mở cuộc buồm xuôi gió,
Thượng Viện gặp thời chí lướt mây.
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THƯỢNG NGUƠN
上元
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).
Thượng nguơn ấy cũng kêu là đời Thượng đức nữa.

THƯỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC
Đức Hộ Pháp nói về Tân Tôn giáo Cao-Đài như sau: "Đạo
Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ khai sáng vào thờikỳ 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 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 DiLạc ra đời mở Hội-Long Hoa lập một kỷ nguyên mới đó vậy".

THƯỢNG NGUƠN TỨ CHUYỂN
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".
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THƯỢNG PHẨM (Phẩm)
上品
Thượng Phẩm là phẩm vị Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên
Ðài, đứng trên Thập nhị Thời Quân, chưởng quản Chi Đạo,
làm việc dưới quyền của Đức Hộ Pháp.
"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 Chứcsắc 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. Thượng Phẩm
tiếp các chơn hồn của Thượng Sanh giao vào cửa Đạo.
Thượng-Phẩm là người thể Đạo đối với hàng Thánh, ấy là
người cầm đầu các Thánh."
Thượng Phẩm là ai?
Pháp Chánh Truyền: "Thượng Phẩm là người thay mặt cho
Hộ Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hễ bước
chơn vào cửa Ðạo, thì là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên
Phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn
nghĩa Phổ Ðộ. Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là hóa
nhân đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi đặng
an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao cho
khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt lẫn
nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm đềm, khép
cửa Thiên Môn, cấm đường không cho các chơn linh thối
bước (hay). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên, hay là bị
người mà phải hạ. Người nắm luật Ðạo nơi tay mà binh vực cả
chư Chức Sắc Thiên Phong và các Tín Ðồ, chẳng cho ai phạm
luật, vừa lo cho người Ðạo hạnh lên cho tột phẩm vị mình.
Thượng Phẩm là chủ phòng cải luật, làm Trạng Sư của Tín
Ðồ.
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Pháp-Chánh-Truyền: Thượng Phẩm thì quyền về Ðạo, dưới
quyền:
-Tiếp Ðạo -Khai Ðạo -Hiến Ðạo -Bảo Ðạo.
Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn
Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho
đặng.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): Các Tịnh Thất đều về quyền
của Thượng Phẩm cai quản. Cả Tín Ðồ thì về phần người binh
vực, chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng, các
Chức Sắc trấn nhậm mấy Thánh Thất phải do nơi quyền
người thuyên bổ, liệu lượng tài sức mỗi người, mà chỉ định
phận sự (công bình vậy).
Thượng Phẩm là cây cờ của Ðạo. Hễ Ðạo nơi nào thì Thượng
Phẩm nơi ấy.
Thượng Phẩm đối quyền với Chưởng Pháp bên Cửu Trùng
Ðài.
Hiệp Thiên Ðài là luật lệ mà Thượng Phẩm lại là Chánh Trị, ấy
vậy Thượng Phẩm là người của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp Thiên
Ðài.
Bốn vị Thời Quân của chi ÐẠO, đồng quyền cùng Thượng
Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị có phận
sự riêng, quyền hành riêng…"
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 (Pháp Chánh Truyền): "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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
Thượng-Phẩm tiếp các chơn hồn của Thượng Sanh giao vào
cửa Đạo.Thượng-phẩm là người thể Đạo đối với hàng Thánh,
ấy là người cầm đầu các Thánh.

THƯỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)
Ðức Cao Thượng-Phẩm chơn-linh là Hớn Chung-Ly:
Theo lời Ðức Hộ Pháp, Ðức
Cao Thượng-Phẩm chơnlinh là Hớn Chung-Ly, một vị
Ðại-Tiên trong Bát Tiên, lãnh
sứ mạng của Chí-Tôn đến
tạo dựng nền Tôn Giáo tại
thế nầy. Người cùng Ðức Hộ
Pháp hợp thành cặp cơ
Phong Thánh lập PhápChánh-Truyền và Tân-Luật
để làm Hiến-Chương cho
nền Quốc Ðạo. 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:
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- 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 cao cấp dưới thời Pháp.
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. Ðức Cao Thượng-Phẩm về hành Ðạo tại chùa
Gò Kén hơn ba tháng, từ 14-10-Bính-Dần (1926) đến 20-2Ðinh-Mão (dl 23-3-1927) thì dời chùa về đất mới mua tại Tòa
Thánh hiện thời.
Thầy dạy tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 16 Avril 1929 (nhằm
ngày 7-3 giờ Tý): "Thầy đã nói rõ rằng: Thượng Phẩm phải về
Thầy trước các con, nhưng mà hại thay vì biếng nhác, các con
không đọc Thánh Ngôn của Thầy mà kiếm hiểu. T...! Con có
nhớ lời Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn vô vi, nếu Thượng
Phẩm không trở lại thiêng liêng chi vị thì ai đem các chơn hồn
vào cửa Thiên giùm cho các con, lại nữa các con vốn là kẻ
dẫn đường cho cả chúng sanh thay mặt Thầy nơi thế nầy về
phần Ðời, còn phần Ðạo cũng phải có đôi đứa mới đặng cho,
Cười!".
Bài Thài hiến Lễ Đức Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

773

Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng,
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi, lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng.
Cổi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt,
Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san.
Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ,
Để mắt xanh coi nước khải hoàn.
.

I- Phần đời: Đức Cao Thượng Phẩm quí danh là Cao Quỳnh
Cư sinh năm 1887 tại làng Hiệp Ninh, tổng Hàm Ninh Thượng,
tỉnh Tây Ninh trong một gia đình thế phiệt Nho-phong. Đức
Ngài là bào đệ của Ngài Bảo Văn Pháp Quân và bạn đời của
Bà nguyễn thị Hiếu (Nữ Đầu Sư Hương Hiếu). Đạo hạnh nhu
hòa và ngôn từ chúng ái. Đức Ngài đang làm Sở Tạo tác tại
Saigon thì Đức Chí Tôn khai Đạo, Đức Ngài liền phế đời hành
Đạo.
II-Phần Ðạo: Ngộ Đạo và đắc phong Thương Phẩm (19251926): Năm Ất-Sửu (1925) là năm việc Xây bàn hay "sai ma"
rất thịnh hành trong các giới tại miền Nam Việt Nam, nhất là tại
Thủ Đô Sài gòn. Trước hết, vì sự háo kỳ mà ba ông bạn chí sĩ
Cao Quỳnh Cư (sau đắc phong Thượng Phẩm), Phạm Công
Tắc (sau đắc phong Hộ Pháp) và Cao Hoài Sang (sau đắc
phong Thượng Sanh) mới nghĩ ra việc xây bàn để tiếp chuyện
với những người vô hình. (Theo Đạo Sử cơ bút của Trương
Hiến Pháp)
Do đó, vào ngày 25-7-1925 (ngày 5-6-Ất Sửu): Hai Ngài Cao
Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc đến nhà Ngài Cao Hoài Sang
bên cạnh chợ Thái Bình (phố hàng Dừa Sài Gòn) để thăm
viếng và hàn huyên tình đời thế sự. Ba Ngài đem ra trước hiên
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nhà một cái bàn vuông bốn chân (bàn này hiện để tại Nữ Đầu
Sư Đường) kê cho một chân hỏng đất rồi đồng để tay lên bàn
khấn vái. Lúc sơ khởi gặp nhiều khó khăn, ba vị đốt nhang
khấn nguyện từ 21 giờ tối đến 2 giờ đêm, có nhiều vong linh
nhập bàn viết tiếng Anh, Pháp và Hoa ngữ, cũng có một vong
linh học sinh Hà Nội viết tiếng Quốc ngữ. Cái bàn gõ khi
chửng chạc, khi lựng khựng, dường như có nhiều vong linh
tranh nhau để nói chuyện. Xây bàn. Việc Xây bàn thật vất vả vì
chỉ có khẩu ước với các Đấng vô hình trong vần Quốc ngữ.
Như nhịp 1 cái là "A", hai cái là "Ă" và ba cái là "Â". Khi chân
bàn ngừng lại chỗ nào thì người ngồi biên chữ ấy (người ngồi
ngoài lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Hiếu) rồi nhiều chữ ghép
lại thành một tiếng, nhiều tiếng mới ghép lại thành lời văn hay
câu thơ. Nhưng về sau nhờ thuần điển và quen việc nên sự
tiếp chuyện với các Đấng Thiêng liêng càng mau lẹ và dễ
dàng.
Đêm thứ nhì (26-7-1925), ba Ngài lại Xây bàn, đúng 24 giờ có
vong linh Cao-Quỳnh-Tuân ở Thiên đình giáng cho thi:
Ly trần tuổi đã quá năm mươi,
Mi mới vừa lên ước đặng người.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép
Tình thương câu 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.
Cụ Cao Quỳnh Tuân là thân phụ của Ngài Cao Quỳnh Cư qua
đời đã 25 năm, Ngài đọc tới câu thứ 7 quá ngậm ngùi, nên
thưa: "Thưa Thầy, ngày mai con xin nấu mâm cơm cúng, con
kính thỉnh Thầy về chứng lòng thảo của con". Vong linh của cụ
Tuân liền chuyển cái bàn gõ hai cái, tỏ ý nhận lời. Đến đêm
30-7-1925 (10-6-Ất Sửu), ba Ngài lại họp nhau tại nhà Ngài
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Cao Hoài Sang mở cuộc Xây bàn. Hôm ấy có một nữ vong linh
giáng bàn cho thi:
Nỗi mình 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 sinh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn dập tương tư quằn một gánh,
Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai?
(Ký tên Đoàn-Ngọc-Quế)
Ngài Cao Quỳnh Cư hỏi :
- Hồi tại thế xứ ở đâu? - Ở chợ Lớn.
Ngài Phạm Công Tắc hỏi:
- Cô học ở đâu? - Học trường Đầm.
Đoàn Ngọc Quế chỉ là tên mượn (tá danh). Tên thật của cô là
Vương Thị Lễ, cháu ông Vương Quan Kỳ (theo Con Đường
Thiêng Liêng Hằng Sống)
Được biết tiền kiếp của cô Quế là một vị công chúa con một vị
vua. Trong triều có một vị quan thầm yêu cô nhưng không
được môn đăng hộ đối, nên thất tình sầu muộn mà chết. Đến
kiếp này, cô đầu thai vào gia đình Tổng Đốc Phương là bên
ngoại của cô. Đến tuổi cập kê cô lâm bịnh trầm kha, chạy đủ
thầy đủ thuốc mà không hết bịnh. Thân mẫu cô mới nói, ai cứu
được cô thì bà gã cô cho. Lúc bấy giờ một ông thầy thuốc Tây
học ở Hà Nội (Médecin Indochinois) chưa vợ, mới bổ đến Sàigòn. Gia đình cô rước đến chữa bệnh cho cô. Thoạt nhiên, cô
mạnh. Nên biết vị lương y này là ông quan trẻ tuổi thầm yêu cô
trước kia vì tiền duyên mà hai người cùng đi đầu kiếp để nên
nghĩa đá vàng. Nào ngờ, thân mẫu cô quên lời hứa cũ, chỉ trả
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tiền cho người thầy thuốc rồi thôi. Còn cô giữ dạ keo sơn âm
thầm nhớ thương vị lương y mà "phủi nợ xuống tuyền đài".
Ba người đều có họa bài thi trên, riêng bài của Ngài Cao
Quỳnh Cư như vầy: Bài Họa vận:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ người quốc sách lẫn 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 linh xin chứng,
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Cũng đêm đó, Ngài Cao Quỳnh Cư hỏi cô bệnh chi mà chết,
cô đáp bằng hai bài thi như vầy:
Trời già đành đoạn nợ ba sinh,
Bèo nước chia hai một gánh tình.
Mấy bữa nhăn mày lăm chước quỉ,
Khiến ôm mối thảm tại Diêm Đình.
Người thời Ngọc mà với Kim đàng,
Quên kẻ dạ đài nỗi thảm mang.
Mình dặn lấy mình, mình lại biết,
Mặc ai chung hưởng phận cao sang.
Nhờ tìm được mộ cô Vương Thị Lễ nên ba Ngài càng tin. Hôm
sau Ngài Cao Quỳnh Cư mời hai Ngài Phạm Công Tắc và Cao
Hoài Sang qua tư gia mình để xây bàn, mời cô Đoàn Ngọc
Quế về dạy làm thi. Nhân tiện ba Ngài hỏi cô Quế về Thượng
giới, cô tiết lộ đôi điều khiến các Ngài thêm mê học hỏi. Rồi cô
gọi Ngài Cao Quỳnh Cư là anh cả, Ngài Phạm Công Tắc là
Nhị ca, Cao Hoài Sang là Tam ca, còn cô là Tứ muội.
Đến ngày 3-8-1925 (15-7-Ất Sửu) thiết đàn xây bàn, cô Đoàn
Ngọc Quế báo tin có một Đấng muốn đến tiếp xúc:
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Ớt cay cay ớt gẫm mà cay,
Muối mặn ba năm muối mặn dai.
Túng lúi đi chơi nên tấp lại
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai.
(AĂÂ)
Ngài Phạm Công Tắc nghe dứt bài thơ lấy làm khó chịu. Ngài
Cư hiểu ý liền nói với Ngài Phạm Công Tắc rằng:
- Ậy, em ngồi lại cho qua hỏi, vị nầy không phải tầm thường
đâu em.
Ngài Cao Quỳnh Cư liền hỏi :
- Ông A-Ă-Â mấy chục tuổi?
Đấng A-Ă-Â gõ bàn hoài không ngừng, đếm đến mấy trăm cái
mà cũng không thôi. Ngài Cao Quỳnh Cư sợ không dám hỏi
nữa. Ngài Phạm Công Tắc hỏi ông ở đâu, thì được cho bài thi:
Tròi trọi một 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 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.
Đến 18-8-1925 (1-8-Ất Sửu), cô Đoàn Ngọc Quế giáng bàn,
các Ngài hỏi rằng:
- Em còn có chị em nào nữa biết làm thi, xin cầu khẩn đến dạy
ba anh em qua làm thi.
Cô Đoàn Ngọc Quế nhịp bàn trả lời:
- Có chị Hớn Liên Bạch, Lục Nương, Nhứt Nương làm thi hay
lắm. và cô lại thêm:
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- Ba anh muốn cầu thì ngày đó ba anh phải ăn chay, mới cầu
được.
Ba Ngài nhận lời, ngày cầu ba ông ăn chay. Đến ngày 25-81925 (8-8-Ất Sửu), Đấng AĂÂ dạy ba ông, vào rằm tháng 8 đó
thiết tiệc chay thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu và chư vị Cửu
Nương đến dự. Đến 14 âm lịch thì Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng
giáng cho thơ mời các Ngài họa.
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 đem xuân.
Ông Cao Xuân Lộc liền giáng họa nguyên vận :
Sống thác từ xưa đã có chừng,
Nơi trần mẫn tính trọn nhơn luân.
Đò đưa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.
Bài của Ngài Cao Quỳnh Cư họa như vầy :
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.
Đến ngày 15-8-Ất Sửu (1-9-1925) tại nhà Ngài ở số 134
Bourdais (nay là Calmette, Sài gòn), giữa nhà lập bàn hương
án, chưng các hoa thơm và xông trầm trọn ngày. Các Ngài
mặc quốc phục quì trước bàn hương án cầu nguyện xin các
Đấng Tiên Nương đến dự tiệc, lễ bái xong các Ngài ngồi vào
bàn tiệc. Bà Nguyễn Thị Hiếu (tức bà Cao Quỳnh Cư) gắp đồ
ăn để vào chén cho chín vị và trên bàn thờ Đức Phật Mẫu. Đó
là thể pháp tượng trưng cho bí pháp của Đạo Cao Đài, mà
hằng năm về sau đến ngày tháng này Tòa Thánh Tây Ninh
đều tổ chức Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Sau đó các Ngài xây
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bàn, Đấng AĂÂ giáng cho bài thi rồi đến Đức Phật Mẫu và
Cửu Vị Tiên Nương mỗi vị đều giáng một bài và mời ba Ngài
làm thi liên ngâm.
Lục Nương:
Cao Quỳnh Cư:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Trót đã mang cái nợ đời.
Gánh đời nặng lắm khách trần 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 quí nhắm trò chơi.
Ở đời mới hẳn rằng đời khó,
Khó một đôi năm dễ khó đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Xem Đại Đạo Sử Cương quyển I trang 35)

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 quỳnh lương.
Bờ đương chừ đặng phong trần rảnh,
Quảy gánh thơ đờn dạo bốn phương.

Nhờ tình thân mật đó Lục Nương cho ba vị biết cô Đoàn Ngọc
Quế là Thất Nương Diêu Trì Cung.
Đêm 14-9-1925 (29-8-Ất Sửu), khi xây bàn, Đấng AĂÂ giáng,
ba vị hỏi sao lâu quá không đến. Ngài đáp rằng vì tiết lộ thiên
cơ cho ba vị nên bị Ngọc Hư bắt tội. Ba Ngài phải lập hương
án giữa trời để chịu tội thay cho Đấng AĂÂ. Ngài Cao Thượng
Phẩm có làm bài thi đọc trước hương án như vầy:
Vái van xin quí Cửu Thiên Nương,
Tâu với Ngọc Hư rõ ngọn nguồn.
Vì nghĩa Ă-A mang trọng tội,
Nghĩ tình đồng đạo để tình thương.
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Đến ngày rằm năm đó Đấng AĂÂ giáng cho bài thi:
Một tòa thiên các ngọc làu làu,
Liên bắc cầu qua nhắp nhóa sao.
Vạn trượng then cài ngăn Bắc Đẩu,
Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam Tào.
Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.
Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi,
Vững bền vạn kiếp chẳng hề xao.
Việc xây bàn của các Ngài lan rộng trong quần chúng kẻ hiếu
kỳ đến xem cho biết, người không tin muốn thử coi chân giả.
Một phật tử hỏi Đấng AĂÂ làm thế nào để phân biệt thiệt giả.
Đấng AĂÂ nhịp bàn cho thi:
Chi lan mọc lẫn cỏ hoa thường,
Chẳng để mũi gần chẳng biết hương.
Hiền ngõ rủi sinh thời bạo ngược,
Dầu trong Thánh đức cũng ra thường.
Người Phật tử ấy hỏi tiếp: "Làm sao biết được chánh tà?".
Đấng AĂÂ đáp:
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà,
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến ta.
Cũng hôm ấy (14-11-1925) ông Nguyễn Trung Hậu (Sau đắc
phong Bảo Pháp) đến tìm hiểu hư thực, được Đấng AĂÂ giáng
cho thi:
THUẦN văn chất ĐỨC tài cao,
Tên tuổi làng thơ đã đứng vào.
Non nước muốn nêu danh tuấn kiệt,
Gặp thời búa Việt, giục cờ Mao.
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Ông Trương Hữu Đức (sau đắc phong Hiên Pháp) cho các
bạn thơ cố ý giả ngộ chơi. Thế nên về nhà đem bàn ra một
mình đặt tay lên, miệng vái các chơn hồn ứng hiện. Tức khắc
có vong linh của lịnh huynh ông giáng cho hai vị thuốc trị ông
lành bịnh. Rồi có vị Minh Nghĩa Tiên Ông giáng cho thi :
MINH ĐỨC mừng nay đã gặp Thầy,
Chẳng còn ao ước cái không hay.
Mừng cầu Âu- Á càng thêm mặt,
Mừng nậu côn đồ đã chịu chay.
Từ đó ông Đức hết sức tin tưởng và ăn chay trường luôn. Còn
ông Hậu vì điểm danh đúng bút hiệu nên xin làm đệ tử Đấng
AĂÂ.
Đến ngày 12-12 năm đó (27-10-Ất Sửu) Đức Diêu Trì Kim Mẫu
giáng dạy: "Mùng 1 tháng 11 này Tam vị Đạo hữu VỌNG
THIÊN CẦU ÐẠO".
Bà thăng rồi, ba Ngài hội ý vẫn không hiểu cầu đạo là thế nào.
Thế nên hôm ba Ngài mới cầu Thất Nương hỏi:
- Thất Nương dạy dùm cầu đạo là gì?
Thất Nương đáp:
- Không phải phận sự của em, xin hỏi ông AĂÂ giáng dạy.
"Ngày 1-11 này (16-12-1925) Tam vị phải Vọng thiên Cầu Đạo
Tắm gội cho tinh khiết, ra quì giữa trời cầm chín cây nhang mà
vái rằng: ba tôi là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài
Sang, Vọng bái Cao Đài Ngọc Đế, ban ơn đủ phúc lành cho ba
tôi cải tà qui chánh".
Tịnh tâm quỳ đến tàn hết chín cây nhang mới vào, rồi đến nhà
(ông) Tý mượn đại ngọc cơ, học cách dùng để Đấng Cao Đài
Thượng Đế giáng.
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Thế là việc xây bàn đến đây chấm dứt và việc cầu cơ bắt đầu
để khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là thời khai
nguyên dẫn dắt vào đường Đạo đã cáo chung.
Mùa pháp nạn (1928-1929):
Đời hành đạo của Đức Ngài tuy có kham khổ nhọc nhằn vì
phải xây dựng nền tảng đầu tiên cho nền Tân Tôn giáo, nhưng
cũng được an ủi tinh thần qua nét mặt tươi vui của chư tín hữu
nhất là số tín đồ theo đạo ngày càng đông. Bỗng đâu đất bằng
sóng dậy. Vào tháng 3 năm mậu Thìn một nhóm người từ Thủ
Đức do ông Tư Mắt tức Nguyễn Phát Trước dẫn dụ về Tòa
Thánh đặt điều, nước lã khuấy nên hồ. Họ đuổi Đức Ngài ra
khỏi Tòa Thánh trong 24 giờ, nếu không đi sẽ cột trong rừng
mà bắn. Ngài quá uất ức nhưng không thể giải bày cho những
người bạo hành rõ được nỗi oan khiên của mình. Đức Ngài
quá buồn, kẻ lo đạo không mấy người, phá đạo lại đông, thật
đúng câu "Đạo cao nhứt xích, ma cao nhứt trượng" Đức Ngài
ngọa bịnh phải về Thảo Xá Hiền Cung (Thánh Thất Tây Ninh
ngày nay). Nhớ ngày nào, Đức Ngài nguyện làm con tế vật
cho Đức Chí Tôn sai khiến, mà trò đời quá cay nghiệt để lỡ
bước đường hành đạo. Đức Ngài thống khổ mà nảy ra bài tự
thán như sau :
Công trình gầy dựng Thất Tây Ninh,
Bằng địa sóng xao khiến rập rình.
Tà mị phàm rung rinh chất Thánh,
Mùa màng sâu phá hoại hồn kinh.
Xưa Tòa Thánh dập dìu lai vãng,
Nay Bửu đình hiu quạnh lụy nhìn.
Thương Đạo mến Thầy xin sớm liệu,
Cộng tâm chung trí chớ làm thinh.
Thông cảm được nỗi oan khiên của Đức Ngài, Đức Cao
Thượng Sanh đã họa bài thi trên như vầy:
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Dập dìu nào buổi Thất Tây Ninh,
Hiu quạnh hôm nay gió rập rình.
Trước ngõ lơ thơ vài đạo hữu,
Sau hiên meo mốc mấy pho kinh.
Rừng xơ vẻ thắm chim không đỗ,
Cảnh lợt màu tươi khách biếng nhìn.
Xây dựng là ai? Ai phá hoại?
Sụt sùi để bước khó làm thinh!.
Thất Nương Diêu Trì Cung giáng cho bài thi để an ủi:
Nghĩ giận mà ra bắt nực cười,
Nhờ ai an vị lại an nơi?
Trăm năm chưa giữ bền thân sống,
Một kiếp đã gây lắm tội đời.
Phẩm Phật ngôi Tiên ai dẫn nẻo,
Ngai Thần vị Thánh kẻ toan dời,
Nhắn lời nói với phường đen bạc,
Đến cửa thiêng liêng ngó mặt trời.
Nỗi oan tình đó, không những Diêu Trì Cung rõ thấu mà thi
phàm mắt thịt của toàn đạo bấy giờ ai cũng biết. Mọi việc là do
bà Nguyễn Thị Hiếu (do bà kể lại lúc sanh tiền). Bà thấy những
người công quả bị chói nước, ăn không tiêu, bà có bổ thuốc
tiêu để bán lại cho ngừơi làm công quả phá rừng. Những kẻ
ganh tị cho bà làm tiền chư tín hữu.
Việc thứ hai, một buổi sáng trên cầu ván nơi Thảo Xá Hiền
Cung bà để một số hàng bông rau cải, để đem ra chợ bán. Một
ít người đi qua thấy không biết cho là hàng bông của chùa.
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 còn nước tương.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

784

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ba việc ấy khiến cho kẻ kém vị tha 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
nóng nảy, nhứt quyết đưa một số người về Tòa Thánh vấn
nạn. Hậu quả của việc bạo hành đó, ông Trước sau khi về Sài
gòn, một thời gian bị đèn Manchon phựt xăng cháy, người ông
bị thiêu.
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. Oâng 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 nể vì ông. Cũng có điều lạ, 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 (15-10-Bính Dần) Ông được ân phong Lễ
sanh Mắt Mục Thanh (phái Thái). Ông vâng mệnh Ngài
Thượng Đầu Sư lập Thánh Thất trước Lý Minh Đài. Tại đây,
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quyển "Đại Thừa Chơn Giáo" ra đời (1936), làm nền tảng cơ
vô vi gốc từ CĐ phổ độ mà ra.
Vì tính khí ngang tàng 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 nóng nảy, thiếu kế hoạch và trì chí, rốt cuộc mọi lời tuyên
bố của ông đều trôi qua.
Nghe tin đồn Ngài Cao Quỳnh Cư lạm dụng, ông vốn nóng nảy
bồng bột vội về Tây Ninh bạo hành. Hậu quả cách đó không
lâu Đức Chí Tôn đem ông về. 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 hỏa
nhập, 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.
Nhằm tạo một giải pháp danh dự cho Đức Cao Thượng Phẩm,
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt đề nghị bỏ thăm kín việc ở
lại Tòa Thánh hay về Thảo Xá Hiền Cung của Đức Cao
Thượng Phẩm. Trong 45 chức sắc nam nữ có mặt : 27 thăm
chống ở lại, 15 thăm thuận và 3 thăm trắng. Đức Hộ Pháp
tuyên bố : "Dù 3 thăm trắng nhập vào 15 thăm thuận vẫn ít
hơn 27 thăm chống. Vậy Anh Tư nên về Thảo Xá Hiền Cung".
Chính Đức Hộ Pháp cũng đi an dưỡng nơi Thánh Thất Thủ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Đức, 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.
Nỗi oan khiên của Đức Cao Thượng Phẩm được đồng đạo
đến thăm và chia xẻ nỗi buồn. Trong số đó có Phồi Sư
Thượng Tông Thanh - người Trung Hoa tặng Đức Ngài hai
bức khảm xà cừ có chạm bài thơ tứ tuyệt. Trong bài thơ có ba
chữ "Độc huyên nghiên" (hoa mai đơn độc) hợp với tâm sự
nên Đức Cao Thượng Phẩm cho treo tại Thảo Xá Hiền Cung.
Nội dung như sau:
Nguyên văn
Chúng hoa dao lạc độc huyền nghiên
Chiêm đoán phương tình nội tiểu viên
Sơ ảo hoành tà thiểu thanh đạm
Aùm hương phù động nguyệt hoàng hôn.
Dịch thơ
Ngàn hoa rơi, đóa hoa đẹp còn vương
Lặng ngắm vườn con tình ngát hương
Bóng nhạt khẽ mơn làn nước lạt
Hương thầm khơi nhẹ trăng chiều hôm.
Bài thơ này của Lâm Bô (967-1028) đời Tống, nguyên bản là
bài Bát cú. Phối Sư Tông chỉ chọn 4 câu đầu có sửa 5 chữ
"Chiếm tận phong tình hưởng" và "thanh thiển" ra "thanh đạm"
(xem nguyên bản trang 4)
Một hôm, Đức Ngài cùng Đức Phạm Hộ Pháp phò loan được
Đức Chí Tôn dạy : "Nếu con không rét thì có yếu như vậy đâu.
Con ráng nhịn cơm chừng ba bốn bữa nữa đặng Thầy dùng
huyền diệu pháp mà trị cho con thiệt mạnh, lần này mới dứt
bịnh, miễn đừng ăn món chi nó phạt tì thì thôi". (Đức Ngài đau
bao tử).
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Một đàn cơ đêm kế, Đức Chí Tôn cho biết bịnh của Đức Ngài
là cơ thử thách: "Phải, con có bịnh vậy đặng trừ bớt thử thách
của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đương lo lập vị của mỗi
đứa."
Thầy thấy con bịnh phổi và bao tử, nên cho huyền diệu pháp
cho con khỏi ăn đôi lúc để 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 hườn nguyên.
Không ăn mà sống. Trong không khí tuy phàm nhãn không
thấy đặng. Không khí chứa đầy vật chất tiếp dưỡng (Matières
nutritives) của xác trần vì nhờ nó biến hóa chúng sanh đặng.
Vật chất phải tiêu, mà khí pháp vẫn còn, tỷ như đá núi xay ra
bột làm ciment mà khí phách đá vẫn còn giữ tánh cứng của
nó, trộn nước cho đóng khô lại thì nó hườn như đá thường.
Thảo mộc dầu phải chặt rã ra thì khí phách cũng vậy. Con
tưởng xác chôn rồi, trong xác ấy cho hườn nguyên khí phách
mà hiệp lại cùng không khí chăng?
Các khí con hớp hằng ngày ấy thì như bữa cơm con ăn đó
vậy. Thầy chỉ sửa cơ khí phàm các con, nhứt là bao tử cho nó
có huyền diệu pháp mà tiếp cho đặng cái khí phách ra làm vật
thực nuôi nấng lấy mình. Vì vậy, nhiều đứa phàm xác vẫn còn
mà đắc Đạo tại thế, tuyệt cốc xác thân chẳng hại chút nào".
Bịnh của Đức Ngài là tâm bịnh, từ khi về Thảo Xá Hiền Cung
thân thể ngày càng mòn mỏi, sắc diện âu sầu. "Sự nhận thức
có lẽ Ngài bị bịnh thất chí, vì hành đạo không được y theo sở
nguyện nền đạo trong buổi sơ khai, lo truyền giáo phổ độ
chúng sanh, mà Ngài lại an ổn tại tư gia nên Ngài bực tức vì
Đạo vì Thầy mà lo họ ngăn trở bước đường hành Đạo.
Thiết tưởng, người có đủ đức tin nơi Chí Tôn, thì dầu có sản
nghiệp triệu phú cũng không thể ngồi an hưởng riêng cho
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được. Huống chi Đức Cao Thượng Phẩm là môn đệ tin Đức
Chí Tôn Đức Phật Mẫu đầu tiên.
Khi Đức Chí Tôn giáng trần khai Đạo, cũng giáng huyền diệu
cơ bút thâu môn đệ, dạy thờ Thiên Nhãn trước hết cũng tại
nhà Ngài (tức sau khi quan sát cách thờ phượng nhà ông Ngô
Văn Chiêu), nên lòng thành kính Đạo thật đầy đủ. Các Đấng
Thiêng Liêng giáng cơ dạy Đạo, thì Đức Cao Thượng Phẩm
cùng Đức Hộ Pháp phò loan. Hai Ngài lãnh hội giáo lý nhiều
hơn hết.
Đến khi gặp cơn khảo đảo, bị nhơn sanh bạc đãi buộc phải lui
về tư gia, thì dầu đủ nghị lực tinh thần cũng phải buồn lòng
thất chí, nên lâm bịnh lương y khó phương điều trị". (Theo Đạo
sử xây bàn của Bà Nguyễn Đầu Sư)
Vì lẽ ấy mà Hội Thánh lập một Tịnh Thất nơi cụm rừng gần
Báo Aân Từ ngày nay, để rước Đức Ngài về tịnh luyện hầu di
dưỡng tinh thần qua cơn khảo đảo. Bảy giờ sáng ngày
15/10/Mậu Thìn (1928) một đoàn xe hơi gồm chư chức sắc
Đại Thiên phong đến Thảo Xá rước Đức Ngài về nhập Tịnh
Thất.
Vào tịnh thất một thời gian, bịnh trạng không thuyên giảm lại
biếng ăn, mất ngủ. Thế nên 18 giờ ngày 26 tháng 12 năm đó,
bà Giáo sư Hương Hiếu và Giáo Hữu Thượng Trí Thanh kêu
một cổ xe ngựa đưa Ngài trở lại Thảo Xá Hiền Cung, vì Ngài
không muốn cho Hội Thánh hay.
Đến 11 giờ ngày 1-3 Kỷ Tị (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, Giáo Hữu
Thiện Trí Thanh, Giáo Hữu Thượng Kỳ Thanh, Lễ Sanh
Thượng Ngươn Thanh, đức Ngài nhìn Đức Phạm Hộ Pháp mà
trối rằng :
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-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.
ĐẮC VỊ KIM TIÊN
(1-3-Kỷ Tỵ)
Thi thể của Đức Ngài được liệm trong liên đài hình bát quái,
quàng tại Thảo xá trong ba ngày. Chư chức sắc và đạo hữu
nam nữ đến tế lễ rất đông.
Trong lúc tang lễ, chư chức sắc Hiệp Thiên Đài cầu cơ, Đức
Ngài giáng đàn tỏ vẻ vui mừng, được bái mạng Đức Chí Tôn
nơi Bạch Ngọc Kinh và Đức Phật Mẫu nơi Diêu Trì Cung.
Thiên đình đã nhận công tròn quả mãn trong buổi đầu khai
nguyên của nền Đại Đạo của Ngài. Đức Ngài cho một bài thi
tứ tuyệt.
THI
CAO thanh miệng thế mặc chê khen,
THƯỢNG trí màn chi tiếng thấp hèn.
PHẨM cũ ngôi xưa dầu rõ giá,
Từ bi tập tánh được thường quen.
Ngày 3-3-Kỷ Tỵ (1929), Hội Thánh rước liên đài Đức Ngài về
Tòa Thánh, đông đủ chư chức sắc từ Đức Hộ Pháp, Thượng
Sanh, chư vị Thập Nhị Thời Quân đến chức việc đạo hữu đi
thỉnh vong dài đặc. Thuyền bát nhã đến Đền Thánh mà đoạn
chót còn ở Thảo xá đường dài trên 4 cây số.
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Đến ngày 8 lúc 8 giờ thì đi lên đài nhập bửu tháp. Đại diện
chức sắc Hiệp Thiên Đài đọc ai điếu, đến Ngài Thượng Đầu
Sư Cửu Trùng Đài trạng tỏ công nghiệp, sau hết là điếu văn tỏ
lòng cảm mến của Bà Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh, đại
diện Nữ phái.
Khi liên đài ra bửu tháp, Đức Ngài có giáng cho hai bài thi mà
ngay nay dùng để thày dâng lễ.
THI
Xủ áo trần hoàn đã rảnh tay,
Thung dung nhờ núp bóng Cao Đài.
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.
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng,
Cõi Thiêng mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh nghĩa đá vàng.
Cỗi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt.
Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san.
Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phi,
Để mắt xanh coi nước khải hoàn.
Vào đêm 7-3-Kỷ Tỵ (16-4-1929) Đức Chí Tôn giáng cơ dạy :
"Thầy đã nói rõ : Thượng Phẩm phải về Thầy trước các con,
nhưng hại thay, vì biếng nhác, các con không đọc Thánh ngôn
của Thầy mà kiếm hiểu.
Đạo vốn vô vi, nếu Thượng Phẩm không trở lại Thiêng liêng
chi vị, thì ai đem các chơn hồn các con vào cửa Thiên giùm đó
con. Lại nữa các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng sanh,
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thay mặt cho Thầy nơi thế này về phần đời còn phần Đạo
cũng có đôi đứa con mới đặng.
Con đừng phiền mà trách mấy anh con, nhứt là đừng nói rằng:
Chúng nó giết Thượng Phẩm nghe. Vì Thiên cơ đã định, các
con biết chi mà hờn trách lẫn nhau.
Con phải xây cái tháp của Thượng Phẩm phía trước cây ba
nhánh, phải day mặt về đông, giống như ngó vào điện mà hầu
Thầy vậy. Song ba từng phải lợp ngói như nóc chùa của
Đường nhơn vậy.
Đừng làm như tháp của Bảo Đạo, vì hai đức phẩm vị khác
nhau. Chung quanh Bát Quái Đài phải làm như hình có cột tại
chính giữa tháp phải có lỗ cho nhựt quang rọi vào tới liên đài".
Xem thế việc qui thiên của Đức Ngài là thiên thơ dĩ định. Tuy
hành Đạo ngắn ngủi có 4 năm nhưng công nghiệp Đức Ngài
đáng nêu vào Đạo sử cho người sau noi dấu.
1/- Nhà Đức Ngài là nơi phát tích xây bàn để tiếp nhận những
thiên điệp đầu tiên của Bạch Ngọc Kinh. Thế nên, vào đêm 2512-1925 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng : "Nhà này
(nhà Ngài) sẽ đầy ơn Ta, giờ ngày gần đến đợi lịnh. Ta sẽ làm
cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa".
Lễ Hội Yến đầu tiên, lập đàn cầu đạo, giai đoạn xây bàn cũng
ở tại nhà Đức Ngài.
2/- Đức Ngài phế thân hành Đạo trước nhứt và vững niềm tin
hơn cả. Chính Đức Phạm Hộ Pháp đã thố lộ trong bài thuyết
Đạo đêm 17-8-Quí Tỵ như vầy: "Bần Đạo không có đức tin gì
hết, nghe nói Tiên giáng đi theo nghe thi chơi". Còn Đức Cao
Thượng Sanh thường ít đi hầu đàn vì không tin. Một hôm xây
bàn, Ngài Cao Quỳnh Diêu thưa với chơn linh cụ Cao Hoài An
(thân sinh Ngài Cao Hoài Sang) rằng: "Anh đề thi mà khuyên
dạy nó (ông Diêu là chú ông Sang) và lấy vận voi, mòi, còi, roi,
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thoi của bài Tứ Thứ qui Tàu mà họa lại". Chơn linh cụ An cho
thi:
THI
Thuyền khơi gió ngược khá nương voi,
Vận thới hầu nên đã thấy mòi.
Vườn cúc hôm nay muôn cụm nở,
Rừng tòng buổi trước một cây còi.
Hồng nương dặm gió chi sờn cánh,
Ngựa ruỗi đường hòa khá nhọc roi.
Nín nằm chờ qua cơn bỉ cực
Thìn lòng chứng có lượn đôi thoi.
3/- Kiểu mẫu áo mão đầu tiên làm tại nhà Đức Ngài do bà Nữ
Đầu Sư Hương Hiếu (bạn đời của Ngài cắt may).
4/- Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung cũng nhập môn theo
Đạo tại nhà Ngài vào 11-1-1926.
5/- Đức Chí Tôn mượn đôi tay của Ngài chấp nhang để trục
thần của Ngài Phạm Công Tắc ra để chơn linh Hộ Pháp nhập
vào đêm 13/5/Bính Dần tại nhà Ngài Lê Văn Trung.
6/- Cất Tòa Thánh (tạm) đầu tiên bằng tranh, di cốt Phật Tổ và
an vị nơi Đại Đồng Xã.
7/- Bàn tay Đức Ngài đã dựng các cơ chế Đạo, Đức Ngài qui
là cơ Phong Thánh đã gãy.
"Cái cơ Phong Thánh, cơ lập thánh cơ truyền giáo Ngài đã
đem theo, nên ngày giờ này, thảng có cơ Phong Thánh thì
Ngài cậy mượn Cao Tiếp Đạo nâng loan có Ngài trợ lực, chớ
cây cơ Phong Thánh hiển nhiên giờ phút này không còn. Cái
tiếc của Bần Đạo có hay chăng là ở điều đó". (Theo lời thuyết
minh của Đức Phạm Hộ Pháp ngày 1-3-Canh Ngọ, 1930)
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Trong bài ai điếu của Đức Hộ Pháp đọc trong buổi chung qui
của Đức Cao Thựong Phẩm đã nói lên tấm lòng thương tiếc
ấy qua bài thi.
THI
Thượng Phẩm ôi, hỡi anh ôi,
Chưa xong trách nhiệm vội về Trời.
Bốn năm công quả vun nền Đạo,
Mấy đoạn chông gai chịu nước đời.
Ngọn bút Thần cơ Trời nở đoạn,
Nắm xương Thánh chất lấp chôn vùi.
Mực hòa huyết lệ đề câu điếu,
Thượng Phẩm ôi, hỡi anh ôi.
8/- Nhìn tượng Bát Tiên, ta thấy có một vị cầm Long Tu Phiến
(quạt) đó là Hớn Chung Ly ngươn linh của Đức Cao Thượng
Phẩm. Đức Hộ Pháp giải thích tại sao thờ Đức Cao Thượng
Phẩm tại Báo Aân Từ như sau : "Nguyên căn của Hớn Võ Đế
là Hớn Chung Ly giáng sanh thành lập quốc gia. Kỳ Hạ ngươn
này, Đức Cao Thượng Phẩm cũng là chơn linh của Hớn
Chung Ly tái thế lập thành quốc Đạo nên tạc hình Đức Cao
Thượng Phẩm thuận hơn".
Đến năm 1945 Đức Ngài có giáng cho một bài thơ ý tứ súc
tích:
Đường mây sẵn lối gặp may duyên,
Nặng gánh xa thơ sửa mối giềng.
Anh tuấn đất gìn nung khí phách,
Uy linh trời giữ tạc đài liên.
Hồn về nước cũ đời nương thế,
Hạc lại tùng xưa đức lập quyền.
Đảnh Việt chờ qua cơn bão tố,
Muôn năm tỏ rạng mối chơn truyền.
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THƯỢNG SANH (Phẩm)
上生
Thượng Sanh là ai?
Pháp Chánh Truyền: "Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu
sanh, cầm thú hữu sanh, nhơn loại hữu sanh, tức là chúng
sanh. Trong chúng sanh đã có nguyên sanh, hóa sanh và quỉ
sanh. Tỷ như nguyên nhân là khi Khai Thiên rồi, thì đã có chơn
linh ấy, còn hóa nhân là chơn linh vật loại, đoạt đến phẩm vị
nhơn loại, còn quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng ác hành
mà bị đọa đày vào quỉ vị.
Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm người là cao hơn hết,
nên gọi là Thượng Sanh. Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ này, Thầy đem
các chơn linh dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay là hóa sanh lên
phẩm vị nhơn loại mới trọn câu Phổ Độ.
Chơn linh các nguyên nhân bị đọa trần, quỉ nhơn chuộc tội hay
là hóa nhân thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh độ rỗi (ấy là Thế
độ). Nên Thượng Sanh làm chủ của Thế Ðạo, nắm luật Thế
nơi tay, mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Ðạo. Ai làm cho
ngăn cản bước đường tu của thế gian thì Thượng Sanh đặng
quyền kiện cùng Tòa Thánh; Chư Chức Sắc phạm luật làm
cho chúng sanh phải xa lánh Ðạo, thì người có quyền xin trị tội
tức thì. Thượng Sanh làm chủ phòng Cáo Luật.
Pháp Chánh Truyền: " Thượng Sanh thì lo về phần Ðời.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): "Mỗi sự chi thuộc về Đời thì
về quyền của Thượng Sanh.
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
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sự riêng, quyền hành riêng. Thượng Sanh là cây cờ của THẾ,
tức là Ðời, ấy vậy Đời nơi nào thì Thượng Sanh nơi đó. Người
có quyền xem xét kẻ hành đạo coi Thánh Ðức có đắc nhơn
tâm cùng chăng, nhược bằng kẻ ấy Thể Ðạo không đủ tư
cách, thì người có quyền dâng sớ cầu xin thuyên bổ.
Thượng Sanh đối quyền với Chưởng Pháp bên Cửu Trùng
Ðài. Hiệp Thiên Ðài là luật lệ, mà Thượng Sanh lại là Chánh
Trị, ấy vậy là người của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp Thiên Ðài.
Thượng Sanh và Tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tư mà hành chánh."
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 (Pháp Chánh Truyền): "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.
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 ThượngSanh là thể Đời, người đứng đầu của phẩm phàm tục."
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THƯỢNG SANH CAO HOÀI SANG (1901-1971)
Ngài Cao Hoài Sang sanh ngày 29-7-Tân Sửu (dl 11-9-1901)
tại làng Thái Bình tỉnh Tây Ninh.
Thân phụ là ông Cao Hoài
Ân (trong quyển Đại Đạo
Truy Nguyên của Huệ
Chương chép là: Cao Hoằng
Ân), thuở sanh tiền làm việc
tại Tòa Án, là vị Thẩm Phán
Việt Nam đầu tiên. Chức sắc
tiền bối cho biết, ông Cao
Hoài Ân là chơn linh của
Xuyên Quan Tư Bộ ở Thiên
đình giáng trần.
Thân mẫu là Bà Hồ Thị Lự
(đắc phong Nữ Giáo Sư tại
Kim Biên năm 1927, thăng
Phối Sư năm 1935, thăng
Nữ Đầu Sư ngày 9-121968).
Ông Bà Cụ Cao Hoài Ân có tất cả 3 người con: Con thứ hai là
Ngài Cao Đức Trọng, Thiên phong Tiếp Đạo Hiệp Thiên Ðài.
Con thứ ba là Cô Cao Thị Cường, Thiên phong Nữ Giáo Sư
Cửu Trùng Ðài.
Con thứ tư là Ngài Cao Hoài Sang, Thiên phong Thượng Sanh
Hiệp Thiên Ðài.
Thài hiến Lễ Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang
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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 ơn nhuần gội,
Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.

THƯỢNG SỚ
上 疏
E: To offer the petition.
F: Offrir le placet.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Sớ: bài văn viết
dâng lên Đức Chí Tôn. Thượng sớ là dâng sớ lên Đức Chí
Tôn hay Đức Phật Mẫu để trình tấu hay để cầu xin.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi lập xong rồi thì thượng sớ qua Tam Kỳ Phổ Ðộ.

THƯỢNG TẤN
上 進
E: To ascend.
F: Faire l'ascension.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Tấn: Tiến: đi tới.
Thượng tấn hay Thượng tiến là đi lên cao.
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Kinh Tiểu-Tường có câu:
"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."

THƯỢNG TẤU
上 奏
E: To report to God.
F: Rapporter au Dieu.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Tấu: tâu lên Đức
Chí Tôn. Thượng tấu là tâu lên Đức Chí Tôn hay Đức Phật
Mẫu.
Sớ Văn: Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng
tấu, dĩ văn. (Cẩn sớ thượng tấu, dĩ văn: kính cẩn dâng sớ tâu
lên Đức Chí Tôn, kính trình).

THƯỢNG TẤU SỚ VĂN
Nhắc nhở phần Nhạc khi:
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.

THƯỢNG THÁNH TƯỢNG
E: To etablish the Divine Altar.
F: Établir l'Autel Divin.
Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn, tức là làm Lễ đặt Thánh
Tượng trong nhà để thờ. Đó chính là ngày rước Đức Thượng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đế vào nhà. Hạnh phúc cho nhân loại trong buổi Tam Kỳ Phổ
Độ này là Thầy đến tìm con cái của người; "Đạo tìm người",
khác với ngày xưa là "Người tìm Đạo".
"Vì nhà Ngài Lê Văn Trung rộng rãi, ngày 15-12-Ất Sửu, Ngài
thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn có mời các ông Cao Quỳnh
Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Nguyễn Trung Hậu,
Vương Quan Kỳ, Đoàn Văn Bản, Nguyễn Văn Hoài, Trương
Hữu Đức, Võ Văn Sang, Lê Văn Giảng, Lý Trọng Quí, Lê Thế
Vĩnh (12 người). Đấng Cao Đài giáng dạy:
-Thầy vui thấy các con thuận hòa cùng nhau.Thầy muốn các
con như vậy hoài. Ấy là lễ hiến cho Thầy rất trang trọng.
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau một chữ hòa.
(Cao-Đài Tiên Ông)
Nhưng khi Nhập Môn vào Đạo, thì Đức Quyền Giáo Tông Lê
Văn Trung lại Nhập môn tại nhà Đức Cao Thượng Phẩm (Chi
Đạo) vào 11-01-1926.

THƯỢNG THIÊN
E: To ascend to the Heaven.
F: Monter au Ciel.
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."
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THƯỢNG THÔNG THIÊN ĐÀNG
Câu 02 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Thượng thông Thiên đàng hạ triệt Địa phủ.

THƯỢNG THỪA
Tân Luật- Ðiều 14: Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo
Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà
thôi.
Ðiều 15: 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".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tiền khiên đã mãn nghiệp căn xưa,
Phải biết ăn năn chiếm thượng thừa.
Một kiếp muối dưa xong kiếp nợ,
Cuộc đời oan nghiệt thấy rồi chưa?

THƯỢNG TIÊN HOA
上 仙 花
E: To offer precious flowers.
F: Offrir de fleurs précieuses.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Tiên hoa: hoa của
Tiên, ý nói hoa quí. Thượng Tiên hoa: đem hoa quí lên đặt
trên bàn thờ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƯỢNG TIÊN TỬU
上 仙 酒
E: To offer precious wine.
F: Offrir de vin précieux.
Thượng Tiên tửu: đem rượu quí lên đặt trên bàn thờ.

THƯỢNG TIÊU
Thượng Tiêu上霄 là đi lên các từng Trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
"Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu."

THƯỢNG TỌA (Phật Học)
上座
E: The superior monk.
F: Le bonze supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Tọa: chỗ ngồi.
Thượng tọa có nghĩa đen là chỗ ngồi trên.
Thượng tọa không phải là một phẩm tước như: Hòa Thượng,
mà là từ ngữ tôn xưng để gọi những vị sư tu hành lâu năm,
thọ giới luật lâu năm, có nhiều công đức và lớn tuổi.
Thông thường, những vị được gọi là Thượng tọa thì cao hơn
bực Đại đức, nhưng thấp hơn bực Hòa Thượng.
Sự phân chia phẩm bực tu hành bên Phật giáo thường căn cứ
theo số lần Nhập Hạ học đạo. Theo Từ Điển Phật Học Hán
Việt thì:
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Từ 0 Hạ đến 9 Hạ thì gọi là Hạ tọa.
Từ 10 Hạ đến 19 Hạ thì gọi là Trung tọa.
Từ 20 Hạ đến 49 Hạ thì gọi là Thượng tọa.
Từ 50 Hạ trở lên thì gọi Trưỡng Lão Kỳ Cựu.
Thượng Tọa ( S: Sthavira; P: Thera) Chỉ một người cao tuổi
đã đạt bốn tiêu chuẩn sau:
1- Ðức hạnh cao.
2- Nắm vững tất cả giáo lý căn bản của Phật pháp.
3- Nắm vững các phép Thiền định.
4- Người đã diệt Ô nhiễm (s: āśrava), Phiền não (s: Kleśa) và
đạt Giải thoát (s: Vimokṣa).
Danh hiệu Thượng Tọa được dùng sau này không hẳn là theo
tất cả các tiêu chuẩn trên, thường chỉ để dùng cho các Tỉ-khâu
có danh tiếng, cao tuổi hạ (Hòa Thượng). (Tham khảo: TỪ
ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ
Vào tháng 03 năm Ất Mùi. Đức Hộ Pháp đã thuận cùng Chánh
phủ việc quốc-gia-hóa Quân Đội Cao Đài và để trọn quyền cho
chánh phủ sử dụng.
Tờ của Tam đầu chế số: 410 ngày 02-03-Ất Mùi (dl: Thứ sáu,
25-04-1955) 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 quốc dân.
Bởi thế 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chánh 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 kế 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.
Báo Ân Từ, ngày 19-7-Kỷ Sửu (dl 13-8-1949).
Nữ Đầu Sư HƯƠNG THANH: Kính chào Đức Hộ Pháp kiêm
Thượng Tôn Quản Thế cùng chư Chức sắc Hiệp Thiên và
Cửu Trùng Đài nam nữ. Tệ tỷ lấy làm cám ơn chư quí vị có
tâm nghĩ đến, tầm lo phương điều về Thánh địa, nhứt là ơn
của Đức Hộ Pháp, mặc dầu Thiên cảnh nhưng cũng ngùi ngùi
nhớ niệm ơn tình đồng đạo. Tệ tỷ cám ơn đó!"

THƯỢNG TRÌNH
上程
E: To take the road.
F: Se mettre en route.
Thượng trình 上程 (Trình là con đường). Thượng trình là lên
đường.
Kinh Tẫn Liệm có câu:
"Càn khôn bước Thánh thượng trình,
"Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn."
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THƯỢNG TƯỢNG
上 像
E: To etablish th Divine Altar.
F: Établir l’Autel Divin.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xưa. Tượng: bức vẽ.
Gọi đầy đủ là: Thánh tượng Thiên Nhãn, là bức vẽ hình Thiên
Nhãn để thờ. Thượng tượng là đặt Thánh tượng Thiên Nhãn
lên bàn thờ để thờ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng.

HẾT VẦN TH

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 TR
TRẢ
• Trả Chức
• Trả Thảo Mẹ Cha
• Trả Quả

• Trả Vay
• Trả Vay Vay Trả Đồng Cân

TRÁC
• Trác Tuyệt
TRÁCH
• Trách
• Trách Nhiệm (Trách Nhậm)

• Trách Nhậm Dụng Nhơn
• Trách Vụ

TRAI
• Trai Đường
• Trai Giới
• Trai Kỳ

• Trai Phạn
• Trai Tâm

TRÁI
• Trái Càn Khôn (Quả Càn
Khôn)
• Trái Căn
• Trái Chủ

• Trái Oan
• Trái Tai Gai Mắt
• Trái Thánh Ý

TRAN
• Tran Thờ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRANG
• Trang Nghiêm
• Trang Tử (1)

• Trang Tử (2)

TRÀNG
• Tràng Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
TRÁNG
• Tráng Kiện

• Tràng Phan

TRẠNG
• Trạng Trình

• Trạng Trình Nguyễn Bĩnh
Khiêm

TRANH
• Tranh Cạnh
• Tranh Chấp
• Tranh Đấu

• Tranh Giành
• Tranh Luận

TRÁO
• Tráo Trở Thị Phi
TRÁP
• Tráp Tam Bửu
TRAU
• Trau Giồi Hiếu Đạo

• Trau Thân
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TRẮC
• Trắc Ẩn
• Trắc Ẩn Chi Tâm Ái Vật Chi
Lý, Bất Sát Bất Hại Thể Háo
Sanh Chi Đại Đức Vi Nhơn

• Trắc Trở

TRĂM
• Trăm Họ
• Trăm Họ Bình Yên

• Trăm Năm

TRẦM
• Trầm Đoàn
• Trầm Luân

• Trầm Luân Khổ Hải
• Trầm Tư Mặc Tưởng

TRẦN
• Trần
• Trần Ai
• Trần Cao Vân
• Trần Cấu
• Trần Chánh Chiếu (Gilbert
Chiếu)
• Trần Duyên
• Trần Duy Nghĩa
• Trần Đạo Quang
• Trần Đoàn
• Trần Gian
• Trần Hưng Đạo
• Trần Khánh Dư
• Trần Khổ

• Trần Kim Phụng
• Trần Nhân Tông
• Trần Phủ Từ
• Trần Quang Vinh
• Trần Thái Tông
• Trần Thế
• Trần Thị Lựu
• Trần Tình
• Trần Trọng Kim
• Trần Tục
• Trần Văn Hoằng
• Trần Văn Tạ
• Trần Văn Tấn
• Trần Văn Xương

TRẤN
• Trấn Bùa

• Trấn Đạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Trấn Thánh Phi Châu
• Trấn Thần
• Trấn Thần Đền Thánh
• Trấn Thủ

TRẬN
• Trận Vong Chiến Sĩ
TRẬT
• Trật Tự Phẩm Vị
TRỄ
• Trễ Nải
TRÊU
• Trêu Cay Ngậm Đắng
TRI
• Tri Âm
• Tri Ân
• Tri Cơ

• Tri Thiên Mạng
• Tri Túc
• Tri Hành Hiệp Nhứt

TRÍ
• Trí Dục
• Trí Giác Cung (Địa Linh
Động)
• Trí Huệ

• Trí Huệ Cung (Thiên Hỉ
Động)
• Trí Huệ Kiếm
• Trí Khôn
• Trí Lự

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

5

6

▐ Q.3 VẦN TR

• Trí Lực
• Trí Nhàn - Trí Sĩ
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• Trí Thức
• Trí Thức Tinh Thần

TRÌ
• Trì
• Trì Chí

• Trì Giới
• Trì Hoãn

TRỊ
• Trị Nhi Vô Giáo
• Trị Sự

• Trị Thế Thái Bình
• Trị Xảo Trừ Tà

TRÍCH
• Trích Điểm
• Trích Lục

• Trích Tiên

TRIẾT
• Triết Học
• Triết Học Á Đông
• Triết Lý

• Triết Lý Đạo Cao Đài
• Triết Lý Đạo Phật

TRIÊU
• Triêu Tịch

• Triêu Văn Đạo Tịch Tử Khả
Hỉ

TRIỀU
• Triều Cống
• Triều Đình
• Triều Nghi

• Triều Thiên
• Triều Ngọc Hư

TRIỆU
• Triệu

• Triệu Nương Vương

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRINH
• Trinh
• Trinh Liệt

• Trinh Tiết

TRÌNH
• Trình Duyệt
• Trình Minh Thế

• Trình Tấu

TRÒ
• Trò Đạo Đức
TRỌN
• Trọn Đạo
• Trọn Kính Trọn Ngay

• Trọn Lành
• Trọn Nghì

TRỌNG
• Trọng Đại
• Trọng Đông
• Trọng Hậu
• Trọng Ni
• Trọng Hệ
• Trọng Nam Khinh Nữ

• Trọng Nghĩa Khinh Tài
• Trọng Tài
• Trọng Trách
• Trọng Trược
• Trọng Xuân
• Trọng Yếu

TRÒNG
• Tròng Tên Tráo Tuổi
TRÔNG
• Trông Ngọc

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

7

8

▐ Q.3 VẦN TR

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TRỐNG
• Trống Là Âm Thinh Của Ðạo
TRỒNG
• Trồng Trầu Trồng Lộn Với Tiêu
TRỘM
• Trộm Nén Hương Thừa
TRỞ
• Trở Chơn
• Trở Giáo Hại Thầm

• Trở Tâm
• Trở Tráo

TRỢ
• Trợ Lịnh
• Trợ Lực

• Trợ Lý

TRỜI
• Trời Là Ai?
• Trời Phật

• Trời Xanh

TRU
• Tru Diệt

• Tru Lục

TRÙ
• Trù Phòng
TRỤ
• Trụ Căn

• Trụ Nghĩa
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Trụ Thần
• Trụ Trì

TRUÂN
• Truân Quẻ Thuỷ Lôi Truân

• Truân Chuyên

TRUẤT
• Truất Quyền
TRỤC
• Trục Xuất Chơn Thần
• Trục Xuất Quan Phủ Chiêu

• Trục Tinh
• Trục Xuất
TRUNG
• Trung (Lê Văn Trung)
• Trung Can Nghĩa Khí
• Trung Cộng
• Trung Dung
• Trung Dũng
• Trung Đạo
• Trung Giả Dã, Thiên Hạ Chi
Đại Bản Dã, Hòa Giả Dã,
Thiên Hạ Chi Đạt Đạo Dã.
Chí Trung Hòa, Thiên Địa Vị
Yên, Vạn Vật Dục Yên
• Trung Gian
• Trung Giới
• Trung Hậu
• Trung Hiếu
• Trung - Hiếu - Nghĩa
• Trung Hiếu Tiết Trinh
• Trung Hòa

• Trung Hòa Học Phái
• Trung Khổ Hải
• Trung Kiên
• Trung Lập
• Trung Lương
• Trung Ngôn Nghịch Nhĩ
• Trung Nghĩa
• Trung Nguơn
• Trung Quân
• Trung Quân Ái Quốc
• Trung Quân Hiếu Phụ
• Trung Thành
• Trung Thu
• Trung Thứ
• Trung Tín
• Trung Tông Đạo
• Trung Trinh
• Trung Trực
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TRÙNG
• Trùng Ngũ
• Trùng Tu

• Trùng
• Trùng Huờn
TRUY
• Truy Điệu
• Truy Hồn
• Truy Nguyên

• Truy Phong
• Truy Thăng

TRUYỀN
• Truyền Bá
• Truyền Bá Đạo Thầy
• Truyền Đại Đạo
• Truyền Đạo
• Truyền Giáo
• Truyền Hiền
• Truyền Kế Lửa Hương
• Truyền Kiếp
• Truyền Ngôn

• Truyền Pháp
• Truyền Phương Thọ Khổ
• Truyền Tâm
• Truyền Thần Giải Bệnh
• Truyền Trạng
• Truyền Trạng Phạm Văn
Ngọ
• Truyền Tử Lưu Tôn

TRUYỆN
• Truyện Ký Tượng Tam Thánh
TRỨNG
• Trứng Để Đầu Giàn
TRỪ
• Trừ Diệt Quỉ Quyền
• Trừ Diệt Tà Gian
• Trừ Oan
• Trừ Phục

• Trừ Tà Diệt Mị
• Trừ Tịch
• Trừ Tiêu Tàn

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRỮ
• Trữ Đức - Trữ Vàng
TRỰC
• Trực Giác
• Trực Ngôn

• Trực Tâm

TRƯNG
• Trưng Vương
TRỪNG
• Trừng Phạt

• Trừng Trị

TRƯỚC
• Trước Lâm Thất Hiền

• Trước Mai

TRƯỢC
• Trược Chất
• Trược Khí

• Trược Quang

TRƯƠNG
• Trương Công Nghệ Cửu
Thế Đồng Cư
• Trương Hữu Đức
• Trương Lương
• Trương Phủ Từ
• Trương Quả Lão

• Trương Thị Nhạn
• Trương Thị Tròn
• Trương Văn Nhung
• Trương Văn Tràng
• Trương Vi Rồng

TRƯỜNG
• Trường

• Trường Ác Cảm
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Trường Áo Tím
• Trường Canh
• Trường Công Danh
• Trường Công Đức
• Trường Công Quả
• Trường Cửu
• Trường Đình
• Trường Đồ Tri Mã Lực
• Trường Đổ Bác
• Trường Giang Đại Hải
• Trường Hỗn Độn
• Trường Khảo
• Trường Lê Văn Trung
• Trường Lưu
• Trường Mộng Ảo
• Trường Náo Nhiệt
• Trường Ngôn Luận

• Trường Phổ Tế
• Trường Qui Thiện
• Trường Sanh
• Trường Sanh Bất Tử
• Trường Sanh Địa
• Trường Tà Quái
• Trường Thế Sự
• Trường Thi Công Quả
• Trường Thi Tiên Phật
• Trường Thử Thách
• Trường Tồn
• Trường Tồn Vĩnh Cữu
• Trường Trai
• Trường Tranh Luận
• Trường Trung Học Lê Văn
Trung
• Trường Xuân

TRƯỞNG
• Trưởng Huynh
• Trưởng Lão
• Trưởng Nam

• Trưởng Nữ
• Trưởng Thành

TRƯỢNG
• Trượng Khinh
• Trượng Nghĩa

• Trượng Phu
• Trượng Tiết
-

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRẢ CHỨC
Tờ xin trả chức của Lễ Sanh Ngọc-Giác-Thanh.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "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". Sáng-suốt ấy chẳng
phải xác-thịt phàm của Giác xúi-biểu nó, mà là Chơn-Linh
Phật-Tánh của nó đã nói nhỏ với nó. Bần-Đạo lại làm trái ý nó
một phen chơi, chúng sanh đã muốn cho nó làm Lễ Sanh nó
chê, Bần-Đạo cho nó vào hàng Giáo Thiện, Hội-Thánh Phước
Thiện lập Thánh-Lịnh. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TRẢ THẢO MẸ CHA
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm con phải trau giồi hiếu đạo,
"Trước là lo trả thảo mẹ cha."

TRẢ QUẢ
E: To pay back a debt of the anterior life.
F: Payer une dette de la vie antérieure.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Trả là một hình thức vay mượn của người, sau đó phải trả lại
bằng hoặc hơn. Quả: trái, kết quả của việc trồng cây, sau đó
hái Trái, nghĩa bóng là "gieo nhân nào gặt quả nấy" gieo nhân
lành gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu. Như vậy trả quả
là đến lúc phải bồi hoàn lại cho người xứng đáng.
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."
Lý Giáo-Tông nhắc lời Chí-Tôn dạy cách trả quả là:
Trái oan chưa dứt thuở nào thôi?
Muốn đặng phi thăng, ráng trả rồi.
Cượng lý tu hành cho thoát tục,
Tiền vay nợ hỏi, sổ ai bôi?
"Các con ôi! Phải ráng vui lòng mà chịu điều cực khổ. Hễ Thầy
thương các con chừng nào thì hành hạ các con chừng nấy.
Bởi vậy, khi các con hiến thân hành đạo với Thầy, đã lịnh
truyền cho Thần, Thánh bắt các con phải trả cho đủ kiếp, đặng
trừ cho kịp kỳ nầy. Bởi các con phải chịu Luật luân hồi, vì cớ
mà các con phải chịu điều khổ sở như vậy, các con chớ than
phiền, chính theo lời thề của các con thì Thầy hành các con
cho đúng lẽ. Vậy mới xứng đáng là Môn đệ của Thầy. Có
nhiều đứa vì không rõ Luật Thiên điều, cứ than van mãi." Vậy,
chư Hiền hữu, Hiền Muội nghe Ơn Trên dạy đành rành. Nợ thì
phải trả, chớ không chạy đâu được. Dầu một vị Đại La mà
phạm luật Thiên điều thì cũng phải tái kiếp mà đền bù cuộc trả
vay.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thế nào gọi là Trả quả? -Là nhận chịu các nợ tiền khiên đã
kết nạp trong nhiều kiếp chỉ quyết trả cho xong mà không vay
thêm nữa.
Có hai cách Trả quả:
- Một là quả báo về tinh thần ở phạm vi tư tưởng, buồn thảm
âu sầu.
- Hai là quả báo về xác thịt, tật bệnh, đói rét, khốn nàn.
Quả lại chia ra làm ba ảnh hưởng:
1- Là quả báo cá nhân do mình tạo ra.
2- Là quả báo của chủng tộc do nòi giống tạo ra.
3- Là quả báo do quần chúng của mỗi người trong xã hội gây
ra.
Vậy muốn dứt các dĩ vãng là kết quả của hiện tại âu sầu thống
khổ thì phải lấy cái hiện tại mà tạo cái tương lai cho được rực
rỡ vẻ vang, rồi lấy cái tương lai đó mà tạo một cơ sở vững
vàng muôn kiếp, tức là đi tới chỗ trường sanh bất tử đó vậy."

TRẢ VAY
E: To pay and to borrow.
F: Payer et emprunter.
Trả: trả nợ. Vay: vay nợ. Vay là nhân, trả là quả. Trả vay là trả
nợ cũ xong rồi lại vay nợ mới, hết trả tới vay, hết vay tới trả,
nên cứ lẩn quẩn trong vòng sanh tử luân hồi nơi cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trả vay cho sạch vết oan khiên.

TRẢ VAY VAY TRẢ ĐỒNG CÂN
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
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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".

TRÁC TUYỆT
卓絕
E: Eminent.
F: Éminent.
Trác: cao xa. Tuyệt: tột đỉnh. Trác tuyệt là vượt lên khỏi mức
bình thường, tức là phi thường, siêu việt, đồng nghĩa: Trác
việt.

TRÁCH
責
Trách: Quở, bắt lỗi, - phần việc của mình. Td: Trách cứ, Trách
nhậm, Trách thiện.
Thầy dạy ngày 29-1-Bính Dần (dl. 13-3-1926).
"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.
Nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối; còn không có dối,
làm sao phân biệt cho có thiệt. Cười..."

TRÁCH NHIỆM (TRÁCH NHẬM)
E: The responsibility.
F: La responsibilité.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trách: phần việc của mình. Nhậm: Nhiệm: gánh vác. Trách
nhậm hay Trách nhiệm là phần việc được giao cho nhận lãnh
gánh vác.
"Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ chiếu theo luật Thiên-đình hội Tamgiáo mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu-dắt nhơn sanh bước
lên con đường Cực-lạc, tránh khỏi đoạ luân-hồi và dụng
Thánh-tâm mà dẫn dân sanh, làm cho hoàn-toàn trách nhiệm
nặng-nề của đứng làm người, về bực nhơn phẩm ở chốn trầnai khốn-đốn này".
Thầy dạy: "Tr..., L..., K..., T... nghe: 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?".
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?".
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TRÁCH NHIỆM DỤNG NHƠN
Do tờ trả lời về vụ Lễ Sanh Chót (Thượng) góp tiền chợ LongHoa.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Quyền Ngọc Chánh Phối Sư
là người chủ-quyền của Thiên-Phong Chức-Sắc tức phải chịu
cả trách-nhậm dụng nhơn, thoản kẻ vô quyền-hành mà
người đem để trách-nhiệm yếu-trọng làm cho hư cả thanh
danh và năng-lực của Hành Chánh thì thử hỏi tội người thế
nào? Ra Tòa Tam-Giáo và mất Quyền Chức là chắc, thuyênbổ Chức-Sắc không có Quyền trên phê-chuẩn là phạm tội quá
quyền đáng thâu quyền Chánh Phối Sư lại, nhưng vì nhục lây
cho quyền Hành-Chánh nên phạt quì mười hương tại Điện,
mỗi ngày ba nhang. Phải đem Chót ra khỏi Long-Hoa-Thị liền".
[HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TRÁCH VỤ
責 務
E: Charge.
F: Charge.
Trách: phần việc của mình. Vụ: công việc. Trách vụ là trách
nhiệm và công việc.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Con người không làm thì không có nên hư, còn lãnh
trách vụ thì có nên hư, đặng thất.

TRAI ĐƯỜNG
齋堂
E: The vegetarian refectory.
F: Le réfectoire végétarien.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trai: Ăn chay. Đường: cái nhà. Trai đường là nhà ăn chay tập
thể.
Nơi Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh có cất hai dãy nhà lớn
dùng làm Trai đường, để cho các Chức sắc, các nhơn viên
công quả, khi mãn giờ làm việc Đạo thì tụ họp lại đây để ăn
cơm chay.
Khách thập phương về dự lễ nơi Tòa Thánh cũng được mời
xuống Trai đường dùng cơm chay.

TRAI GIỚI
齋戒
E: The observance of vegetarian diet.
F: L’observance du régime végétarien.
Trai giới là Giới luật về ăn chay. Phải đọc là Trai mới đúng
nguyên ngữ, nhưng vì quen gọi là "chay" như ăn chay, chay lạt
chẳng hạn. Việc trai giới này đã có từ Phật giáo, nay là buổi
Cao-Đài vẫn giữ nguyên luật buộc trong giới tu hành.
Ðức Chí Tôn mở ra thời kỳ Ðại Ân Xá, nên ban ơn cho môn đệ
ăn chay đủ 10 ngày trong mỗi tháng thì được thọ truyền bửu
pháp luyện đạo, nhưng khi đã vào Tịnh Thất để luyện đạo thì
buộc phải ăn chay trường (trường trai) để việc luyện đạo mới
đạt được kết quả tốt đẹp. (Câu Thánh ngôn cuối).
Ngọc Ðàn (Cần Giuộc) [Vĩnh Nguyên Tự] Thứ bảy, 17-7-1926
(âl 8-6-Bính Dần)
Thầy dạy: "Hỉ chư Môn đệ, chư Ái nữ. Ðại hỉ! Ðại hỉ! Ngọc Ðầu
Sư khả tu truyền Pháp, thuyết Ðạo. Kẻ nào trai giới đặng
mười ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng. Chư Môn đệ phải trai
giới. Vì 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.
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Thầy cắt nghĩa: 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 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 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." Hơn nữa: "Muốn cho khỏi
phụ lòng Chí Tôn thì ta phải đào luyện cho Đệ Nhị xác thân ấy
đặng tinh khiết nhẹ nhàng. Muốn được vậy, ta chỉ có hai điều
là phải trai giới, chỉnh tu cho cái đệ nhị xác thân được tráng
kiện hoạt bác, tùng khuôn viên thiện đức. Ðệ nhị xác thân ta
khi còn sống ở quanh mình ta, bảo hộ về sanh quang tiếp với
đệ tam xác thân là linh hồn".
Điều thứ nhứt trong Ngũ giới cấm là không sát hại sinh
vật:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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
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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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?
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."

TRAI KỲ
齋 期
E: The days of abstinence in the lunar month.
F: Les jours the abstinence dans un moi lunaire.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trai kỳ là giữ trai giới theo một hạn định. Nếu lục trai là giữ trai
giới 6 ngày trong một tháng. Thập Trai là giữ trai mười ngày
một tháng. Đó là thời gian người Đạo hữu tập sự cho quen,
nhưng khi đã ý thức được thì phải trường trai, nghĩa là giữ trai
giới suốt cuộc đời cho đến khi chết.
"Nhập-môn rồi phải tập trai-giới, ban đầu ít nữa phải giữ lụctrai, lần lần tập đến thập-trai, như trường-trai được càng tốt.
Lục-trai: Là ăn chay ngày 1, 8, 14, 15, 23 và 30 (như tháng
thiếu thì ăn ngày 29 thế cho bữa 30).
Thập-trai: Là ăn chay ngày mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28,
29 và 30 (tháng thiếu ăn thêm ngày 27).
Vị nào giữ được thập-trai đổ lên thì sau khi qui-liễu, được HộiThánh đến làm phép xác, y như lời Thầy đã tiên tri: "Ai giữ trai
kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ-truyền bửu-pháp".

TRAI PHẠN (Cơm Chay)
齋 飯
E: The vegetarian meal.
F: Le repas végétarien.
Trai: Ăn chay. Phạn: cơm. Trai phạn là cơm chay.
Bài thài Từng Phạn trong Lễ Chúc Thọ:
Trai phạn xin dâng thọ phước lành. (Xin dâng lên bữa
cơm chay, hưởng được phước lành).

TRAI TÂM
齋 心
E: To purity one’s heart.
F: Purifier son cœur.
Trai: Ăn chay. Tâm: lòng dạ, cái tâm của con người. Trai tâm
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là giữ lòng trong sạch, tức là giữ cho tư tưởng, trong sạch, tự
nhiên, không vọng động, không nghĩ bậy.
Việc trai tâm rất quan trọng, quan trọng như là việc ăn chay,
bởi vì ăn chay là để cho thể xác và chơn thần trong sạch, trai
tâm là để cho tư tưởng trong sạch.
Nếu ăn chay mà lòng không chay thì chưa đạt hết cứu cánh
của việc ăn chay.

TRÁI CÀN KHÔN (Quả Càn Khôn)
E: Globe of universe.
F: Le globe de l’univers.
(Xem Quả Càn Khôn)
- Bát Quái Đài là nơi thờ các
Đấng Thiêng Liêng.
* Trên hết là thờ Trời bằng
Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn.
- Quả Càn Khôn tức là vũ trụ.
Trong Quả Càn Khôn có 3072
Ngôi Sao - thay thế cho Tam
Thiên Thế Giới và Thất Thập
Nhị Địa Cầu.
- Thiên Nhãn là sự soi xét
thấy cả mọi việc trong Càn
Khôn vũ trụ tức là Trời, Trời
huyền diệu biến hoá vô cùng,
bao quát cả thế gian chớ Trời
không hình ảnh. Bát Quái biến
Càn Khôn nên Trái Càn Khôn để trên Đài Bát Quái, Càn Khôn
sinh vạn vật. Ấy là Đấng Tạo Hoá (Tượng trưng cho Trời vậy).
- Thời kỳ Hạ Nguơn nầy Đức Thượng Đế đem các vị Giáo Chủ
hiệp lại, đến mà kêu các Môn Đệ nhìn Thầy kỳ thứ ba giáng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xuống để chuyển thế và cứu thế hầu rước Cửu nhị ức nguyên
nhân đem về cõi thiêng liêng.
* Kế dưới thờ các vị giáo chủ Nhị Kỳ Phổ Độ (tức là Thầy của
nhơn loại) là Tam giáo và Ngũ Chi:
Tam Giáo:
- Giữa là Đức Phật Thích Ca, Giáo Chủ Đạo Phật, sinh ngày
mồng 8 tháng 4, năm thứ 24 Vua Chiêu Vương đời Nhà Châu.
- Phía bên phải (Trong nhìn ra) là Đức Lão Tử, Giáo Chủ Đạo
Tiên, sinh ngày 15 tháng 02 năm Đinh Dậu, đời vua Võ Đinh
Nhà Thương.
- Phía bên trái (của Đức Chí-Tôn) là Đức Khổng Phu Tử, Giáo
Chủ Đạo Nho sinh ngày 15 tháng 9 năm Kỷ Dậu, vua Linh
Vương đời Nhà Châu.
Ngũ Chi Đại-Đạo:
Ấy là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật
Đạo, theo vị trí phần giữa tính từ dưới lên trên:
- Nhơn Đạo từ ngôi Giáo Tông trở xuống. Giáo Tông là Anh
cả của nền Đại-Đạo, là người cầm giềng mối và Chưởng Quản
Cửu Trùng Đài do Đức Lý chấp chưởng. Đức Ngài là người
công bình chánh trực, nên Đức Chí Tôn chọn Ngài làm Nhứt
Trấn Oai Nghiêm và thay mặt cho Tiên Giáo.
- Thần Đạo Đức Khương Thái Công (Khương Thượng) là
Giáo Chủ Thần Đạo, Ngài vâng mạng lịnh Ngọc Hư đến lập
bảng Phong Thần đời Nhà Châu.
- Thánh Đạo do Đức Jésus-Christ là Giáo Chủ Đạo Thánh,
Ngài vâng mạng lịnh Đức Chúa Trời xuống thế chuộc tội cho
nhân loại lần thứ nhì. Ngài mở Đạo Thánh tại xứ Âu Châu.
- Tiên Đạo Tức Lão Tử là Giáo Chủ Đạo Tiên. Ngài lập Đạo
Tiên tại nước Trung Hoa để phổ hoá chúng sanh đời nhà
Thương.
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- Phật Đạo Đức Thích Ca làm Giáo Chủ Đạo Phật, Ngài lập
đạo Phật tại nước Ấn Độ để độ rỗi chúng sanh đời Nhà Châu.
Năm mối Đạo nầy họp lại thành: Ngủ Chi Phục Nhất.

Bức đồ trên là khai triển "Thánh Tượng Ngũ Chi" hiện nhơn
sanh đang thờ trong mỗi nhà để sùng bái và Tứ Thời nhựt
tụng. Bức Thánh Tượng có đủ Tam Giáo, Tam Trấn và Ngũ
Chi Đại-Đạo.
- Tam giáo như trên đã trình bày.
- Tam Trấn thay quyền Tam Giáo trong kỳ Ba Phổ Độ này:
*Phât Quan Âm thay quyền Phật Đạo (Nhị Trấn).
*Đức Lý Giáo Tông thay quyền Tiên Đạo (Nhứt Trấn Oai
Nghiêm).
*Đức Quan Thánh Đế Quân thay quyền Thánh Đạo (Tam
Trấn Oai Nghiêm).
*Ngũ Chi Đại-Đạo: (hàng giữa) từ trên xuống là: Thích Ca
Mâu Ni, Thái Bạch Kim Tinh, Gia-Tô Giáo Chủ, Khương
Thượng Tử Nha, Giáo Tông Đại-Đạo Tam kỳ Phổ Ðộ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRÁI CĂN
債根
E: The debt of the anterior life.
F: La dette de la vie antérieure.
Trái là nợ, căn là gốc rễ. Trái căn là những món nợ có gốc rễ
từ kiếp trước, gây ra tai họa cho kiếp này phải đền trả. Do gốc
rễ đó, mà kiếp sống của con người phải thọ lãnh cái nghiệp
báo: Nếu kiếp trước làm những điều thiện thì tạo căn lành cho
kiếp sống hiện tại, nếu bây giờ ta gieo những việc ác, thì tạo
ác căn cho kiếp lai sinh. Như vậy căn hay gốc rễ tạo thành cái
nghiệp cho con người. Vì thế người ta thường gọi căn quả hay
căn nghiệp.
Thiện căn hay ác căn có khả năng ăn sâu và lớn mạnh lên vào
gốc rễ mà tạo thành nghiệp báo. Thế nên khi chơn hồn đã chịu
nhiều lần sinh tử trên bước đường luân hồi nên Chơn linh đã
mòn mỏi, chán ngán.
Kinh Giải Oan có câu:
"Bước dường sanh tử đã chồn
"Oan oan nghiệt nghiệt dập đồn trái căn."

TRÁI CHỦ
債主
E: Creditor.
F: Créancier.
Trái chủ 債主 là người chủ nợ. Nói chung là những người có
nợ nần với nhau, cho nên có Trái thì có Chủ, tức nhiên có
người cho vay mới có người thiếu nợ. Một khi nó cấu kết
nhiều đời thì thành khối gọi là Khối trái chủ, tức là chỉ những
người chủ nợ và những người vay nợ.
Trái chủ là Chủ nợ của oan nghiệt, đã gây ra từ xa xưa đến
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giờ này phải đền trả. Nếu mình gây ra tội ác cho người, sẽ tạo
nên món nợ oan nghiệt: Mình là con nợ, người bị hại là chủ nợ
hay trái chủ. Theo luật nhân quả, thiếu nợ đương nhiên phải
đền trả, còn người chủ nợ chờ ngày đòi món nợ oan nghiệt
đó. Vì vậy, nợ nần trở thành dây oan nghiệt buộc ràng giữa
người chủ lẫn kẻ thiếu nợ với nhau, gọi là oan gia trái chủ. Sự
vay trả trong một kiếp hay nhiều kiếp của chúng sanh, khiến
cho nợ nần chất chồng mà phải luân hồi sanh tử triền miên.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dâng gươm huệ kiếm xin cầm,
"Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên."

TRÁI OAN
債冤
E: The debt of hate.
F: La dette de haine.
Trái oan hay oan trái 冤債 ấy là món nợ oan khiên do kiếp
trước mình gây ra những điều ác cho người, khiến người thù
hận mình, kiếp này phải đề trả, đó gọi là oan trái, tức là món
nợ oan nghiệt do mình tạo ra cho người.
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".
Kinh Sám Hối có câu:
"Trái oan nào khác mối tơ,
"Rối rồi không gỡ bao giờ cho ra?"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRÁI TAI GAI MẮT
E: Grating to the ears and shocking to the eyes.
F: Blesser les oreilles et offusquer la vue
Trái: (nôm) ngược lại. Trái tai: gây cảm giác rất khó chịu cho
người nghe. Gai mắt: làm cho khó chịu con mắt như có cái gai
trong mắt.
Trái tai gai mắt là chỉ những lời nói hay việc làm trái với lẽ
thường, khiến người nghe và người thấy rất khó chịu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con nghe rõ, thường ngày các con trông thấy
những điều trái tay gai mắt, các con có biết vì sao
chăng?
Tại vô đạo.

TRÁI THÁNH Ý
Thầy dạy: Chợ Lớn, ngày 27-1-1928 (âl 5-1-Mậu Thìn) "Nhiều
đứa muốn trái Thánh-ý lắm. Thầy dạy từ đây, con Trung và
Lịch phải có mặt nơi Tòa Thánh, trừ ra đứa nào có lịnh dạy đi
đâu, hay là mắc đi việc chi về Đạo phải vắng mặt, thì có Phối
Sư thế được mà thôi. Con phải chăm nom từ chút và dọ tánh
chư Đạo hữu, chớ vội tin, lúc nầy nhiều đứa bị cám dỗ mà sái
bước lần. Ấy là lúc Tà Chánh tranh giành với nhau. Đứa nào
chẳng giữ được đường ngay thì khó mong đến cùng Thầy
đặng đó. Đạo chẳng khó, duy nơi tấc lòng, mà thương hại
thay! Từ xưa, công quả của mấy bực chơn tu đều trôi theo
dòng bích hết, cũng vì đó mà nay cũng khó thế tránh được.
Các con yêu dấu! Nên giữ mình cho lắm!"
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TRAN THỜ
E: The little suspendu altar.
F: Le petit autel suspendu.
(Tran: cái kệ. Thờ: thờ phượng). Tran thờ là có hình dáng
giống như cái kệ đặt ở giữa nhà để làm bàn thờ.
Tiểu dẫn cách thờ phượng và cúng kiếng: "Lập vị Thượng Đế
thì phải lựa nơi nào cho tinh khiết, tốt hơn hết là giữa nhà, lập
tran thờ cho cao và treo màn cho khuất chỗ thờ phượng."

TRANG NGHIÊM
莊 嚴
E: Serious.
F: Sérieux..
Trang: Trang trọng, trang trại, cửa hàng. Nghiêm: oai nghi
đáng nể sợ. Trang nghiêm là trang trọng và nghiêm nghị.
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
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!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRANG TỬ (Tiên)
莊子
Trang: họ Trang. Tử: thầy.
Trang Tử là một nhà triết học nổi tiếng của Trung hoa, vào
thời Chiến quốc, theo phái của Đức Lão Tử.
Ông tên là Trang Châu (Chu), tự là Tử Hưu, người ở ấp Mông
nước Tống. Ông Trang Tử được bổ làm một chức quan nhỏ
tại Cổ Thành Tất Viên, thuộc ấp Mông; người ta gọi Ông là Tất
Viên Lại, vì thế Ông lấy chữ Tất Viên làm hiệu. Vậy, Tất Viên
là tên hiệu của Ông Trang Tử. Năm sanh của Ông ước chừng
vào năm thứ 7 đời vua Châu Liệt Vương (369 trước Tây lịch)
và năm mất lối năm thứ 29 đời vua Châu Noãn Vương (288
trước Tây lịch) Trang Tử thọ 82 tuổi.
Theo sách Kim Cổ Kỳ Quan của Bảo Ung: Trang Tử thường
ngủ ngày, mơ thấy hóa thành bướm, bay nhởn nhơ trong
vườn hoa thơm cỏ lạ, lòng rất vui thích, khi tỉnh dậy vẫn còn
thấy như ở vai có hai cánh chuyển động. Trang sinh lấy làm lạ,
và lâu lâu thì lại nằm mơ như thế. Một hôm, Trang sinh đang
ngồi trong phòng học nghe Ðức Lão Tử giảng Kinh Dịch. Khi
giảng Kinh xong, Trang sinh bèn đem giấc mơ hỏi Thầy là Đức
Lão Tử. Ðức Lão Tử là vị Ðại Thánh, biết được lai lịch tiền
kiếp, nói cho Trang sinh biết: Trang sinh vốn là một con bướm
trắng trong khi Hỗn Ðộn mới phân. Trời sanh nước, nước
sanh cây, cây tươi hoa thạnh, con bướm trắng hút tinh chất
của trăm hoa, đoạt được tư chất của trăng sao, nên được
trường sanh bất tử, cánh to lớn vô cùng, sau bay qua Cung
Diêu Trì, hút trộm nhụy hoa Bàn Ðào, bị con chim Thanh-loan
giữ Vườn Ðào của Tây Vương Mẫu mổ chết. Hồn bướm thác
sanh xuống trần là Trang Châu. Vì Trang Châu có căn trí khác
phàm, đạo tâm kiên cố, kính Ðức Lão Tử làm thầy, học theo
Ðạo Tiên, nay được thầy chỉ rõ tiền căn, như mộng mới tỉnh,
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tự thấy hai nách sanh gió, mường tượng như bướm vỗ cánh
bay, nên coi sự được mất, nhục vinh ở cõi đời nầy như nước
chảy mây trôi, không quan tâm đến nữa. Ðức Lão Tử biết
Trang sinh đã giác ngộ, nên đem bí quyết của Ðạo-Ðức-Kinh
truyền cho. Trang sinh chuyên cần tu tập, bèn được phép
phân thân ẩn mình, xuất thần biến hóa. Từ đó, Trang Châu
phế bỏ việc đời, từ biệt Ðức Lão Tử, đi chu du sơn thủy, xưng
là Trang Tử. Sau, Trang Tử đi ẩn cư tại núi Nam Hoa, viết ra
sách đề là Nam-Hoa-Kinh, cũng gọi là sách Trang Tử, xiển
dương Ðạo Lão. Bộ sách nầy rất hay, được truyền lại đến
ngày nay.

TRANG TỬ (Phật Học)
莊子
Trang Tử ( C: zhuāngzǐ ) [ ~369-286] cũng được gọi là Trang
Châu 莊 周. Một hiền triết Trung Quốc, tác giả của Trang Tử
Nam-Hoa Chân Kinh 莊子南花真經 (c: zhuāngzǐ nánhuā
zhēnjīng). Cùng với Lão Tử, ông được xem là người sáng lập
Ðạo giáo.
Trang Tử sinh trưởng tại Tỉnh Hồ Nam bây giờ của Trung
Quốc. Về cuộc đời của ông thì hầu như không có tài liệu gì
được lưu lại cụ thể. Ông có lập gia đình, giữ một quan chức
nhỏ. Vì từ chối phục hầu một Chư hầu nên ông sống trong
hoàn cảnh cơ hàn. Trong Nam Hoa Chân Kinh, ông chỉ trích
mạnh mẽ các nghi lễ, quan niệm của nhà Nho.
Một giai thoại được ghi lại trong Sử ký của Tư Mã Thiên nêu rõ
tính tình lạ lùng, tự do tự tại của Trang Tử (bản dịch của
Nguyễn Duy Cần): "Uy vương nước Sở nghe nói Trang Châu
là người Hiền trong thiên hạ, sai sứ đem hậu lễ đón, muốn mời
ra làm Tướng. Trang Châu cười, bảo với sứ giả: Cái lợi của
nghìn vàng quả trọng thật, cái địa vị khanh tướng quả cũng quí
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thật. Nhưng riêng ông chả thấy con bị tế hay sao? Ðược người
ta săn sóc, được mặc đồ trang sức văn vẻ để đưa vào Thái
miếu lúc ấy sao? Ðược người ta săn sóc, được mặc đồ trang
sức văn vẻ để đưa vào Thái miếu: lúc ấy, dù nó muốn được
làm con lợn côi há còn được nữa hay không? Ông hãy đi đi,
chớ có đến làm nhục ta. Thà ta dong chơi ở chốn bùn lầy nhơ
bẩn còn thấy sung sướng hơn là để cho kẻ làm chủ một nước
kia trói buộc ta."
Các đề tài được Trang Tử nêu lên trong Nam Hoa Chân Kinh
trùng hợp với quan niệm của Lão Tử trong Ðạo Đức Kinh, nhất
là tư tưởng về Ðạo. Tác phong "vô vi", tức là làm không có tác
ý "Bất hành nhi hành" rất được Trang Tử chú trọng. Ngoài vô
vi ra, ông cũng rất đề cao tính chất tương đối của vạn vật hiện
hữu, sự đồng nhất của sinh tử và sự quan trọng của phép tu
tập Thiền định "tĩnh tọa" để đạt sự thống nhất với Ðạo. Theo
ông, thế giới chỉ là sự luân chuyển, biến chuyển vô cùng của
vạn vật và ông cũng là một trong những người đầu tiên chỉ rõ
tính chất huyễn, Ảo ảnh của thế giới hiện hữu.
Một bài luận rất ngắn, rất đơn giản trong thiên Tề Vật Luận
齊物論 đã gây ảnh hưởng rất nhiều cho những thế hệ sau và
nó cũng là một ví dụ tiêu biểu cho lối hành văn vô song của
Trang Tử. Nguyên văn (bản dịch của N. D. Cần):
昔者莊周夢爲蝴蝶，栩栩然蝴蝶也自喻適志與不知周。我然覺
。則蘧蘧然周也。不知周之夢爲蝴蝶與？蝴蝶之夢爲周與？周
與蝴蝶則必有分矣！此之謂物化
"Xưa, Trang Châu chiêm bao, thấy mình là bướm, vui phận
làm bướm: tự nhiên thích chí không còn biết Châu. Chợt tỉnh
giấc, thấy mình là Châu. Không biết Châu lúc chiêm bao là
bướm, hay bướm lúc chiêm bao là Châu? Châu cùng bướm ắt
có phận định. Ấy chính gọi là Vật hóa".
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Trang Tử từ chối sự phân minh rõ ràng giữa "phải" và "quấy"
theo người đời vì ông cho rằng, trong thế giới hiện hữu tương
đối này người ta không thể tìm được một thước đo tuyệt đối cụ
thể để phân biệt chúng. "Sinh" và "Tử" cũng như thế; chúng
chỉ là những bước luân chuyển không cùng, không phải là
"Thủy", là "Chung". Tư tưởng này của ông được trình bày rất
rõ qua thái độ bình thản ngay khi vợ ông chết.
Nguyên văn (bản dịch của N. D. Cần): "Vợ Trang Tử chết, Huệ
Tử đến điếu. Thấy Trang Tử ngồi, duỗi xoạc hai chân, vừa vỗ
bồn vừa ca. Huệ Tử nói: Cùng người ở tới già, có con lớn mà
người chết lại không khóc, cũng đã là quá lắm rồi, lại còn vỗ
bồn ca, không phải thái quá sao?
Trang Tử nói: Không! Lúc nàng mới chết, tôi sao chẳng động
lòng. Nhưng nghĩ lại hồi trước, nàng vốn là không sinh. Chẳng
những là không sinh, mà đó vốn là không hình. Chẳng những
không hình, mà đó vốn là không khí. Ðó, chẳng qua là tạp nhất
ở trong hư không biến ra mà có khí, khí biến ra mà có hình,
hình biến ra mà có sinh, rồi lại biến ra nữa mà có tử. Sinh,
hình, khí, tử có khác nào xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa hành
vận. Vả lại, người ta nay đã yên nơi nhà lớn, mà tôi còn cứ
than khóc, chẳng là tự tôi không thông Mệnh ư? Nên tôi không
khóc."
Trang Tử Nam Hoa Chân Kinh đã gây ảnh hưởng rất nhiều
cho nền văn hóa, tư tưởng Trung Quốc. Nhiều vị Thiền sư đã
nghiên cứu bộ sách này và đã nếm "đạo vị" nơi nó trước khi
xuất gia tu học thành đạo.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TRÀNG Tiếp Pháp Trương Văn Tràng (Tên)
(Xem Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

35

TRÁNG KIỆN
壯 健
E: Vigorous.
F: Vigoureux.
Tráng: To lớn, khỏe mạnh. Kiện: mạnh mẽ. Tráng kiện là khỏe
mạnh, sức khỏe tốt.
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi:
"Con cầu xin mảnh hình tráng kiện,
"Giúp nên công xây chuyển cơ Đời."

TRÀNG PHAN (Cờ Phướn)
幢-幡
E: Standard, Oriflamme.
F: Étendard, Oriflamme.
Tràng: cờ. Phan: phướn. Trong mỗi cuộc lễ đưa rước hồi Đức
Phật Thích Ca còn sanh tiền đều có: cờ, phướn và lọng quí
che cho Phật.

TRẠNG TRÌNH
狀程
Trạng: Người thi đậu thứ nhứt kỳ thi Đình: Trạng nguyên.
Trình: Trình Quốc Công, một tước rất cao trong triều đình, do
vua nhà Mạc phong thưởng cho ông Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trạng Trình là nói tắt: Trạng nguyên Trình Quốc Công, tước vị
của Ngài Nguyễn Bỉnh Khiên thời nhà Mạc.
Nơi cõi thiêng liêng, Trạng Trình là một vị Thánh, đạo hiệu
Thanh Sơn Đạo Sĩ, đứng đầu Bạch Vân Động chư Thánh.
(Xem tiểu sử của Ngài nơi chữ: Thanh Sơn Đạo Sĩ, vần Th)
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Thầy dạy: "Chính Trạng-Trình là chơn-linh của Quan Âm Bồ
Tát cầm quyền điều-khiển cả thời-gian mới hiểu rõ phép BátMôn Độn Giáp và Bộ Thái-Ất Thần-Kinh. Sách ấy chẳng phải
tầm thường".

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BĨNH KHIÊM
Là chơn linh của Quan Âm Bồ Tát
Ngài đứng đầu trong Tam Thánh, ký Hoà-ước với Đức ChíTôn. Ngài là Sư Phó của Bạch-Vân Động.
Nay, Tam Thánh đại diện cho nhân loại, vâng lịnh Đức ChíTôn ký Hoà ước với Đức Chí-Tôn thực hiện cho được hai
điều: BÁC ÁI - CÔNG BÌNH.
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.
Ba vị Thánh là:
1- Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ (1491-1585). Ngài giáng trần ở
Việt-Nam là Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm.
2- Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (1802-1885).Ngài giáng trần
tại nước Pháp là Đại văn hào Victor Hugo.
3- Đức Trung Sơn Chơn Nhơn (1866-1925).Ngài giáng trần ở
Trung Hoa là nhà Cách mạng Tôn Dật Tiên, tức là Tôn Văn.
Ba vị Thánh kể trên.là Người của Bạch Vân Động.
(Xem chữ: Bạch Vân Động. Vần B)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRANH CẠNH
爭 競
F:Lutte, concurrence.
Tranh cạnh: Dành nhau, đua nhau.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy là những gái hung-đồ,
"Xúi chồng tranh-cạnh hồ-đồ sân-si."

TRANH CHẤP
爭 執
F: Conflit.
Tranh chấp: cãi nhau, dành nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Nay hai bên (Tư bản và Cộng sản) đã thực
sự tranh chấp và cả hai chủ thuyết đều hứa hẹn tạo cho nhân
loại một đời sống tốt đẹp hơn xưa. Có một điều mà chúng ta
có thể nhận xét thật rõ rệt là cả hai đều không đạt tới Hòa bình
và hạnh phúc".

TRANH ĐẤU
爭鬬
F: Lutter.
Tranh đấu: đánh đá nhau.
Thứ tư, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Rất đỗi Thầy là bực Chí Tôn đây mà còn bị chúng
nó mưu lén cho qua Thánh ý Thầy thay! Một đàng trì, một
đàng kéo, thảm thay các con chịu ở giữa. Thầy dạy các con
một điều là biết tranh đấu cùng Thầy. Hễ nó tấn thì mình
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các
con chịu nổi thì Ðạo thành, còn các con ngã thì Ðạo suy. Liệu
lấy!"
Thi văn dạy Đạo:
Anh-tài chưa biết dựa quyền người,
Còn nói chi chi bổn phận ngươi?
Tranh đấu cuộc đời là huyết chiến,
Nhứt nhơn chịu khổ chịu người cười.
Đức Hộ Pháp thuyết rằng: "Mấy em! Bần Đạo đứng trước
giảng đài nầy thừa lịnh Đức Chí Tôn, làm Anh cả mấy em để
lời tâm huyết dặn rằng: Buổi mấy em bị áp bức, mấy em sợ,
phải bảo vệ tức là phải tranh đấu, giờ phút nầy mấy em mạnh
rồi, có đủ oai quyền, đủ năng lực nên bỏ phương pháp tranh
đấu ấy đi, trải lớp từ bi ra đặng độ thế. Qua cho mấy em biết
đại nghiệp của Đạo ngày nay đáng làm anh, làm chủ được
thiên hạ, không cần tranh đấu nữa, lấy từ bi mà đối với Đảng
Phái một lỗi hai lầm, ngày nay ăn năn trở lại."
*Có một lần cuộc thi về nói láy thì chữ "Tranh đấu" trên như
vầy "Tranh đấu thì trâu đánh. Trâu đánh rồi tránh đâu. Tránh
đâu cũng bị trâu đánh". Thế mới thấy chữ Quốc ngữ có chỗ
tuyệt vời và linh động là chỗ đó.

TRANH GIÀNH
F: Se disputer, rivaliser.
Tranh-giành: tranh đấu và giành giựt nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Trong thời-kỳ ấy 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 trả lời: - Xin mở Bí-Pháp trước.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- 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."

TRANH LUẬN
爭 論
F: Discuter.
Tranh: Giành nhau, giựt lấy về phần mình. Luận: bàn cãi.
Tranh luận là bàn cãi sôi nổi với nhau để giành lấy phần đúng
về mình.
Thầy dạy: "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."

TRÁO TRỞ THỊ PHI
F: Fourbe, traitre.
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.
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TRÁP TAM BỬU
E: The casket of three precious objects.
F: La cassette de trois objets précieux.
Tráp: cái hộp có ngăn và nắp đậy. Tam bửu: ba món quí báu:
bông, rượu, trà, tượng trưng Tinh, Khí, Thần của con người,
để dâng lên cúng Đức Chí Tôn hoặc Đức Phật Mẫu hay các
Đấng thiêng liêng.
Tráp Tam bửu, còn được gọi là Tam bửu ngọc hàm:
三寶玉函, (ngọc là quí, hàm là cái tráp) là một cái hộp hình
khối chữ nhựt, bề cao độ 4 tấc, bề dài độ 6 tấc, bề dầy độ 2
tấc, làm bằng loại gỗ quí, sơn màu đỏ, mặt trước có chạm vẽ
hình lưỡng long triều nhựt (hay lưỡng long tranh châu) có gắn
một sợi dây dài để vị Chức sắc choàng qua cổ, đeo tráp tam
bửu trước bụng. Phía trong Tráp Tam bửu cũng sơn màu đỏ,
lót dưới một tấm nhung đỏ, trong đó có đựng: 1 bình hoa năm
sắc và 1 dĩa trái cây, 1 chung rượu và 1 nhạo rượu, 1 tách trà
và 1 bình trà.
Nơi Tòa Thánh, mỗi khi cúng Đại đàn, vị Chức sắc phái Ngọc,
phẩm Giáo Sư mang Tráp Tam bửu từ lầu Hiệp Thiên Ðài đi
xuống đến Ngoại nghi.

TRAU GIỒI HIẾU ĐẠO
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm con phải trau giồi hiếu đạo,
"Trước là lo trả thảo mẹ cha."

TRAU THÂN
E: To correct oneself.
F: Se corriger.
Trau: (nôm) Sửa chữa, giồi mài cho tốt đẹp. Thân: thân mình.
Trau thân là sửa mình, chữ hán là: Tu thân.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: Thứ hai, 6-12-1926 (âl 2-11-Bính Dần).
"Ta vì lòng Đại Từ - Đại Bi, vẫn lấy đức háo sanh mà dựng
nên mối Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tôn chỉ vớt những kẻ hữu
phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng luân
hồi và nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn, cao hơn
phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy. 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."

TRẮC ẨN
惻 隱
E: To have pity for.
F: S’apitoyer.
Trắc: thương xót. Ẩn: giấu kín. Trắc ẩn là thương xót trong
lòng.
Vô trắc ẩn chi tâm phi nhân dã: không có lòng trắc ẩn không
phải là người vậy.

TRẮC ẨN CHI TÂM ÁI VẬT CHI LÝ, BẤT SÁT BẤT
HẠI THỂ HÁO SANH CHI ĐẠI ĐỨC VI NHÂN
Nghĩa là: tỏ lòng thương người mến vật chẳng nỡ sát hại sanh
mạng, noi theo lòng từ-bi của Ðức Chí-Tôn mới gọi là NHÂN
仁. Nền Ðạo CAO-ÐÀI là Nho-Tông chuyển thế, trước cửa
Tòa-Thánh có biểu-dương hai chữ NHÂN-NGHĨA 仁義 thật to,
thì thấy chữ NHÂN là chủ sự thương-yêu. Có câu: "Trắc ẩn chi
tâm ái vật chi lý, bất sát bất hại thể háo sanh chi đại-đức vi
nhơn"..Bởi sự thương yêu mà vạn-loại hòa bình, Càn-Khôn an
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tịnh, đặng an-tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, không thù
nghịch lẫn nhau mới không tàn hại nhau, không tàn hại nhau
mới giữ bền cơ sanh hóa" (ấy là chơn luật thương-yêu). Còn
Chơn-Pháp công-bình, thì Thầy có dạy rằng: "Ðạo của Thầy là
công-lý, ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình ở
thế nầy, thì Ðạo chưa thành tựu".

TRẮC TRỞ
側 阻
E: The obstacle.
F: L'obstacle.
Trắc: nghiêng một bên. Trở: trở ngại. Trắc trở là gặp khó khăn
trở ngại.
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."

TRĂM HỌ
E: The people.
F: Le peuple.
Trăm họ, chữ Hán là Bá tánh, chỉ dân chúng.
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân Lê-văn Duyệt giáng cho thi:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.

TRĂM HỌ BÌNH YÊN
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
"Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền.
"Nguyền cho trăm họ bình yên,
"Nhà nhà no ấm khỏi phiền khỏi than."

TRĂM NĂM
E: The life.
F: La vie.
Trăm năm, chữ Hán là Bách niên hay Bá niên, chỉ một đời
người, bởi vì đời người nơi cõi trần nầy nhiều lắm là một trăm
năm (tương đối).
Trăm năm là do câu trong Kinh Lễ: "Nhân thọ dĩ bách niên vi
kỳ" 人壽以百年為期 nghĩa là đời sống của con người lấy trăm
tuổi làm kỳ hạn. Thường lấy tuổi của con người là hạn định
một trăm năm.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ngảnh lại hỏi người là chắc đó,
Trăm năm là tuổi chết rồi chôn.
Kinh Tắm Thánh có câu
"Sanh nơi đây, ở nơi đây,
"Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Kinh Hôn Phối có câu:
"Trăm năm khá nhớ hương-nguyền,
"Chồng hay trọn nghĩa, vợ hiền trọn trinh."

TRẦM ĐOÀN (Lư Trầm)
沉團
E: The perfume-burner.
F: La brûle-parfum.
Trầm: gỗ trầm. Đoàn: vật hình tròn. Trầm đoàn là cái lư trầm
bằng thau, hình tròn, dùng để đốt gỗ trầm trong đó, tỏa mùi
thơm ra chung quanh, khử hết các mùi ô trược hôi hám.
Bài Thài hiến lễ - Tuần hương:
Trầm đoàn khói tỏa năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời.

TRẦM LUÂN
Trầm luân 沉淪 là Chìm đắm trong luân hồi biển khổ.
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".
Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu có câu:
"Từ con cách Mẹ phương Trời,
"Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Dù thương nhắm mắt đưa chơn,
"Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu."
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
" Khối tình ái hương hồn dầu nhớ,
"Tránh oan gia giải nợ trầm luân."

TRẦM LUÂN KHỔ HẢI
沉淪苦海
E: To be plunged into the painful sea.
F: Être plongé dans la mer douloureuse.
(Trầm 沉: chìm trong nước, Luân 淪: đắm sa, Khổ 苦: đau đớn,
Hải 海: biển). Trầm luân khổ hải 沉淪苦海 là chìm đắm trong
biển khổ. Ngụ ý chỉ con người đến thế này không theo con
đường tiến hóa về tâm linh, cứ để vật dục, ngoại cảnh lôi cuốn
đến chỗ sa đọa; Ấy là thuận theo nợ oan khiên mà phải chìm
đắm vào biển khổ luân hồi muôn đời ngàn kiếp.
Muốn thoát khỏi luân hồi trong biển khổ thì phải làm sao?
Trong bài Thuyết Đạo ngày 14-2-Mậu Thìn của Đức Hộ Pháp
có giải thích như sau: "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-Khí-Thần".
Pháp chánh Truyền dạy: "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."
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Đức Quyền Giáo Tông khóc Cao Thượng Phẩm có câu:
"Ôi! Chiếc nhạn kêu thu cũng là một cảnh sầu bi nơi trầm luân
khổ hải này, một con thơ còn bơ vơ nơi đất khách, sau dầu
bước đặng thang mây, vinh qui bái tổ, ôm cái Tháp này khóc
than, chớ Cha hiền đã cỡi hạc qui Tiên".

TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
沉 思 默 想
E: The profound meditation.
F: La méditation profonde.
Trầm: Chìm xuống, sâu kín. Tư: suy nghĩ. Mặc: yên lặng.
Tưởng: nghĩ. Trầm tư là chìm đắm vào sự suy tư. Mặc tưởng
là yên lặng suy tưởng.
Trầm tư mặc tưởng là trạng thái tập trung tư tưởng, đắm
mình vào sự suy nghĩ một vấn đề đạo lý.

TRẦN
塵
"Trần là cõi khổ để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm lỗi. Ấy là cảnh
sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong
quả, phải mất cả chơn linh là luân hồi, nên kẻ bị đọa trần gọi là
khách trần". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2-Trang3)

TRẦN AI
塵埃
E: The worls, the misfortunes of world.
F: Le monde, les malheurs du monde.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Ai: bụi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trần ai là bụi bặm, chỉ cõi trần, tức cõi của nhơn loại đang
sống.
Trần ai là chỉ cõi trần, hay những nỗi vất vả nơi cõi trần.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần:
"Rủi Thiên số Nam Tào đã định,
"Giải căn sinh xa lánh trần ai."
Bài Khai Cửu có câu:
"Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi,
"Quên trần ai mong mỏi Động Đào."

TRẦN CAO VÂN (1866-1916)
陳高雲
Cụ Trần Cao-Vân sinh năm 1866 tại làng Tư phú, Tổng ĐaHòa, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nhân lúc cụ đi dạo chơi
để ngắm các nơi danh lam thắng cảnh, đến Ngũ Hành Sơn
vào đêm rằm tháng tám, năm Ất Dâu (1885).Trong lúc trăng
thanh gió mát bỗng gặp một dị nhân (đi sau có hai Tiểu thanh
đồng). Tay bên trái cầm một quyển sách, tay bên phải cầm
một hoa sen, vừa đi vừa ngâm rồi lại ngồi ngay thẳng trên một
hòn đá. Người ấy đầu đội nón cỏ nga, buộc thắt lưng rộng,
xương hạc, vẻ Tiên, đạo mạo, nghiễm nhiên là một vị Tôn sư.
Lúc ấy Cụ Trần Cao Vân tỏ ra kỉnh phục, liền đến trước lễ
phép xin Cụ cho biết danh tánh. Ông Cụ phá lên cười và nói:
"TA là người ở Đông, Tây, Nam, Bắc, vậy. TA đứng giữa Trời
và Đất, hình TA dễ thấy, tên TA khó xưng. Ôi! Trời che TA, đất
chở Ta! Trời đất sinh Ta có ý không! Ngày nay Ta vì vua vì
Cha mà đến. Dân thảy là con Ta, vật thảy là của Ta, Ta chẳng
muốn gì hơn ngoài cái đó. Ta chỉ lấy địa vị của Ta mà làm, tức
là Ta đem cái Ta là thiên mạng mà làm cái tánh của Ta. Ta tu
cái Đạo của Ta, Ta làm sáng Giáo lý của Ta. Ta ở đây hay Ta
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đi rồi cũng là Ta. Người muốn biết Ta mười tám năm sau cũng
chưa muộn vậy."
Thế rồi Ngài đè lên tim tôi, rờ trên trán tôi, nắm lấy tay chân tôi
mà xem chỉ, nhận quả có tiền căn, mới trao cho tôi một quyển
sách nhan đề là "HỘI CỰC THÁI BÌNH ĐỒ THƯ NHẤT
QUYỂN". Lại còn thêm dặn-dò dạy bảo chỉ dẫn thời sự về
sau… nhất nhất chỉ rõ, chứ không nên nói hết. Rồi kế tiếp:
"Cứ lấy điều thiện mà làm Thầy, lập Trung- Hiếu làm gốc, còn
các việc Bàng môn tả đạo, pháp thuật, đều là việc dối ác thì
cấm, nhất thiết không được phép làm. Đợi Ta ba ngày rồi qua
lại nơi đây, Ta sẽ truyền dạy cho". Lại còn chỉ vẽ ở trong bàn
tay hình dạng của Trung Thiên Tân Thế giới vạn quốc thống
hội đô. Khi trở về, nghe lời Thầy không dám cho trong chùa
một ai biết cả. Đến ngày thứ ba, giờ Ngọ, tôi qua đến đó thì
thấy thầy trò từ giã, vọng không trung mà đi như bay, tôi chỉ
biết ngóng không trung mà bái tạ rồi về… Theo lời dạy của
Tôn sư, Cụ Trần Cao Vân chí thành sáng tác Trung Thiên Dịch
và truyền bá Trung Thiên Đạo tại các Tỉnh: Nam, Ngãi, Bình,
Phú.
Nhưng truyền đến Phú-Yên thì bị nhà đương cuộc bắt giam và
gán cho cái tội "Hoặc thế du dân, xúi dân làm loạn" rồi đưa ra
Hội-Đồng xử án tại Tỉnh Bình Định (gồm có Công sứ và Tổng
đốc hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định xét xử). Trước tòa Cụ
Trần Cao-Vân đã biện bạch phân minh, nhưng cuối cùng Cụ
cũng bị kết án chín năm khổ sai và giam tại nhà lao Bình-Định
(1903). Vào đấy Cụ tiếp tục sáng tác Trung Thiên Dịch và hình
thành Trung Thiên Đạo. Sau ba năm triều đình xét lại bản án
Cụ được tha về Quảng Nam (1906).
Về Quảng Nam lại xảy ra vụ chống thuế (1908) Cụ lại bị bắt và
tống giam vào lao Quảng Nam. Mấy ngày sau Cụ gặp các Cụ:
Huỳnh Thúc Kháng, cụ Tiểu La Nguyễn Thành, Cụ Châu Thơ
Đồng, Cụ Phan Châu Trinh và các nhà chí sĩ khác. Cụ còn tìm

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cách liên lạc với Cụ Phan Bội Châu khi còn bôn ba nơi hải
ngoại. Khi nhàn rỗi Cụ có bàn với các Cụ Huỳnh Thúc Kháng
và Phan Bội Châu về Trung Thiên Dịch - Trung Thiên Đạo, thì
hai Cụ đều cho là một triết thuyết Dịch lý uyên-thâm và lý
tưởng. Bởi thế các Cụ đã tán dương về:
- Cụ Hoàng-Hoa-Thám với binh pháp cao cường danh tiếng,
- Cụ Trần Cao Vân xuất sắc với Trung Thiên Dịch- lý nghiệm
cao siêu, tiêu biểu một nền văn hóa đặc biệt của dân tộc. Đó là
hai phương chước cứu nước cứu dân hiệu quả nhứt.
Sau khi Cụ Trần Cao Vân được thả về từ nhà lao Côn Lôn,
tháng Giêng (1914). Tiếp đó Cụ Thái Phiên giới thiệu Cụ Trần
gặp Vua Duy-Tân. Vua mời Cụ Trần Cao Vân làm Quốc Sư,
Cụ nhận lời. Sau cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Vua DuyTân bị thất bại, chính phủ bảo hộ và triều đình Huế ghép tội
cho Cụ "giả danh bạo nghịch" rồi đem xử chém tại cửa An Hòa
(phía Tây thành phố Huế) cùng một lần với Cụ Thái Phiên, Tôn
Thất Đề vào ngày 16-04-1916.
Trước khi chuẩn bị đưa ra Hội đồng quyết án, Cụ Trần CaoVân tìm cách gởi thơ riêng đến các vị Đại thần Nam triều bằng
mấy lời tâm huyết:
"Trung là ai, Nghĩa là ai, đai cân võng lọng là ai? Thà để cô
thân tử biệt;
"Trời còn đó, Đất còn đó, xã tắc sơn hà còn đó, mong cho
Thánh Thượng sanh toàn".
Nghe tin Cụ Trần Cao Vân mất, Cụ Phan Bội Châu ngậm ngùi
thương tiếc, bèn viếng Cụ hai câu đối:
- Suối vàng thêm một ma chí sĩ, xã hội mất một vị Đạo sư, liếc
mắt xem Âu hải phòng trào thương đoàn hậu tiến,
- Cựu học cũng một nhà danh gia, tân học cũng một tay cự
phách, co tay kể hiện thời nhân vật được mấy Tiên sanh.
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Được tin Cụ Trần Cao Vân đã mất, các nhà chí sĩ cách mạng
cứu quốc đang bị giam ở ngục Côn-Lôn vô cùng xúc động, tán
dương Cụ Trần qua bốn câu thơ:
Hy tiên Văn hậu thử chân thuyên,
Biệt tự trung gian tạo nhất thiên.
Học thuyết năng tương tiên huyết nhiễm,
Nam phương Tân dịch tích vô truyền.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng dịch ra quốc âm, đăng trong "Thi Tù
tùng thoại":
Văn sau Hy trước vốn Kinh này,
Riêng giữa Trung Thiên dựng một tay.
Học thuyết đem bầu tâm huyết nhuộm,
Trời Nam, Dịch mới tiếc không thầy.
Sau khi cụ Trần Cao Vân, Cụ Thái Phiên đã chết vì chánh
sách bạo tàn của thực dân Pháp thì những tài liệu về Trung
Thiên Dịch - Trung Thiên Đạo đều bị lục soát và thủ tiêu.
Kết luận:
Cụ Trần Cao-Vân, nhà chí sĩ cách mạng cũng vừa là nhà thơ
nổi tiếng lúc bấy giờ. Ông đã làm tròn nghĩa vụ của người trai
nước Việt, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tranh đấu không
ngừng. Từ năm 20 tuổi từ biệt gia hương. Hai mươi bảy tuổi
(27) đặt chân trên trường tranh đấu. Ba mươi ba (33) tuổi vào
ngục Phú-Yên. Ba mươi lăm (35) tuổi vào ngục Bình Định và
Quảng Nam.Bốn mươi ba (43) tuổi vào ngục Côn-Lôn.
Đến năm mươi mốt (51) tuổi- năm Bính Thìn-ngày 16 tháng tư,
cái ngày kết liễu đời anh hùng tại làng An-Hòa, (cách kinh đô
Huế một vài cây số) nhà chí sĩ Trần Cao-Vân và cùng ba đồng
chí: Thái Phiên, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu, lên đoạn
đầu đài để đền nợ non sông.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRẦN CẤU
塵垢
E: The dust and stains.
F: La poussière et les souillures.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Cấu: cáu bẩn.
Trần cấu là những thứ dơ bẩn nơi cõi trần.
Bài Ngụ Đời của Đức Lý:
Đem thân trần cấu gieo miền trầm luân.

TRẦN CHÁNH CHIẾU (GILBERT CHIẾU)
Gilbert Chiếu là một chiến sĩ nhiệt quyết của phong trào Duy
Tân. Ông có đưa con Trần Chánh Tuyết (Tiết) đang học Trung
học tự do Giáo Hội Thiên Chúa mở tại Hương Cảng (Trường
Saint Joseph dạy Anh ngữ). Cụ Phan Bội Châu thuyết phục
Trần Chánh Tuyết mời Trần Chánh Chiếu qua Hương Cảng để
bàn chuyện. Bấy giờ là (1907) Trần Chánh Chiếu bấy giờ là
người có ưu thế và tín nhiệm đối với thực dân Pháp. Ông xuất
thân là chủ điền, nhập Pháp tịch nên công khai đến Hương
Cảng rồi lén qua Nhựt Bổn để gặp Cường Để. Khi về Việt Nam
ông làm Tổng Lý Nam Kỳ Minh Tân Công Nghệ tại Mỹ Tho:
Lập lò chỉ, kéo bông vải, lò dệt, lò xà bông, thuộc da, làm đồ
pha ly, làm hộp quẹt diêm… Ông lập phòng ngũ: Minh Tân
Khách Sạn Mỹ Tho, Nam Trung Khách Sạn Sài Gòn, còn lập
công ty tàu thủy đưa đò để làm ngân sách hoạt động. Ông viết
báo chủ trương tờ Nông Cổ Mín-Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn. Ông
còn viết cuốn: Minh Tân tiểu thuyết để tuyên truyền phong trào
Duy Tân.
Ngày 21-4-1909, Trần Chánh Chiếu bị bắt nhờ có Pháp tịch và
thế lực nên được tha bổng. Thật là một chiến sĩ rất có công
trong việc giải phóng quê hương. Lối 1934, ông giáng cơ cho 2
bài thi tự thuật ý chí mình như sau:
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GILBERT CHIẾU
Nương Nhựt, ý mong phục nghiệp nhà,
Dở vì dụng tính động can qua.
Cơ quan bại lộ hờn tây Thọ,
Mưu chước đông tay bởi bụng Hòa.
Nát mặt duyên châu ôm nặng triệu,
Bền gan nghĩa Thục gánh đường xa.
Biển Nam bao thuở tin rồng hiện,
Cường Để ngồi trông quá tuổi già.
Biết bao tình nghĩa, biết bao hờn,
Quyết vẫy vùng cho rõ thiệt hơn.
Xã tắc thấy lưng lưng chẳng lắp,
Giang sang xem rỗng rỗng khôn lường.
Tạo thời rủi thiếu tay Y- Doãn,
Cải thế vô duyên thiếu Tín Lương.
Để luận cõi Thiên hồn chiến sĩ,
Thương dân, dân lại phụ tình thương.
Thử xem qua bài 1, ông hối hận vì nóng lòng dựng can qua
sớm nên bị bắt, tức cơ quan nồng cốt nuôi sống Cách Mạng
bại lộ. Ông hờn giận Đốc Phủ Thọ đã phanh phui tố cáo với
thực dân Pháp mới ra nông nỗi. Ông lại nhắc công của ông
Hòa đã làm cho cơ quan được nhiều người gia nhập ủng hộ.
Lại nhắc đến lãnh tụ mình là Cường Để đang ngồi ở nước
Nhựt trông sự thành công mà tuổi lại không chờ.
Bài 2 ông than thiếu tay mưu lược như Y Doãn, thiếu dũng sĩ
như Hàn Tín, thiếu quân sư như Trương Lương, nên phong
trào Duy Tân thất bại, bị Pháp đàn áp tan rã, kẻ tù đày, người
lên đọan đầu đài, người bôn tẩu ra ngoại quốc để tránh bố ráp
chớ không còn hy vọng phục vụ cho tổ quốc theo chí yêu
nước của mình. Cả cuộc đời trải mật phơi gan vì đâu mà nhân
dân có ai thương hại ông không? Dân thuở ấy (1934) cứ lầm
lũi mua quan bán tước, theo Pháp để được vinh thân phì gia,
ai bị đàn áp thì mặc ai.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dẫu ông đã về cõi Thiêng Liêng mà còn vẫn thương nước non
dân tộc, vì không rõ Thiên cơ nên hoạt động trong lúc Pháp
còn thế lực, nạn bị đô hộ của Việt Nam chưa dứt nên ăn năn
tâm hồn, chớ chi với tài năng ấy, với khối yêu nước thương
dân ấy, ông gặp con đường cứu khổ của Đức Chí Tôn mà gởi
thân vào cửa Thánh thì chí tang-bồng đâu đến nỗi mai một.
Những người yêu nước phỉ chí như:
Đức Cao Thượng Phẩm nên đã thốt: "Để mắt xanh coi nước
khải hoàn".
Là Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt nên đã thốt lên:
"Ái quốc Việt Nam nhét bể bầu".
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thì: "Tô điểm non sông Đạo lẫn
đời".
Những vị ấy đã được trọn phần đời là phục vụ dân tộc, lại đắc
ý về phần Đạo là hưởng đặng cao thăng chi vị nơi cảnh
Thiêng Liêng hằng sống. Gương sáng sờ sờ trước mắt, chúng
ta hãy đem hết sức lực tinh thần mà noi theo kẻo ngày về với
Từ Phụ khỏi phải ân hận như trường hợp của ông Gilbert
Chiếu.
Buồn đời Trần Chánh Chiếu đã thốt: "Thương dân, dân lại phụ
tình thương".

TRẦN DUYÊN
塵 緣
E: The fastening to the world.
F: Les attaches au monde.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Duyên: mối dây
ràng buộc. Trần duyên là những mối dây ràng buộc con người
vào cõi trần.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
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"Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
"Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn."
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.
Khiến nên nghiệp chướng trần duyên,
Sông mê bể khổ chiếc thuyền chơi-vơi.

TRẦN DUY NGHĨA (1888-1954) (Tên)
Khai Pháp Hiệp Thiên Đài.
Tiền kiếp Ngài Khai Pháp là nguơn linh Thánh Pierre, một
trong 12 vị Thánh Tông Ðồ của Chúa.
Ngày sinh: 17-8-Mậu Tý (dl. 11-9-1888) 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.
Ngày Qui: 22-1 Giáp Ngọ (dl. 24-2-1954) 3g30 sáng. Hiền nội
của Ngài là Bà Hồng Thị Đỏ. Ngài luôn theo sát Đức Phạm Hộ
Pháp để hành Đạo. Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp
Thiên Đài ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Mão (dl. 13-2-1927)
Ngài được Thiên phong Khai Pháp. 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.
Năm 1930 Ngài lãnh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Cửu Trùng
Đài.
Ngài là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ Khai Đạo cùng cả
gia đình.
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TRẦN ĐẠO QUANG (Tên)
Ông Trần Đạo Quang là Thầy tu tại làng Hạnh-Thông Tây, là
người đứng vào số 04 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926).
Sau khi Đức Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương đăng
Tiên, Ngài Trần Đạo Quang được Đức Chí Tôn phong làm
quyền Thượng Chưởng Pháp vào ngày 12-12-Bính Dần (dl.
Thứ Bảy, 15-01-1927).
Sau khi Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ đăng Tiên,
Đức Chí Tôn ân phong Ngài Trần Đạo Quang làm Ngọc
Chưởng Pháp chánh vị.
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 phán 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
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."

TRẦN ĐOÀN
Trần Đoàn hay Hi Di Tiên Sinh giáng ngày 18-2-1934:
Giấc Ngủ Có Danh Đó
Giấc ngủ ngàn năm tiếng đã rằng,
Mặc dầu nhật nguyệt đổi trời trăng.
Té lừa mừng gặp nhà ông Triệu,
Quảy thỏ vui vầy tiệc cửa Tăng.
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Cuộc cờ mua núi chưa xong nước,
Trận chiến cầu binh đỡ ngỏ hằng.
Lau sạch non sông khăn một chéo,
Mặc ai vương đế, mặc ai hoăng. (Hoăng là băng)

TRẦN GIAN
Trần gian 塵間: Nơi bụi bặm, thế gian, trần thế.
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.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mượn của trần gian lưu chất lại,
Thiên niên còn mặc đứng gầy Trời.
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi hồn lìa khỏi trần gian,
"Hóa ra ngạ-quỷ cơ-hàn khổ thân."

TRẦN HƯNG ĐẠO
"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."
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TRẦN KHÁNH DƯ (Tên)
Một gánh CÀN KHÔN quảy tếch ngàn,
Hỏi chi bán đó? Dạ rằng than!
Ít nhiều miễn đặng đồng tiền tốt,
Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.
Ở với lửa hương cho vẹn kiếp,
Thử xem vàng đá có bền gan.
Nghề này lem-luốt toan nghề khác,
Nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn!
(Trần Khánh Dư)

TRẦN KHỔ
塵苦
E: Misfortunes of world.
F: Le malheurs du monde.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Khổ: vất vả khổ
cực.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh.
Cõi Trần là cõi khổ, không ai tránh khỏi. Chính nơi này là nơi
để cho các chơn hồn đến học hỏi và tiến hóa. Xem như là lò
"Luyện thép" vậy. Nếu không vào đây để chịu sự trui rèn thì
không có nơi nào mà vào con đường siêu thoát để đạt đến
ngôi Tiên vị Phật được bao giờ.
Thầy dạy: "Nơi trần khổ nầy, dầu cho bậc Chí Thánh cũng
khó tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu
vô giá. Các Tiên, Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa vị
cao thượng thiêng liêng là nhờ có sự cải quá mà nên Chánh
quả. 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
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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 bỉ chăng?"
Bài Khai Kinh có câu:
"Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
"Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông."

TRẦN KIM PHỤNG (NỮ GIÁO SƯ)
Quang Minh (sưu tầm)
Theo lời tường thuật của ông Giáo Hữu Thái Cảnh Thanh (kêu
là Cảnh Điện Báo) thì Bà Trần Kim Phụng là chơn linh của
Khổng Minh. Bà rất sáng suốt giải quyết những sự khó khăn
của Đạo. Một khi Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp gặp
việc khó khăn, hai ông lên Nam Vang hỏi ý kiến của Bà thì Bà
giải quyết mau lẹ thỏa đáng.
Chồng bà là ông Trưởng Tòa người Mertinique, tên Batrya…
Cũng do ông Cảnh cho biết chơn linh của ông nầy là Mạnh
Hoạch. Theo truyện Tam Quốc Chí thì Khổng Minh bắt được
Mạnh Hoạch bảy lần đều tha, lần chót mới giết. Thành thử
Mạnh Hoạch tái kiếp để đòi cái quả mà Khổng Minh đã giết
mình, nên làm chồng, còn Khổng Minh phải hoá nữ để cho
xong quả kiếp. Bà làm thi không cần suy nghĩ, thường kêu:
"Ký Cảnh đem giấy viết tôi đọc cho viết". Bà làm thi hay họa thi
trong 5-10 phút là xong.
Sau khi Bà lìa đời thời gian lâu không có giáng cơ. Một hôm
bà về cơ Đức Hộ Pháp hỏi nguyên do thì Bà tiết lộ rằng bà
được Chí Tôn phong Giáo Sư, nhưng thời gian lãnh chức
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hành Đạo chưa bao nhiêu, chưa có công nghiệp xứng đáng
với nền chánh giáo. Vì lẽ đó mà Bà thẹn không giáng Cơ.
Nhơn dịp nầy Bà khuyên Nữ phái ráng lập công bồi đức cho
xứng đáng phẩm tước chớ chẳng phải lãnh Thiên Phong,
không hành Đạo mà về cõi Hư Linh vẫn tự toại an nhàn.
THƠ CỦA BÀ TRẦN KIM PHỤNG
Ngài Cao Tiếp Đạo làm bài Luận Cơ Đời:
Thay đổi tang thương tỷ cuộc đời,
Chuyển xây vòng thế biết bao mươi.
Cột trò mộng huyễn người khôn dại,
Thử thách nhơn gian tiếng khóc cười.
Lừa lọc khuôn linh âu cũng thật,
Sắp bày cơ Tạo há rằng chơi.
Vẫy vùng cho khỏi lằn vay trả,
Đến cửa vĩnh sanh mới thấy Trời.
Huyền Quang (Cao Tiếp Đạo)
Họa Nguyên Vận:
Đến hỏi cùng ai cuộc ở đời?
Tẻ vui hòa lẫn mấy nhiêu mươi.
Gặp thời tranh cạnh say rồi tỉnh,
Nói chuyện tang thương khóc gượng cười.
Hư thiệt trò đời mua cũng rẽ,
Lợi danh chóan thế nghĩ mà chơi.
Nào ai muốn biết cơ mầu nhiệm?
Thử bước non cao thấy tột Trời.
Ứng Quân
(Nữ Giáo Sư Trần Kim Phụng)
Ông Đặng Thúc Liêng một thi gia khi hay tin chồng Bà Kim
Phụng qua đời đã gởi cho Bà một bài thi để ghẹo như vầy:
Xa nhắn hoa thơm tiếng đã từng,
Rằng nghe vắng vẻ cái vườn xuân.
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Can giồng lá thắm thôi thời chớ…
Đón gió chim xanh há biểu đừng…
Cung quế đường xưa đà bật dấu,
Vườn đào lối cũ đã quen chưa?.
Văn Quân nay gặp chàng Tư Mã,
Rồng nọ thêm vây, ráng mọc sừng.
Đặng Thúc Liêng
Bà họa lại:
Cái giọng năm ba cũng đã từng,
Xin đừng vẽ bướm cợt hoa xuân.
Bày lời Đổng Trác ai kìa chớ?
Dở ngón Tương Như thiệp bảo đừng.
Bắt phụng cỡi Rồng khen lớn mật,
Cấp non nhảy biển há quen chưn.
Làm thinh chẳng nói cho rằng ngỗ,
Nói lại thì mang tiếng sẻ sừng.
Trần Kim Phụng
Có một thi sĩ vô danh cũng ghẹo Bà:
Nầy hỡi nầy cô gái sắc tài!
Cầm kỳ thi họa chẳng thua ai?
Chẳng hay tuổi Á bao lăm đẩy?
Mà góa duyên Âu đã bấy chầy?
Đẹp vẻ duyên nay còn đượm sắc,
Hương đưa liễu nhụy khắp cùng bay.
Thuyền kia dồn dập còn mờ mệt,
Nầy hỡi nầy cô gái sắc tài!
Vô Danh
Bà họa lại:
Thôi chớ đon ren chữ sắc tài,
Giang sơn nầy hỡi thuộc về ai?
Sá chi bồ liễu âu thân phận.
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Để thẹn mày râu đã bấy chầy.
Gan óc để đâu nông nỗi thế?
Cánh hồng sao chẳng vẫy vùng bay?
Cái cơ duyên nợ không chi lạ,
Thôi chớ đon ren chữ sắc tài.!
Thật là tuyệt diệu, ông Vô danh trách Bà lấy chồng Âu, bà hỏi
lại phận nam nhi sao không chống Pháp để giải phóng cho
nước nhà mà sao lại trách phận quần thoa yếm mang quần
vận, vậy chớ tài an bang tế thế để nơi nào?
Ông Trần Khải-Sơ ở Sa Đéc có tặng Bà đại ý táng tụng văn tài
của nữ sĩ:
Bấy lâu nghe tiếng sấm vang tai,
May mắn hôm nay thấy đặng tài.
Da tuyết tóc mây đời có một,
Miệng thêu lòng gấm, gái không hai.
Tạ Nương vịnh liễu không nhường gót,
Tô Thị hồ văn khó sánh tài.
Gặp gỡ tình cờ lòng kính tặng,
Phước duyên toàn vẹn chúc trang đài.
Trần Khải Sơ
Bà họa lại:
Tiếng ngọc lời vàng đã chán tai,
Sa giang dễ thấy bậc anh tài.
Tước kinh lịch sự già nên một,
Quyền được nhơn tình thế chẳng hai.
Bảy bước thi hành khan tót bực,
Năm xe văn khẩm đã bày vai.
Dưới đời ít kẻ bì cho kịp,
Phong nhã thôi thôi dọa các đài.
Trần Kim Phụng
Có ông Hồ Xuân Lang đi Nam Vang chơi, chê xứ nầy không
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có cảnh đẹp, cũng thiếu bực văn chương, thiếu tay cầm kỳ, có
làm bài sau:
Nam Vang phong cảnh có chi hay?
Tài tử phong lưu chẳng mấy người.
Uống rượu chung tình e thiếu bợm,
Gãy đàn lưu thủy chẳng siêng tay.
Nghe ma đọc phú thêm buồn mãi,
Mời quỉ chơi cờ giải muộn đây.
Ước đặng ít người ra đối diện,
Nhọc lòng Gia Cát đợi lâu nay.
Hồ Xuân Lan
Bà họa lại:
Thoạt nghe tiếng nói, húy chà hay!
Nẻo tắc đường quan cũng gọi tài.
Chưa hãn dại khôn hầu nể mặt,
Cho tường cao thấp sẽ nhường tay.
Văn chương lối Hán kìa ai đó?
Thao lược bên đường hiếm kẻ đây!
Múa chớ khoe khoan tài trí ẻ!
Cửa Ban thường lại thế xưa nay….
Trần Kim Phụng
Câu văn chương lối Hán nào ẩn ý chê Hồ Văn Lan là thấp thỏi
lại có nghĩa tục nhục mạ một cách tài tình. Câu chót nói ông
Lan nhè múa hát trước cửa Lỗ Ban mà khóc văn trước Khổng
Thánh thì nó đau đớn sâu sắc đến tột bực, thật đáng phục tài.
TIỄN BẠN
Cá nhạn từ đây rẽ nước mây,
Nhìn sông non luống những châu mày.
Còi reo giục khách lời tan hiệp,
Rượu rót đưa người lúc tỉnh say.
Trăng giọi nhấp nhô lằn sóng bạc,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mưa phùng láy pháy giọt sầu xây.
Cái mùi ly biệt ai từng nếm,
Nếm thử rồi ai cũng thế nầy.
Trần Kim Phụng
TỰ THUẬT (quả sầu riêng)
Này thương cho trái, trái gai gai,
Căn dặn về ăn phải nhớ dai.
Vật mọn vì tình xin gắng tưởng,
Người cam thọ nghĩa dể đâu sai.
Đợi lòng bận biu lòng chưa dứt,
Bốn mắt trắng trưng mắt đoái hoài.
Dập dã cảnh tình khi trở bước,
Sầu riêng luống để chẳng mời ai.
Trần Kim Phụng
THI CHÚC HÔN
Dâu Nam Vang, Rễ đông sàng,
Tơ nguyệt săn bền mối tạo đoan.
Hiệp bạn trăm năm gầy sự nghiệp,
Chung lưng một gánh nợ giang san.
Câu tùng phận gái nên dày-dặn,
Chữ nghĩa đàn trai hỡi vẹn toàn.?
Duyên trẻ phỉ nguyền xuôi bạn cũng,
Trò đời gương Đạo cả phô trang.
Trần Kim Phụng
Tầu Tấn hôm nay hiệp một nhà,
Phú Đời hạnh Đạo kết nhân gia.
Tuồng đời tua vẽ màu Đời đậm,
Cửa Đạo thanh cao nét Đạo lòa.
Gái Tấn khá già tròn đức bốn,
Trai Tầu bền giữ vẹn giềng ba.
Nhúm nhen ấm áp lò hương lửa,
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Chung gánh giang sơn chớ nại hà.
Giáo Sư Trần Kim Phụng (1932)
KHÓC CHỒNG
Bến tục đã từng giải tuyết sương,
Bồng lai nay gởi tấm cang trường.
Trổi ca hờn thiếu khua sanh ngọc,
Chớp bóng giận gì thiếu mảnh gương.
Lầu giải đồng tâm ai những nhớ,
Hoài tình tri kỷ kẻ ngồi thương.
Trông mây hỏi bạn ơi còn nhớ?
Cái nghĩa cùng nhau xẻ mấy đường.
Trần Kim Phụng
GIÃ BẠN của Hà Thủy (Dursal)
Cùng nhau bàn bạc chỉ hôm nay,
Rựng sáng dương quang, tớ trở hài.
Tức cảnh phân trình thơ gượng tả,
Cảm tình lãnh ý nhạn hồi lai.
Khêu đèn ứng đối thâu canh vắng,
Nhìn khách tương giao trọng nghĩa dài.
Mỗi mỗi vẻ vào trong trí nhớ,
Dầu xa muôn dặm tưởng không phai.
Bà Trần Kim Phụng họa:
Nước bèo tan hiệp lẽ xưa nay,
Bận bịu làm chi lúc trổi hài.
Nam Bắc tuy nhiên rằng cách bức,
Non sông còn giống thuở tương lai.
Thơ đưa rượu tiển câu thù tạc,
Kẻ ở người đi, dậm vấn dài.
Tri kỷ dễ tầm đâu có nữa,
Ngại gì nghĩa lợt với tình phai?
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Nơi quyển Chí Sĩ Nguyễn Quang Diệu Thi Ca và Cuộc sống
của tác giả Nguyễn Văn Hậu trang 92 có viết đoạn như vầy:
Người ta còn kể chuyện ngâm họa sôi nổi giữa Thầy Minh, nữ
sĩ Trần Kim Phụng và cụ Nguyễn Quang Diệu chuyện khá vui
xin phép được nhắc lại: Nữ sĩ Trần Kim Phụng tức cô hai Hỏn
mà ở miền Nam nhiều người biết tiếng hay thơ, trước kia từng
lưu lạc nhiều nơi… Năm ấy nữ sĩ đi tu và được xung vào phái
đoàn truyền Đạo từ Kim-Biên xuống Tân Châu. Thầy Minh một
Nho-sĩ ở Cao Lãnh, trước đã từng nghe danh Trần Kim Phụng
nhưng chưa biết mặt lại vốn không thích mối Đạo mà nữ sĩ
Trần Kim Phụng đang theo, nay tình cờ gặp nữ sĩ đứng ra
truyền bá, có ý không bằng lòng nên chất vấn rồi công kích
thẳng tay.
Sau một hồi biện bác cãi cọ, Thầy Minh đưa ra một bài thơ tỏ ý
châm chọc và không muốn nữ sĩ làm công việc ấy nữa. Mời
bạn xem bài xướng của Thầy Minh.
Tai đã từng nghe mắt chữa từng,
Hôm nay gặp gỡ xiết cho mừng.
Lòng mong…….. …… vàng đá,
Chuyện khéo gây nên tiếng sõ sừng.
Mở Đạo phải toan dìu dắt nẻo,
Bứt dây nổ để động lay rừng.
Chừ thôi lở-dở đường lui tới,
Quày quả lên yên bước ngập ngừng.
Nữ sĩ bèn họa lại bài Thầy Minh, bài họa chỏi ngược khiến
Thầy Minh phải đỏ mặt.
Kẻ tục người thanh gặp mới từng,
Dở buồn, dở giận, dở vui mừng.
Say sưa nể bợm khoe mình ốc,
Sè sụt thì ông đỗ vận sừng.
Chát chúa không phân loài điệu vị,
Mịt mù nào tỏ đám mây rừng.
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Cợt trò nghỉ nổi cơn cười lạnh,
Lấp lửng làng văn bước lại ngừng.
Trời! Kim Phụng mỉa mình "đổ vận sừng" và chê văn chẳng
suông câu? Phải!
"Lấp lững làng văn bước lại ngừng".
Hai đàng đang cải nhau thì cụ Nguyễn Quang Diệu tới cụ hỏi
ra rồi giảng hòa và sau đó họa trao nữ sĩ một bài khuyên theo
con đường cách mạng.
Nghe nói mây mưa giấc đã từng,
Vì ai tỉnh ngộ khiến ta mừng.
Não nề lúc trước thân tê phấn,
Hồi hộp chuyện sao xác đội sừng.
Đài kiến đôi phen vùi lắp bụi,
Đường gai hoa nở mở thông rừng.
Con đường giải phóng thênh thang đấy
Gót ngọc khuyên ai bước chớ ngừng.
Nữ sĩ xem và chịu Cụ là người có học và cao hạnh đáng xưng
lên bậc đàn anh.
Ngày 30- Mars-1941
Giáng Cơ Giáo Sư Hương Phụng
Chào ông Khai Đạo, anh Sĩ Tải, ba anh Cửu Trùng và em Hai.
Chị hồi còn tại thế chị muốn tìm kiếm em đặng độ em đi với chị
một con đường, ngặt tìm kiếm không ra manh mối. Nay chị về
Thiêng liêng chị trông thấy em biết đường Đạo đức chơn
chánh mà lập công thì chị mừng biết bao cho kể xiết.
Em từ đây nếu như có việc chi buồn hoặc việc chi bí yếu thì
kêu chị, chị chỉ giáo cho. Em có căn quả lớn ngày sau em có
phần hơn người ta. Em vừa biết Đạo, tiếc thay chị đã ly trần
song chị có trìu mến em về buổi trước nên có tình nguyện theo
hộ em.(Ngọc Đạt: xin chị độ ông già em vào cửa Đạo).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Để mặc chị toan liệu, để chị cầu nguyện xin các Đấng Thiêng
liêng đặt cho em một cái tên Thánh để dễ bề tu niệm. Chị
khuyên em ráng học cho biết chữ Quốc Ngữ đặng dễ cho em
xem kinh coi sách một mình ở nhà khỏi cần ai.
Ráng, có chị bố hóa cho. Thôi chị tạm thăm em mấy lời khá
nhớ nghe. Ông Khai Đạo tại sao lên Kim-Biên không ghé thăm
em. (Trí Thanh nói:……………..) (1)
À lúc nầy em có một chuyện muốn cậy ông, vậy ông sẵn lòng
chăng? - Sẵn lòng.
Em có một người em yêu dấu là em Hai đây. Vậy kể từ đây
em cậy ông ngó chừng dùm nghe. (Trí Thanh nói:………..)
À việc đó không chứng cớ ai, nay có đủ mặt đây thì ông liệu.
(Trí Thanh nói:………….)
Được kỳ tới sẽ nói nhiều, em xin kiếu.
(1) Trí Thanh là Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
Ngày 25 Mai 1941 à 11h
Giáo Sư Hương Phụng: Chào mấy anh lớn, chào em Hai. Chị
hứa cầu xin cho em nhưng các Đấng buộc chị phải tiếp dẫn,
xong chị vì nhiều phận sự, vậy chị khuyên em ráng lập công
đức trước đi, thế nào chị cũng nài xin cho em được, chị mới
an dạ. Chị để một vị Thần theo hằng ngày để xua đuổi những
tà thần theo cám dỗ em. Em cứ an tâm công phu. (Xin chị
giáng tâm cho em thức tỉnh chớ em không được minh mẫn).
- Được, ráng nghe, việc ấy em cầu nơi lịnh bà Cửu Vị Tiên
Nương, miễn mình lo trù nghĩ làm âm chất thì thần minh ủng
hộ. Xin chào mấy vị, em xin kiếu.
Một giai thoại nói về sự độ rỗi Bà Trần Kim Phụng. Đức Hộ
Pháp lên Nam Vang muốn độ Bà bằng văn chương; Đức Ngài
gởi bà bài thi sau đây:
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Nắm vóc đất vẽ tranh chòi lũy,
Cầm mũi kim soi bụng Thái Sơn.
Biết người cái thế khai nguơn,
Làm chi đổ lệ, để hờn non sông.
Bà chiêm nghiệm biết Thiên mạng của Đức Ngài nên xin thọ
giáo theo Đạo Cao Đài. Như thế chúng ta thấy các chơn linh
cao trọng rất nhạy cảm về đường Đạo đức, hễ nghe tiếng
chuông cảnh tỉnh thì nhớ lại Thánh tâm mà hồi đầu hướng
thiện ngay (Bà theo Đạo Cao Đài khoản năm 1927).
Sau đây là Thánh Giáo của Bát Nương nói đến nguyên căn
của Bà Trần Kim Phụng.
Phò loan : Hộ Pháp-Tiếp Đạo
Phạm Môn ngày 10/11-6 Nhâm Thân (13/14 Juillet 1932)
BÁT NƯƠNG
Chào mừng mấy anh và chị Ứng Quân. Chị nghe em:
Quán tục bấy chừ đặng thảnh thơi,
Phân ranh ở thế khổ theo đời.
Trái oan vấn vít nhành khuê hoát,
Duyên phận đeo đai đóa ngọc bồi.
Lửa kiếp hương còn thơm cửa Phật,
Nước duyên gọt rãi ước cung Trời.
Đem thân ra khỏi phồn ba cảnh,
Dầu phải dầu than cũng hạp mùi.
Mấy người đàn ông, em ít ưa làm quen nên không cho chi hết,
họ vô duyên quá. Ứng Quân à, họ nói lén em hoài, nên em
phát ghét. Thôi em từ giã chị Ứng Quân, còn anh Trọng muốn
hỏi thì đợi họ về nhà mà hỏi. Em chào Nhị Tỷ. (Bài Thánh Giáo
nầy của ông Phối Sư Thượng Cảnh Thanh tặng).
Nhóm Tuyệt Cốc và Tiên Thiên về phá Tòa Thánh, Bà Trần
Kim Phụng chống lại bằng văn chương rất nặng nề:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mồ cha tám kiếp lũ gian manh,
Năm tối đồ mưu phá Đạo lành.
Khảo Phật trầy da không thấy mở,
Làm tôi phản chúa đáng ghê danh.
Đốt kinh, hủy báng người tu niệm,
Quyết sách đón ngăn kẻ học hành.
Quỉ giận, Thần hờn, Trời đất ghét,
Há dung tánh mạng gã tồn sanh.
Ứng Quân Giáo Sư Trần Kim Phụng
Bà Giáo Sư Hương Phụng cùng Giáo Hữu Thái Đến Thanh đi
hành Đạo trên vũng Sài Năng (Kom-pong-chuang) năm 1937
xe chạy cập triền núi Tà Lơn, tức cảnh:
Tả Cảnh trời chiều:
Hương Phụng:
Thái Đến:
Hương Phụng:
Thái Đến:

Cảnh lịch khen ai khéo vẽ vời,
Nước non qua lại mấy ngàn khơi.
Một bầu thế giới khinh khinh rộng,
Đôi dãy càn khôn rạng rạng ngời.
Màn sáng xuê xang hình gấm trải,
Rừng tòng tịch mịch bức tranh phơi.
Vạn bang thế sự do Thiên tạo,
Khách tục kìa ai có biết thời.

MỘT VỤ TRÁO LÁ SỚ THỬ CƠ
Trong quyển Hồi ký bổ túc của ông Phối Sư Thượng Vinh
Thanh, trang 7 có đoạn như vầy:
"Một đêm nọ, có Bà góa phụ Trần Kim Phụng là người đàn bà
sang trọng, có tên tuổi lại là một thi sĩ ở Nam Vang mà ai ai
cũng đều kính nể, đến hầu Đàn mà lại có tư ý muốn thử cho
biết sự thiệt hư. Bà cũng vào trước Đàn cơ quì lạy như mọi
người, dâng sớ xin thi. Trong Đàn thì đông đảo, mỗi người đội
một lá sớ, lòng thành cầu khẩn. Lúc mới vào Đàn còn đang lộn
xộn, kẻ đứng người quì, bỗng dưng có ông bạn quen tên
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Huỳnh Đình Thới, kế toán viên hãng buôn, cố ý đến thử sự linh
thiêng của Đàn cơ, ông lòn ra phía sau của Bà Trần Kim
Phụng đã quì và đổi lá sớ trên đầu, ông lén tráo lá sớ của ông
để tráo vào lá sớ của Bà mà Bà không hay, cũng không ai để
ý, rồi ông quì xuống đó đội lá sớ của Bà Trần Kim Phụng.
Khi Cơ giáng ban một bài thi bát cú cho Bà Trần Kim Phụng thì
do ông Huỳnh Đình Thới đội dâng, chữ đầu của bài thi là
"Phụng" (Phụng đến Hồ dương trổi tiếng kêu…) tác giả chỉ
nhớ câu đầu của bài thi, còn trong ý tứ bài thi toàn là chuyện
của Bà Trần Kim Phụng.
Rồi đến lượt ông Trần Đình Thới mà lá sớ lại do Bà Trần Kim
Phụng đội dâng, Cơ giáng cho một bài thi bát cú có tên "Thới"
đứng đầu mà ý tứ và sự việc đều đúng với sở cầm mà ông
Thới đã viết trong lá sớ. Khi bãi đàn đem thi ra đọc lại, ông
Thới mới thú thật là ông tráo lá sớ của ông cho Bà Trần Kim
Phụng để thử xem cơ thiệt hay giả. Chừng ấy ông mới bái
phục sự linh hiển của Thiêng liêng."
Lời kết: Đây chỉ là tài liệu sưu tầm, chưa đầy đủ về cuộc đời
hành Đạo và ngày sanh tháng mất của Bà. Rất mong được sự
bổ sung của chư Đạo Hữu để người viết sử Đạo sau nầy có
đầy đủ tài liệu hoàn thiện về Tiểu Sử của Bà Trần Kim Phụng.
[Quang Minh (sưu tầm)]

TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308)
陳仁宗
(Vua) Trần Nhân Tông cũng được gọi là "Trúc Lâm Ðầu Ðà"
竹林頭陀 "Ðiều Ngự Giác Hoàng" 調御覺皇 Thiền sư Việt Nam
uyên thâm, đạt đạo và cũng là một nhà vua xuất sắc, từng
đánh bại quân Nguyên. Sư khai sáng phái thiền Trúc Lâm Yên
Tử, được tôn là Ðệ Nhất Tổ của phái này.
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Ông là vua thứ ba nhà Trần, tên húy là Khâm, con trưởng của
vua Trần Thánh Tông.
Năm 16 tuổi, ông được lập Hoàng Thái tử. Cố nhường lại
chức này cho em nhưng không được, ông trốn triều đình vào
núi Yên Tử tu học. Ðến chùa Tháp ở núi Ðông Cứu thì trời vừa
sáng, ông bèn vào trong nghỉ. Thấy dung mạo của ông khác
thường, vị trụ trì chùa này ân cần làm cơm thiết đãi. Hay tin,
vua cha liền sai quan thỉnh ông trở về cung điện.
Năm lên 21, ông lên ngôi Hoàng Ðế. Mặc dù ở địa vị cùng tột
nhưng ông vẫn giữ mình thanh tịnh, thường ăn chay. Vì bẩm
chất thông minh nên ông sớm tinh thông nội (kinh luận) lẫn
ngoại điển. Lúc rỗi, ông thường hay mời các bậc hiền triết đến
luận đạo, tôn Huệ Trung Thượng sĩ làm thầy và cũng ngộ
huyền chỉ của thầy mình.
Năm 1293, ông truyền ngôi lại cho con là vua Anh Tông và chỉ
sáu năm sau đó, vào năm 1299, ông chính thức xuất gia và
sau được xem là người thừa kế chính thức của phái Yên Tử,
thế hệ thứ sáu. Sư trở thành Tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm,
là một dòng Thiền mạnh mẽ thời bấy giờ, có tính nhập thế. Tổ
thứ hai của dòng Trúc lâm là Thiền sư Pháp Loa, là truyền
nhân chính của Sư. Nhân một buổi pháp hội tại chùa Sùng
Nghiêm tại núi Chí Linh, Sư thượng đường bảo: "Thích-ca Văn
Phật vì một đại sự mà xuất hiện trong đời, 49 năm mấp máy
đôi môi mà chưa nói lời nào. Ta nay vì các ông lên tòa, sẽ nói
cái gì đây?"
Rồi Sư sang ngồi bên giường Thiền, đánh một tiếng chuông
và ngâm kệ:
Thân như hô hấp tỷ trung khí
Thế tự phong hành lãnh ngoại vân
Ðỗ Quyên đề đoạn nguyệt như trú
Bất thị tầm thường không quá xuân.
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(Thân như hơi thở ra vào mũi
Ðời giống mây trôi đỉnh núi xa
Chim Quyên kêu rã bao ngày tháng
Ðâu được ngày xuân để luống qua!)
Một vị tăng hỏi:
- Sư đáp:

Thế nào là Phật?
Chấp nhận như xưa là không đúng.

Tăng hỏi:
- Sư đáp:

Thế nào là pháp?
Chấp nhận như xưa là không đúng.

Tăng hỏi:
- Sư đáp:

Thế nào là Tăng?
Chấp nhận như xưa là không đúng.

Tăng hỏi:
- Sư đáp:

Rốt cuộc như thế nào?
"Bát tự đả khai phân phó liễu
"Cánh vô dư sự khả trình quân."
(Tất cả mở toang trao hết sạch
(Ðâu còn việc chi nói cùng người.)
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TRẦN PHỦ TỪ
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TRẦN QUANG VINH (Tên)
Thượng Phối Sư Thượng Vinh Thanh.
Nguơn linh Francois Hugo đệ tử Bạch Vân Ðộng.
Tiền kiếp ông Trần Quang
Vinh là con của Ðức Victor
Hugo -Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn- Chính Đức VictorHugo Ngài có giáng Cơ nhìn
con, là ông Trần Quang
Vinh. Sau, ông Trần Quang
Vinh đắc phong vào phẩm
Phối sư phái Thượng. Thánh
danh là Thượng Vinh Thanh.
Ông Trần Quang Vinh đạo
hiệu Hiển Trung là con của
Đức Victor-Hugo hồi tiền
kiếp.
Ông Bà VICTOR-HUGO
giáng Cơ nhìn Con.
Nguyên văn bài Cơ chữ Pháp (Lời ông Hiển Trung nói: sao lục
ra đây để lưu kỷ niệm. Đây bài của Đức Chưởng Đạo giáng
đàn đêm 30-12-1931, lối 23 giờ, có đăng trong quyển lịch sử
"Les Messages Spirites de la 3ème Amnistie de Dieu" trang
63)
Saigon 30-12-1931, (23 h)
Chez le grand Dignitaire Thái Thơ Thanh à Tân định, Saigon.
Médiums: Hộ Pháp et Văn Pháp.
Présents à la séance: Le Pape Intérimaire Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt, Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh,
Gíao Hữu Thượng Vinh Thanh et quelques Dignitaires
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Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ou Victor Hugo
Bonjour mes grands frères,
Et la Mission Étrangère
Viens Hiển Trung mon enfant,
Voilà ton nom est maintenant grand,
Viens recevoir la bénédiction de ton père
La lignée des Hugo a le droit d’être fière
Tu as assez vu n’est-ce pas?
La France est vraiment grand Etat,
Oh! Ne te plains pas de son ingratitude,
Quoiqu’ Elle soit France, Elle garde cette habitude.
Tu lui as rendu un grand service,
Et, en religion, tu n’es que novice.
Pauvre garcon! Tu m’as fait tant souffrir au berceau,
Et tu me paies maintenant d’un renom des plus beaux
Ta mère a promis de venir
Avec moi, elle voudra te benir
Nous parlerons plus amplement au Saint-Siège.
Au revoir et à tantôt.
Bài dịch ra Việt văn:
Muốn cho chư đọc giả dễ hiểu, nên xin tạm dịch ra đây bằng
Việt văn, điệu "Song thất lục bát" cũng cố gắng cho sát ý
nghĩa, chư đọc giả nào rành hai thứ chữ Pháp Việt, xin bảo
cho tác giả nếu có điều sơ thất, xin đa tạ.
Sai gòn, đêm 30-12-1931 (23 giờ) tại Biệt xá ông Chánh Phối
Sư Thái Thơ Thanh ở Tân Định.
Phò loan: Hộ Pháp và Văn Pháp
Hầu đàn: Q.Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Chánh Phối
SưThái thơ Thanh, Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh và vài Chức
Sắc.
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Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
hay Victor Hugo
Chào chư Đại Huynh và Hội Thánh Ngoại giáo.
HIỂN TRUNG con! Lại đây Thầy dặn,
Tuổi tên con nay đặng chói loà,
Huệ ân con nhận nơi Cha,
Có quyền hãnh diện giòng Ta với đời.
Con đã thấy bao thời Pháp thuộc,
Được các nơi tôn bậc Đại cường,
Phiền chi con, kẻ vô ơn,
Mặc dù danh vọng cũng còn thói quen.
Ân lớn kia một phen con trả,
Khi mới vào lập quả đường tu,
Nuôi con CHA lắm công phu,
Giờ đây mừng trẻ đền bù vinh quang.
MẸ con hứa đến trần gian,
Cùng CHA thăm viếng ân ban con hiền.
Thăng
Trong hai câu cuối bài Thánh giáo trên Đức Chưởng Đạo báo
cho hay rằng BÀ VICTOR HUGO, tức là MẸ kiếp trước của
HIỂN TRUNG, hứa ban ơn cho con. Lần lượt, ngày qua ngày,
cho tới hơn một năm sau, mới có dịp cho Bà giáng tại KimBiên đêm 16-02-1933, do Đức Hộ Pháp và ông Cao Tiếp Đạo
phò loan. Sau đây là nguyên văn bài thi bằng Pháp văn. Tác
giả cũng tạm dịch ra Việt Văn theo điệu "Song thất lục bát". Có
đăng trong quyển lịch sử "Les Messages Spirites de la 3ème
Amnistie de Dieu" trang 73.
Phnom-Pênh, le 13 Février 1933 (22h)
(Chez Chánh Đức)
Médiums: Hộ Pháp et Tiếp Đạo.
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Présents à la séance: Giáo Sư Thượng Bảy Thanh, Giáo Sư
Thượng Vinh Thanh, Giáo Sư Thượng Chữ Thanh.
VICTOR HUGO
Bonjour mes frères et soeurs.
Charles et Francois, votre mère vient.
Madame VICTOR HUGO née Adèle FOUCHER
Debout mes enfants. Pleurs!
Je ne suis contrarier de ma vie
La volonté de votre père,
Surtout dans ses actes humanitaires
C’est toujours contre la tuerie
Qu’il a lutté.
Apres sa mort, il n’abandonne pas son projet,
Il vous envoie continuer ses oeuvres
Parmi ceux qui vous ont reniés.
Par ingratitude, ils accumulent les pires manoeuvres
Les calomnies et les iniquités.
Qu’a-t-il pu obtenir comme resultat?
Il a toutes les facultés de connaitre dans l’ Au-Delà
Non, il persiste malgré mes pleurs
A vous envoyer dans ce monde de terreur
Vacquerie lui aussi se reincarne;
Il se dit souvent que cette terre est son charme.
Il va être grand homme d’ Etat.
Il suit la trace de Léopold dans les Pays-Bas
Adèle ne veut plus souffrir,
Pour vous voir seulement, elle refuse de venir.
Elle dit que le souvenir est cuisant,
Elle ne veut revoir le monde des vivants.
Au revoir
Bài dịch ra Việt văn:
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Victor Hugo phu nhân, nhũ danh Adèle FOUCHER
Này hai con bình thân nghe dạy!
Đổ luỵ thương MẸ phải đến đây,
Xét ra đời MẸ bao ngày,
Giữ tròn bổn phận đắng cay cùng chồng.
Ý CHA con MẸ không dám trái,
Bởi việc làm Nhơn ngãi của Người.
Đấu tranh chống giết muôn loài,
Về Tiên, người cũng chưa nguôi mộng lành.
Nên giao con sở hành tiếp tục,
Lắm những người xúi dục không nhìn,
Bày trò bạc nghĩa vô tình,
Mưu mô bất chánh để mình con cam.
MẸ hỏi thử có đem kết quả?
Cõi Thiêng liêng Người đã rõ thông,
MẸ dù than khóc cũng không,
Chí Người cương quyết gởi con xuống trần.
Vacquerie riêng phần tái kiếp,
Đến thế gian cho hiệp với lòng,
Đại Thần nó sẽ nên công,
Hoà Lan giúp nước theo giòng Léopold.
Adèle sợ tâm hồn thêm khổ,
Nên không về hội ngộ cùng con,
Và rằng kỹ niệm xưa còn,
Đau thương lắm cảnh héo hon lòng người.
Nên không muốn thấy cõi đời,
Con người sống nữa để rồi khổ thân.
Thăng.
Ông là người lập ra Quân Đội Cao-Đài:
Nhắc lại: Mấy tháng cuối năm 1945 đến mấy tháng đầu năm
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1946 là giai đoạn nguy khốn nhứt của Đạo Cao Đài. Pháp tàn
sát Đạo để trả thù đảo chánh. Còn Việt Minh tàn sát Đạo vì
buộc tội theo phát xít Nhật. Một đàng giết mà có điều kiện dàn
xếp, còn một đàng giết không có điều kiện giải quyết.
Sau khi được một số tín hữu ở Cà Mau giải thoát khỏi nhà
giam Việt Minh, ông Trần Quang Vinh về Saigon ẩn náu được
vài ngày thì bị Pháp bắt giam tại bót Catinat cùng một số Chức
sắc. Trước tình cảnh bi đát đó, ông buộc lòng phải nhận lời
của Pháp, dàn xếp với điều kiện phải kêu gọi hai Chi Đội 7 và
8 trở về thành lập Quân đội tự vệ Cao Đài thì Pháp sẽ cho Đạo
được tự do tín ngưỡng.
Việc hiệp tác với Pháp buổi đó ngoài ý muốn của mọi người,
nên anh em ở chiến khu còn dè dặt chưa quyết định dứt khoát
vì không hợp nguyện vọng của họ. Nhưng dầu muốn hay
không cũng phải gỡ rối cho Đạo lúc khó khăn. Anh em chỉ về
hiệp tác một số ít, phần đông ở lại đề phòng mọi sự bất trắc có
thể xảy ra, nếu người Pháp không thật tâm.
Thoả hiệp ký kết với Pháp ngày 9-6-1946.

TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277)
Vua tên thật là Trần Cảnh 陳煚 quê làng Tức Mặc 即墨, phủ
Thiên Trường 天長 (huyện Mỹ Lộc 美祿, tỉnh Nam Định sau
này). Tác phẩm có: Kiến trung thường lễ 建忠常禮, Quốc triều
thông chế 國朝通制, Khoá hư lục 課虛錄...
Khi viết bài Tựa cho Thiền tông chỉ nam 禪宗指南, vua ám chỉ
rằng trách nhiệm độ đời của Phật hay Nho vẫn là một: "Lục tổ
có nói: Bậc đại Thánh và đại sư đời trước không khác gì
nhau." Như thế đủ biết đại giáo lý của Đức Phật ta lại phải nhờ
Tiên Thánh mà truyền lại cho đời.". Trong bài Phổ khuyến phát
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bồ đề tâm, vua viết: Vị minh nhân vọng phân Tam giáo 未明
人妄分三教 Liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm.了得底同悟一心.
(Chưa tỏ ngộ, người đời lầm lẫn phân biệt Tam giáo, Khi đạt
chỗ gốc cội rồi thì cùng ngộ một tâm.)
Trong bài Tọa thiền luận 坐禪論, vua so sánh Tam giáo về
pháp môn tu luyện và nêu lên sự tương đồng như sau: "Thíchca Văn phật vào núi Tuyết sơn, ngồi ngay ngắn trong sáu năm,
chim bồ các làm tổ trên đầu, cỏ mọc xuyên qua bắp vế mà
thân tâm vẫn bình thản. Tử Cơ [Đạo gia] ngồi tựa ghế, thân
như cây khô, lòng như tro nguội. Nhan Hồi [Nho gia] ngồi
quên, chân tay rời rã, thông minh dẹp bỏ, lìa xa cả trí, cả ngu
để hòa chung với Đạo lớn. Ba bậc Thánh hiền của Tam giáo
đời xưa đó đều nhờ ngồi định mà có thành tựu." Tuyết sơn tức
là Hy-mã-lạp-sơn (Himalayas). Chim bồ các có sách dịch là
chim thước, hoặc dịch là chim khách. Tử Cơ tức là Nam
Quách Tử Cơ, được chép trong Nam Hoa Kinh của Trang tử.
Trong bài Giới sát sinh văn 戒殺生文, vua nêu lên chỗ tương
đồng của Tam giáo về mặt hành thiện: "Sách Nho dạy làm
điều nhân đức, kinh Lão dạy thương yêu người và vật, Phật
chủ trương hãy giữ gìn giới cấm sát sinh…"

TRẦN THẾ
塵 世
E: The world.
F: Le monde.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Thế: đời, cõi đời.
Trần thế là cõi trần, tức là cõi đời, cõi thế gian.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế.
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TRẦN THỊ LỰU (Tên)
Bà là hiền nội của Ngài Cao-Quỳnh Diêu (Bảo Văn Pháp
Quân. Hiệp Thiên Đài). Bà Trần Thị Lựu đắc phong Nữ Giáo
Hữu trong kỳ Đức Chí Tôn phong Thánh Nữ phái lần đầu tiên,
được Đức Chí Tôn giao nhiệm vụ cùng với Nữ Giáo Sư
Hương Hiếu (hiền nội của Ngài Cư, đây là hai chị em bạn dâu
trong gia đình họ Cao) dạy các Đồng nhi tụng kinh.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I trang 44, Đức Chí Tôn
bảo: "Lựu và Hiếu tập một lũ Nữ Đồng nhi chừng 36 đứa đặng
mỗi khi Đại lễ nó tụng kinh cho Thầy".
Bà là một trong số 247 người đứng tên Tờ Khai Đạo.

TRẦN TÌNH
塵 情
E: The feelings of man in the world.
F: Les sentiments de l’homme dans le monde.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Tình: tình cảm.
Trần tình 塵情 Tình cảm của con người ở cõi trần. Theo Phật,
trần là cõi uế-trược, nên những thứ tình cảm của con người
đối xử với nhau nơi cõi ấy cũng không có gì là bền vững hay
siêu phàm được, mà lẫn lộn đủ thứ thanh trược, thiệt giả, tốt
xấu. Người ta chia tình cảm con người ra làm bảy thứ, gọi là
Thất tình, đó là Hỷ (mừng), Ái (yêu), Lạc (vui), Dục (muốn), Ai
(buồn), Ố (ghét), Nộ (ghét).Diệt trừ hết những thứ tình cảm
xấu xa nơi cõi trần, mà vui hưởng tiêu diêu, thảnh thơi nhàn
hạ. Ấy là biết chế ngự Thất tình vậy. (Xem: Thất đầu xà, vần
Th)
Kinh Khi Đã Chết Rồi có câu:
"Cửa Tây Phương khá bay đến chốn,
"Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu."
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TRẦN TRỌNG KIM
Ông Trần Trọng Kim có viết một câu rất ý nghĩa:
"Ngôn chi vô văn, hành chi bất viễn." Nghĩa là: Nói không có
văn chương thì truyền ra chẳng đặng xa.

TRẦN TỤC
塵 俗
E: Vulgar world.
F: Monde vulgaire.
Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Tục: thấp kém.
Trần tục là cõi trần thấp kém.
Người trần tục là con người thấp kém nơi cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sao ra Tiên Phật, người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.
Thi văn dạy Đạo:
Lánh đường trần tục đến non Tiên,
Lấy nước nhành dương tưới lửa phiền.
Ðã chẳng phải duyên không phải nợ,
Can chi con buộc tấm tình riêng.
"Trần tục là cõi sầu than khổ lụy dành cho các Đấng vô hình
vì bị tội lỗi, lạc lầm mà phải sa đọa đặng tìm phương giải thoát
trầm luân qui hồi cựu phẩm. Trần tục cũng là trường thi công
đức, dành cho khách phàm trả nợ tiền khiên, dứt đường oan
trái đặng lập vị thiêng liêng khỏi luân hồi chuyển kiếp".
Trần tục là cõi chứa nhiều phiền não, nên chúng sanh ở đây
tâm thường lo lắng, ray rứt, bất an..Tại sao cõi này chứa nhiều
phiền não? Bởi vì chúng sanh bị năm động lực sau đây sai
khiến, nên thân tâm lúc nào cũng âu lo, tính toan, sợ sệt...
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Tham: Lòng ham muốn của con người vô tận, nên tâm bao giờ
cũng tìm đủ mọi cách để thỏa mãn dục vọng của mình, lòng
muốn thâu góp vào một tay làm bá chủ.
Sân: Gặp cảnh trái ý liền giận dữ, lòng lúc nào cũng hờn giận
nổi nóng. "Giận mất khôn".
Si: Tâm bị mê hoặc, không tỉnh táo để nhận định gọi là si.
Mạn: Kiêu căng, ngạo mạn, cậy mình tài trí có lòng khinh khi
miệt thị người khác gọi là mạn.
Nghi: Đối với mọi việc, thường sanh lòng ngờ vực, chẳng thể
nào phán đoán dứt khoát, gọi là nghi. Nghi kỵ, nghi ngờ…
Do năm yếu tố trên làm cho con người sống ở thế gian phiền
não, nên lúc nào cũng bất an, sợ sệt...Vì vậy, thế gian còn gọi
là cõi tục lự, nó nhuộm đen đến cả đến tâm hồn.
Pháp Chánh Truyền: "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 lẫn tuất thương sanh, mà phải phế hủy
kiếp duyên, chịu đọa đày nơi trần tục".
Bài thi 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.

TRẦN VĂN HOẰNG (Tên)
Trần Văn Hoằng là con trai Trần Văn Tạ. Cả gia đình ông đều
đứng tên vào Tờ Khai Đạo 247 vị.
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TRẦN VĂN TẠ (Tên)
Trần Văn Tạ thọ phong phẩm Hộ Đàn Pháp Quân nơi Toà
Thánh Tây-Ninh. Gia đình ông có bốn người đều ký tên vào
Tờ Khai Đạo trong số 247 người. Ông và vợ là Trương Thị
Tròn, con gái là Trần Thị Trang và con trai là Trần Văn Hoằng.
Ông Trần Văn Tạ tích cực hành Đạo tại Toà Thánh Tây Ninh.
Theo lời Đạo trưởng Liên Hoa (Hội Thánh truyền giáo) khoảng
năm 1930, ông Trần Văn Tạ có xây dựng tại làng Long Hiệu,
xã Long Tân, Nhơn Trạch ngôi Trung Hưng Thánh bản trên
một ngọn đồi cách lộ độ 3000m. Qua chiến tranh ngôi chùa
cũng bị huỷ hoại, không còn vết tích. Ông chuyên giải bịnh tà.
Tại Thánh Thất Cầu Kho Thứ sáu: 27-8-1926 (âl 20-7-Bính
Dần). Thầy dạy: "Tạ, Thầy giao khổ bịnh nhơn sanh cho con.
Thầy lấy nhà con làm Thánh Thất của Thầy".
Ngoài đàn lệ, lại còn thiết đại đàn ở nhiều chỗ khác để giúp
vào cuộc phổ thông Thiên Ðạo. Đức Thượng Ðế lại dạy lập
một cái đàn riêng nơi nhà ông Ðội Trần Văn Tạ để cứu chữa
bịnh nhơn. Công quả ấy về phần ông Trần Văn Tạ và con ông
là Trần Văn Hoằng lo lắng.

TRẦN VĂN TẤN
Trần Văn Tấn (Đốc Phủ Tấn) (Trích quyển Hoa Trái Mùa bài):
NHẠN VỀ ĐÔNG
Nhạn về đông gởi bạn tình chung,
Gởi bạn tình chung một tấm lòng.
Chung một tấm lòng ngơ ngẩn đợi,
Lòng ngơ ngẩn đợi nhạn về đông.
Kỉnh vấn Bát Nương:
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Khép nép cầu Tiên chỉ giáo giùm,
Cửa Trời trò khó đứng khum khum.
Nhơn là tiếng súng tai nghe ỏi,
Nghĩa ấy quân reo tiếng ó rùm.
Chiu chít bầy gà côi khóc mẹ,
Nghinh ngang lũ sói cậy oai hùm.
Nhơn sanh xâu xé xương thành núi,
Thiên hạ bao giờ cội mới sum?
Bát Nương đáp:
Đoạn đời đã trải mấy ai giùm?
Một gánh giang san nổi tiếng um.
Trông bóng thiều quang, mây án khuất,
Cầm gươm tuế nguyệt đở khum khum.
Bấy nhiêu đó rồi nên Đạo sẽ tiếp cho….

TRẦN VĂN XƯƠNG
Đức Quyền Giáo-Tông giáng cơ ngày 19-12-Ất Mùi (1955):
"…Rồi đây thế phải cậy Đạo đưa đường mà mấy ông nhà
mình nằm gát cẳng thì trông nỗi gì chớ! Cười… Phải huấn
luyện đầy đủ. Em Bảo Thế giúp sức giùm, Qua sở cậy bấy
nhiêu. Còn Thánh Địa thì giao cho Trần Văn Xương giữ cửa
rồi. Ê! Lão đó treo giò hay số dách, biểu con cái Chí Tôn giữ
mình, họ lang thang lắm rồi đa, nhứt định Trần Văn Xương giữ
nguyên bổn phận, chớ trách."

TRẤN BÙA
Thầy dạy: ngày 18-5-Đinh Mão (dl.17-6-1927)
"Hoạch! Trao nước cho anh con dâng lên, trao chai nước
khác, Thầy trấn bùa đặng gởi cho Hộ, để vọng nơi Thánh
Tượng, mỗi lần cúng lấy, đứng lên niệm 3 lần "Nam mô Ngọc
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Hoàng Thượng Đế từ bi cứu khổ" rồi dành đặng cứu bịnh
những kẻ hữu căn. Nó đặng phép lấy bông mà làm theo lời
Thầy đã dặn. 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."

TRẤN ĐẠO
鎮 道
E: Religious region.
F: Région religieuse.
Trấn: Khu vực hành chánh. Đạo: tôn giáo. Trấn Đạo là một
khu vực đạo rộng lớn có từ 3 đến 5 Châu Đạo. Châu Đạo là
một Tỉnh Đạo.
Ðầu Trấn Ðạo là Khâm Trấn Ðạo, phẩm Giáo Sư, cũng do Hội
Thánh bổ nhiệm. Khâm Trấn Ðạo nhận lệnh trực tiếp từ Cửu
Viện Trung Ương Tòa Thánh, do 3 vị Chánh Phối Sư cầm
quyền.
Ngoài Thánh địa ra, tổ chức Hành chánh địa phương của Đạo
Cao-Đài gồm có Trấn Đạo, Châu đạo, Tộc Đạo và Hương
Đạo.
Trấn đạo chia làm nhiều Châu-đạo (mỗi Châu Đạo tương ứng
với một Tỉnh của Quốc gia) Châu đạo chia làm nhiều Tộc Đạo
(Tộc đạo tương ứng với một Quận). Mỗi Tộc đạo có nhiều
Hương Đạo. Hương Đạo tương ứng với một Xã.
Đứng đầu Trấn đạo là ông Khâm Trấn (Cửu Trùng Đài) và ông
Quản Trấn (Phước Thiện).
Đứng đầu Châu đạo là ông Khâm Châu (Cửu Trùng Đài) và
ông Quản Châu (Phước Thiện).
Đứng đầu Tộc đạo là ông Đầu Tộc (Cửu Trùng-Đài) và Ông
Quản Tộc (Phước Thiện).
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Đứng đầu Hương đạo là một Bàn-Trị Sự (Cửu Trùng Đài) và
Bàn Cai-quản (Phước Thiện).
Riêng Bộ Pháp Chánh thì có một vị Sĩ-tải Pháp Chánh coi
từng vùng (mỗi vùng gồm 2, 3 Tỉnh) và một vị Luật Sự Pháp
Chánh trông coi từng Tỉnh.

TRẤN ĐẠO TẦN QUỐC
Đức Hộ Pháp dâng sớ chung niên Ất Mùi (1955) có câu:
"Trấn Đạo này do một vị Giám Đạo Bộ Pháp Chánh tạm cầm
Quyền Khâm Trấn, vì thiếu Chức sắc Hành Chánh Đạo.
Nhơn tâm chư Đạo hữu nới Kim Biên không được nhứt trí,
phần đông Hoa kiều không thuận tùng Khâm Trấn. Đệ Tử sẽ
liệu phương thống hợp, vì con cái Đức Chí Tôn không phân
màu da sắc tóc hay nòi giống ngôn ngữ.
Thánh Thất Kim Biên phải dời nơi khác trong phần đất của
Chánh Phủ Miên Triều tạm cấp cho và hiện thời Chức sắc
hành chánh đang lo xây dựng. Trong công cuộc tạo tác này,
nền tài chánh còn khiếm khuyết mọi bề… Nhưng không vì
thiếu nợ mà không tiến hành công việc, vì phải dời Thánh Thất
cũ nơi khác, hiện giờ toàn Chức Sắc và Chức việc cùng Đạo
hữu tạm định cư tại Báo-Ân-Đường, dưới sự chăm nom của
một vị Nữ Đạo Nhơn Phước Thiện tại Tần Quốc".

TRẤN NHẬM
鎮 任
E: To govern.
F: Gouverner.
Trấn: - Đè nén, giữ cho yên. - Khu vực hành chánh. Nhậm:
Nhiệm: gánh vác. Trấn nhậm là đảm nhận chức vụ gìn giữ
yên ổn ở một địa phương.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã ban sắc cho Thần hoàng Long Thành thăng
lên chức Văn Xương, vào trấn nhậm làng Hiệp Ninh.

TRẤN PHÁP
Đức Hộ Pháp trấn pháp; tay cầm nhành dương và Cam Lồ
thủy.

TRẤN PHÁP THIÊN HỈ ĐỘNG
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:
1- Long-Tu-Phiến của Đức Cao Thượng-Phẩm để lại.
2- Kim-Tiên của Bần-Đạo.
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Hiệp với ba vòng vô-vi tức nhiên 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.
KIM-TIÊN là gì?
- Là tượng hình-ảnh của điển-lực điều-khiển Càn-khôn vũ-trụ
mà chính đó là điển-lực tức nhiên là sanh lực của vạn-vật đó
vậy. Với nó mới có thể mở Đệ-Bát-Khiếu - trong thân con
người có thất-khiếu và còn có một khiếu vô-hình là HuệQuang-Khiếu - vì nó là điển-lực nên nó mở khiếu ấy mới được.
Nói rõ, con người có ngũ-quang hữu tướng và lục-quang vôhình, mà phải nhờ cây Kim-Tiên ấy mới có đủ quyền-hành mở
lục-quang của mình đặng.
LONG-TU-PHIẾN, có thể vận-chuyển Càn Khôn vũ-trụ do
ngươn khí đào-độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào-đôn
ngươn-khí, thâu-hoạch ngươn-khí để trong sanh-lực.
Con người nắm được điều ấy là kẻ đắc-pháp, nhờ nó mới có
thể luyện Tinh hóa Khí luyện Khí hóa Thần được.
Ấy là Bí-pháp trấn tại Thiên-Hỉ-Động - Trí-Huệ-Cung, toàn thể
ngó thấy không có gì hết mà trong đó huyền-pháp vô-biên vô
giới, giải thoát đặng cùng chăng là do bao nhiêu đó mà thôi.

TRẤN PHÁP THẤT ĐẦU XÀ
Ngài Hiến Pháp nói: "Khi trấn thần Ngai Hộ Pháp ngự, Ngài
trấn chữ KHÍ, có tượng một con rắn bảy đầu quấn vào dưới
ngai Ngài: ba đầu ngóc lên sau lưng, bốn đầu gục xuống, cái
mình quấn Ngôi Thượng Phẩm, cái đuôi quấn Ngôi Thượng
Sanh. Rắn Thần bảy đầu tượng trưng cho người có thất tình:
Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ. Ba đầu rắn ngó lên sau lưng Hộ
Pháp là: Hỉ, Ái, Lạc, ý nghĩa là người tu nên luyện tập nâng đỡ
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ba tình (Vui, Mừng, Thương) ấy. Còn bốn tình kia: Ai, Nộ, Ố,
Dục thì đè xuống đừng cho ngóc đầu lên.
Khi Đức Hộ Pháp trấn Pháp hành bí Pháp cùng thể pháp các
Đàn, Vía, Sóc, Vọng, khi Ngài đứng là chuyển Pháp, Ngài ngồi
là trụ Pháp và khi Ngài ngồi hai chân đạp hai đầu: Ai bên tả,
Nộ bên hữu; hai tay đè: Ố bên Hữu, Dục bên tả. Đức Ngài nói:
khi Hộ Pháp trấn trên Thất Đầu Xà là để nén các vật dục ở thế
này gom lại khỏi cấu xé nhau, để Mừng, Vui, Thương, cho mọi
người chung hưởng Thái bình để gìn giữ đạo đức tu hành cho
dễ dàng, nước nhà thanh trị, e sau này Hộ Pháp xuất ngoại
Thượng Sanh về ngự nơi đuôi thì tự do Thất tình lôi cuốn cấu
xé lẫn nhau, không phương kềm chế, ấy là cơ thử thách nội và
ngoại.
Ngày nào Hộ Pháp trấn lại trên Ngai thì mới có thể dễ dàng
mọi việc Đời Đạo. Quyền Thiêng liêng phải vậy đặng vay trả
cho sạch oan khiên, mới đem thuần phong mỹ tục vãn hồi hoà
bình, trật tự, tháng Thuấn, ngày Nghiêu, trở nên Thượng Cổ.
Vì lời tiên tri trên của Đức Hộ Pháp mà Hội Thánh rất lo ngại
nên quyết định đúc tượng của Đức Ngài gấp rút để trấn an
trên Thất Đầu Xà nghĩa là trấn áp phần nào Thất Tình của con
người, đặng tránh bớt biến cố trong Đạo, vì lời tiên tri ấy đã
thực hiện rõ rệt từ ngày Thượng Sanh về cầm quyền tối cao
trong Đạo. Có nhiều hiện tượng cho thấy Thất tình đã dậy, gây
sự bất hòa giữa người Đạo với người Đạo."

TRẤN THÁNH PHI CHÂU
Đức Hộ Pháp bị bắt ngày mùng 04-06-Tân Tỵ (dl. 28-061941): Chánh quyền Pháp nhận biết nền Quốc Đạo sẽ thực
hiện cái mộng giành lại chủ quyền của Việt Nam qua hình thức
Tôn giáo, dẫn dắt tâm linh dân tộc phục nguyên hoàng đồ đã
mất trong 80 năm. Nên họ đã lên án vị Giáo Chủ đã xâm phạm
nền an ninh Đông Pháp tại Viễn Đông và đày Ngài cùng năm
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vị Chức Sắc Đại Thiên Phong ra Hải đảo Madagascar thuộc
Phi Châu (Africa). Cuộc đời hành Đạo đã gánh biết bao hy
sinh, nay Đức Ngài lại phải cảnh lưu đày ra phương trời xa,
cuộc sống đau thương của Đấng Thiên-mạng ấy như thế nào?
Ngài đã làm những gì nơi Hải đảo? Sự phiêu bạt giang hồ ấy
sẽ được trình bày rõ sau đây bởi một tín hữu trung kiên nhất
của Ngài thuật lại trong lúc lưu vong tại Campuchia năm 1956.
Ngài nằm trên võng tường thuật mỗi ngày một vài chuyện: từ
khi đến Madagascar, đến khi được xuống tàu Ile de France, rồi
được trở về Việt Nam là 5 năm 2 tháng [ngày 2-8-Ất Dậu (dl.
27-9-1945)]. Sau phần diễn tả các công tác trên Hải Đảo, xin
trình bày một số Thánh Giáo cầu tại Madagascar.
• Cảnh sống lưu đày
• Hành động của Đức Hộ Pháp trên đảo Madagasca
• Thánh giáo ở Đảo Madagasca
• Tổng kết

1- Cảnh sống lưu đày:
Nhơn Lễ Đại-Tường Ngài Trần Khai Pháp, Đức Hộ Pháp có đề
cập đến cảnh sống lưu đày của Đức Ngài cùng năm vị Thiên
Phong bị lưu đày gồm:
1- Ông Trần Duy Nghĩa - Khai Pháp Hiệp Thiên Đài.
2- Ông Đỗ Quang Hiển - Sĩ Tải.
3- Ông Ngọc Trọng Thanh - Phối Sư.
4- Ông Thái Phấn Thanh - Giáo Sư.
5- Ông Thái Gấm Thanh - Giáo Sư.
Đức Ngài thuyết tại Bửu Tháp của Ngài Khai Pháp ở Ao Hồ
Tây-Ninh ngày 20-03-Ất Mùi (1955).
(Xem qua chữ Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

91

"Lúc chánh quyền Pháp đày ra Hải đảo Madagascar trong đó
có nhiều vị Chức Sắc Thiên Phong và chung chịu ảnh hưởng,
Bần Đạo chỉ thấy một Đức Ngài và em Thánh Hiển hết lòng
phụng sự giúp đỡ Bần Đạo. Còn bao nhiêu vì quyền lợi mà
xua đuổi, hành hạ Bần Đạo đáo để. Anh Trọng già rồi chẳng
nói chi, nhứt là Thái Phấn và Gấm, dựa quyền lợi theo thuyết
cộng sản Nga Xô, dùng sức mạnh trở lại hành phạt khắc khổ
Bần Đạo mà chưa vừa lòng. Họ còn xúi giục đẩy Bần Đạo lên
chỗ nguồn cao, nước độc để được giết một cách gián tiếp.
Nếu chẳng phải nhờ quyền năng Thiêng Liêng giúp sức thì
Bần Đạo không thể trở về Tổ Đình Thánh Địa nước Việt Nam
ngày nay.
Tội nghiệp thay em Thánh Hiển với Đức Ngài Khai Pháp thấy
vậy cũng xin đi theo, đã bị chúng đánh đuổi, vẫn tính kế đi
theo nuôi dưỡng Bần Đạo cho được. Thánh Hiển đi theo Bần
Đạo bị uống nước độc mà bỏ mình nơi rừng sâu núi thẵm. Chỉ
còn Bần Đạo Đức Ngài ôm Bần Đạo mà khóc, chỉ van-vái một
điều là cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu đem về đất Thánh
Địa cỗi xác mà thôi. Thật quả nhiên lời nguyện không sai!"
2- Hành động của Đức Hộ Pháp trên đảo Madagascar:
Đức Hộ Pháp không muốn môn đệ Ngài thù hận ai, nên không
hồi ký việc năm năm bị lưu đày của Ngài tại Đảo Madagascar.
Những sự cực khổ, những cái ngược đãi của bọn thực dân
Pháp làm cho Ngài va chạm đến thực tế, tình đời ấm lạnh.
Ngài chỉ kể những hành động của Ngài đã làm gì ở trên hòn
đảo kỷ niệm ấy, Ngài làm gì ra tiền để nuôi năm vị Chức Sắc
trong tù? Ngài còn giúp đỡ anh em Cách Mạng Việt Nam bị
đày tại Madagascar như: Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Thế
Song, Trần Hữu Nam… Ngài không phân biệt khuynh hướng
chánh trị, chỉ biết giúp người yêu nước chưa gặp thời.
Chỉ có một mình Ngài được tự do sớm, ra ở ngoài khám tìm
phương sanh nhai để làm tròn nhiệm vụ một công dân yêu
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nước. Ngài làm Thợ Bạc, đẽo cày bừa, xây lò gạch, lò vôi, làm
thầu khóan cất nhà, xây đập nước. Ngài lại làm Pháp Sư mở
khiếu cho tu sĩ đoạt Đạo, thâu môn đệ trí thức để làm mầm
gieo giống lành của Chí Tôn nơi phương trời Phi Châu xa diệu
vợi. Rồi Ngài gặp lại anh em chiến sĩ Pháp Hồi tại Madagascar
và cùng với 13 người ấy đi chung một chuyến tàu Ile de
France về Việt Nam. Sau đây là những việc làm của Đức Hộ
Pháp:
1- LÀM THỢ BẠC: Ngày 27-7-1941, chánh quyền Pháp bắt
Đức Ngài đày đi Madagascar (Phi Châu) cùng với năm vị Đại
Thiên Phong. Pháp qui về tội làm quốc sự chống chế độ thuộc
địa để đòi Việt Nam độc lập. Trước hết Ngài bị giam vào khám
lớn Sài Gòn 28-06-1941 rồi chúng đổi ra Sơn La là nơi rừng
thiêng nước độc, được vài tháng chúng mới đưa ra đảo
Madagascar. Đảo nầy thuộc Châu Phi, diện tích 585.300km2,
dân số lên đến 3.363 người, kinh đô là Tananarive. Nước
Pháp chiếm làm thuộc địa năm 1896. Dân thuộc địa có người
Malgaches nay kêu là Madécasses. Pháp bắt Đức Ngài giam
tại châu thành Nosilava, ngồi ngục hai năm mới đưa ra ngoài.
Ngài để ý thấy dân chúng địa phương thích đeo bông tai, kiền
vàng, cà rá, bèn nghĩ rằng mình phải học nghề thợ bạc đặng
tạo ra tiền, hầu nuôi sống bạn đồng môn và các nhà ái quốc
trong khám. Thế là trong vài tháng Ngài thành công. Ông thợ
bạc bất đắc dĩ đã hốt bạc, vì đồ Ngài làm mỹ thuật hơn đồ địa
phương, lại có nhiều kiểu lạ nên bán rất đắc. Ngài mướn thêm
thợ địa phương cộng tác thành một tiệm vàng lớn. Quí ông
trong khám sống tương đối bớt vất vả, nhờ lương thực chiếu
mền của Ngài gởi vào làm ấm lòng những người đồng khổ.
Lần lượt Ngài được một số vốn khá lớn.
2- LÀM CÀY BỪA: Người Malgache rất chất phát nghèo nàn,
người Pháp muốn dễ trị nên không mở mang nông nghiệp để
họ tự do làm theo phương pháp cổ truyền. Họ lùa trâu bò đi
quần cho cỏ rạp xuống rồi vạch đất mà cấy, không biết cày
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bừa chi hết. Ngài mới đẻo một cái cày và một cái bừa, kêu
nông dân dẫn bò lại cho Ngài cày thử. Ngài làm ách, cột cây
rồi bắt người dẫn bò. Ban đầu đường cày cong queo; cày một
buổi thấy đất lật lên nhiều quá, họ rất mừng Rồi họ hỏi: "Đất
cục lớn quá làm sao cho nhỏ lại?" Ngài tháo cày ra, gắn bừa
vào, rồi biểu dẫn bò, chính Ngài cầm vàm mà bừa. Họ vỗ tay
mừng rỡ, coi Ngài như ông Thần Nông thời Thượng Cổ. Từ đó
cái kiểu cày và bừa được dân địa phương phổ biến, trước gần
sau xa, cả vùng làm ruộng trúng mùa, họ tôn trọng Ngài đáo
để.
3- LÀM CỐI XAY LÚA: Có lúa rồi mà họ vọt lúa như người
Miên lấy chày vọt lúa cho ra gạo, ngày nào ăn vọt đủ ngày
nấy. Thấy vậy Ngài biểu ông Ngọc Trọng (lúc nầy được thả ra
khám) đóng một cái cối xay. Ban đầu vì không chuyên môn lúa
sống và cối không êm, khó xay. Ngài làm răng cối lại cho xuôi
rồi gạo ra đều, vỏ lúa (trấu) tróc theo ý muốn. Còn chỉ cách
vầng, quạt gió, giê để lấy gạo trắng, phân biệt với thóc vàng.
Sàng, Ngài cũng phải làm mẫu cho họ bắt chước. Kiểu cối xay
được dân địa phương phổ biến tòan đảo, dân chúng mến Ngài
lắm! Ngài còn đục một cái cối giã gạo và chày giã gạo để làm
mẫu; dạy cách vo cơm nấu nướng theo kiểu Việt Nam.
4- LÀM LÒ GẠCH: Ngài đi dạo thấy dân chúng cất nhà bằng
tranh hoặc lá, không có gạch ngói. Ngài mới nghĩ phải xây một
cái lò gạch. Ngài biểu dân chúng chỉ chỗ có đất sét, Ngài đem
về làm một lò nhỏ thử đun lửa. Vài hôm sau Ngài thấy gạch rất
tốt nên Ngài quyết định xây một miệng lò lớn, rồi chỉ cách in
gạch, ngói mà hầm. Ban đầu lò bị nứt, hơi không đều, nên chỗ
sống, chỗ chín, sau Ngài biểu lấy bùn non tô mấy chổ nứt thì
gạch có chỗ nóng quá phải bị da lu tức thành sành. Sau rốt
Ngài làm lỗ hơi cho điều hòa, gạch ra lò mới đạt được theo ý
muốn. Người Pháp ở Madagascar muốn cất nhà, họ mua gạch
chỗ khác chở bằng tàu đến Đảo thì giá đắc gấp đôi. Lò gạch
của Ngài bán rẻ, dễ kiếm lời.. Kế Ngài biểu dân bản xứ coi
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theo đó mà xây lò, in gạch, in ngói, học chụm lò… mà phát
triển tự làm giàu. Ngài không giữ độc quyền (monopole).
5- LÀM LÒ VÔI: Ngài đi theo kẹt núi lượm nhiều hòn đá về rồi
bỏ vào lửa thí nghiệm, cục nào biến thành vôi thì Ngài trở lại
chỗ của nó mà tìm. Ngài xây ban đầu một lò vôi nhỏ, mỗi ngày
sản xuất lối hai tấn, sau có vốn xây nhiều lò với sự cộng tác
của dân địa phương. Thành công rồi thì Ngài cho phép ai cũng
làm được, không giữ độc quyền. Cách xây lò và cách đun vôi
được chỉ dẫn tận tình. Dân chúng có thêm nhiều công ăn việc
làm, sống thoải mái hơn trước.
6- TẠO CỐI XAY CIMENT: Có gạch, có vôi còn thiếu ciment,
Ngài đi nghiên cứu chất đất, đào sâu tìm được đất Ngài mua
một moteur kéo máy xay ciment bột. Ngài cũng chỉ cho dân
Magache phát triển làm ciment. Dân chúng có công ăn việc
làm bớt cảnh thất nghiệp, cũng có người trở nên giàu sang.
7- LÀM THẦU KHOÁN XÂY CẤT: Ban đầu lãnh nhà tư, sau
lãnh cất dinh thự của chánh quyền Pháp trên đảo. Uy tín mỗi
ngày một lên, chẳng những dân chúng thương mà chánh
quyền Pháp cũng tín nhiệm; thích đến độ họa đồ nào mà
không mang chữ ký của ông Phạm Công Tắc thì không được
Công Chánh chấp thuận cho phép. Lúc làm thầu xây cất, Ngài
có lãnh xây cất một hàng rào của một Đại Sứ Mỹ nơi đảo
Madagascar. Ngài vẽ họa đồ rất đẹp, xây dựng chắc chắn làm
Đại Sứ Mỹ vừa ý. Ngày khánh thành hàng rào, Đại Sứ muốn
tạ ơn Ngài bằng một tiệc có sự tham dự của tất cả các Đại Sứ
Quán ngoại quốc của các nước. Ông dặn Đức Ngài hãy đến
sau vài phút để làm danh dự cho Ngài. Máy bay trực thăng từ
từ hạ cánh có mấy mươi chiếc, không biết xuất phát từ đâu,
mỗi máy bay là Đại sứ của một nước, cờ xí rợp trời. Họ đến
trước làm hàng rào danh dự. Ngài bước vào có trống kèn chào
mừng. Cả thảy đều bắt tay chào vị "Giáo Hoàng bị đày" Nhờ
sự giới thiệu của Đại Sứ Mỹ. Giữa tiệc các Đại Sứ yêu cầu
Ngài thuyết Đạo, nói mục đích của Cao Đài giáo.
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Đức Ngài thuyết thao thao bất tuyệt, các Đại Sứ vỗ tay tán
thưởng: Ngài thuyết bằng Pháp ngữ. Ông Đại Sứ Mỹ đem một
bản văn đánh máy sẵn nhờ đại diện các quốc gia ký vào. Đó là
họ nhận bảo vệ Đền-Thánh Tây-Ninh dầu Quốc Gia hay Cộng
Sản không nước nào được quyền chiếm đóng và quấy phá
Đền thờ của Thượng Đế. Ấy vậy, thiên trách bảo vệ Tổ Đình,
dầu Ngài ở phương trời diệu vợi Ngài vẫn làm tròn sứ mạng.
Sau nầy khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm khủng bố Đạo, Ngài
nói với mấy vị thân tín rằng: "Coi vậy nó không làm hại Tòa
Thánh đâu các con coi, vì luật Quốc tế nó đã biết, nó không
dám phạm, các con đừng lo".
8- XÂY ĐẬP NƯỚC: Ngài quan sát thấy dân chúng lấy nước
rất vất vả, xa nhà, phải đội về nhà rất khó nhọc. Ngài lên núi
tìm hồ chứa nước đặng làm một cái đập "dẫn thủy nhập điền".
Ngài thấy có một công trình dang dở, Ngài phăn hỏi thì ông
Toàn Quyền trên đảo đáp: "Công trình đã được thực hiện bởi
kỹ sư Pháp, rồi kỹ sư Đức đều thất bại vì sức nước mạnh quá
làm vỡ hết, nhiều lần cất đập không được". Ngài quan sát thấy
nếu cất một hồ nước lớn không thể chịu nỗi vì sức nước đổ từ
thác rất mạnh. Ngài đề nghị xây cất 4 cái hồ:
- Một hồ tắm cho trẻ em.
- Một hồ tắm cho đàn bà.
- Một hồ tắm cho đàn ông.
- Một hồ chứa nước lớn.
Ngài mới làm đập cản nước, nhờ vậy sức nước yếu đi không
làm bể đập.Vật liệu cũ vẫn còn, chỉ thiếu hơn 1.000 mét ống
cống. Ông Toàn Quyền ban đầu từ chối công trình vì lúc ấy
chánh quốc không ủng hộ tài chánh, trên đảo không đủ công
quĩ tạo tác. Đức Ngài nói: "Tôi xuất của tư tôi ra, cộng với tiền
các mạnh thường quân địa phương có thiện ý sẽ làm được".
Được sự chấp thuận của Toàn Quyền, Đức Ngài khởi xây cất
ống cống rồi làm hồ tắm như dự định: Một hồ cho trẻ em, Một
hồ cho đàn bà, Một hồ cho đàn ông.
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Còn một hồ chứa lớn, chứa nhiều khối nước. Công thợ bắt
đầu đào đất, đặt ống cống dài theo họa đồ đã vẽ sẵn. Cuối
cùng công việc cũng hoàn tất và định ngày khánh thành. Dân
chúng tề tựu tại đập nước rất đông, có chính phủ Pháp tham
dự. Quần chúng đứng dài theo đường mà cống xuyên qua.
Đông nhứt là tại miệng mà nước chảy ra. Đến giờ mở vòi,
nước chảy ào ào, phún tung tóe, dân chúng thích quá đồng
loạt la lên: "Vive Monsieur TẮC; Vive Monsieur TẮC" (Vạn tuế
ông Tắc! Vạn tuế ông tắc!).
Lúc nầy Đức Ngài cảm thấy sung sướng, cảm động vì đã giúp
được dân Malgache một đại công, chẳng những họ có nước
uống, họ còn trồng tỉa hoa màu, lúa thóc, nhờ cái đập nầy tháo
nước ra.
9- MỞ TRƯỜNG HỌC: Mỗi cơ sở mà Đức Hộ Pháp đào tạo
như lò gạch, lò vôi, đập nước…Ngài còn lập gần đó một
trường Tiểu học dạy từ Enfantin đến Élementaire (Hồi xưa thời
Pháp thuộc thì từ lớp 5 đến lớp 3 rồi lên lớp nhất là Supérieur
nay thì khác) để khai hóa dân trí Malgache. Chương trình dạy
tiếng địa phương và tiếng Pháp. Mục đích của thực dân Pháp
để cho dân ngu dốt mới dễ trị, để cho dân nghèo khó họ mới
câu nhữ những kẻ thân họ mà phục vụ làm nô lệ lâu dài. Khi
Đức Hộ Pháp đặt chân lên Đảo, Ngài nghĩ ngay đến người
Việt Nam bị trị, lòng từ bi của Ngài xem người Malgache như
đồng chủng của mình, cần khai hóa họ, cần mở mang trí tuệ
họ, họ cũng là con cái Đức Chí Tôn, chung thọ điểm linh
quang của Đấng cha lành cần giúp đỡ mọi mặt, nâng cao đời
sống vật chất lẫn tinh thần cho họ được hấp thụ nền văn minh
Đạo đức, người tận thiện, vật tận mỹ. Vì thế nhân dân
Malgache xem Ngài như một vị cứu tinh, tín nhiệm Ngài như
một cha lành, rất kính mến Ngài.
10- MỞ HUỆ KHIẾU CHO ĐẠO SĨ: Có một Đạo Sĩ địa
phương học với một sư phụ về phép tu hành, nhưng sư phụ
nói: "Nhà ngươi chờ có một vị Phật đến sẽ truyền Pháp cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhà ngươi đoạt Pháp, chớ ta chỉ dẫn đến đây thôi". Đạo Sĩ là
một tư chức, tốt nghiệp Cử Nhân Luật. Một hôm Ngài đi dạo,
tay cầm can, không hiểu sao đi tới đi lui trước nhà Đạo Sĩ ba
bận. Đạo Sĩ ra chào và mời vào nhà trà nước, rồi quì xuống
xin truyền Pháp. Ngài hẹn ba hôm nữa sẽ trở lại. Ngài xuất
Thần về Ngọc Hư Cung xin phép Đức Chí Tôn và Đức Lý
được sự chấp thuận nên đúng hẹn Ngài đến nhà Đạo Sĩ Cân
Thần, mở huyền quang khiếu. Đạo Sĩ đoạt Đạo, vân du thiên
ngoại được, bái phục Ngài tột độ, tự xưng là đệ tử và kỉnh
Ngài là Thầy. Về mặt Đạo đức tinh thần Ngài vẫn làm chủ của
đảo Madagascar vì nhờ vị Sư Tổ địa phương đã biết giá trị của
Ngài là một vị Phật sống.
11-THÂU THÊM ĐỆ TỬ TRÍ THỨC: Có một cô gái nhà giàu
du học ở Paris Pháp, đến năm thứ hai của trường Đại học
Luật Khoa, nằm mộng thấy vị Thần bảo: "Phật ở xứ không thờ
lại đi tìm đâu xa mà lập thân". Đương nhiên cô bỏ học về, bị
cha mẹ anh em trích điểm. Cô không cải cứ đi tìm Phật,
dường như có căn nguyên nên khiến cô gặp được Đức Ngài
và thọ giáo làm môn đệ Cao Đài đầu tiên ở Madagascar. Nhờ
vậy mà ông thầu khoán bất đắc dĩ lại có một cô thư ký giúp
việc đắc lực. (Rất tiếc người thuật lại không nhớ tên Đạo Sĩ
cũng như người tín đồ trí thức).
12- GẶP LÍNH PHÁP HỒI: Anh em tình nguyện tùng chinh đi
lính Pháp đánh Đức, có một tốp được đưa qua Madagascar.
Đức Ngài nhớ các tín đồ đi lính, họ cũng nhớ Đức Ngài mà
đâu tưởng bao giờ có ngày hội ngộ, nhưng trong số được đưa
lên Đảo, phần nhiều là người miền Trung, người Bắc, còn
người miền Nam chỉ có 13 người. Một người Trung Kỳ nói: "Ê
tụi Sài Gòn bây có quen với ông già chống gậy đằng kia
không? Ông cũng người Nam, đâu lại nhìn coi có bà con
không?" Anh Tám Quận lại gặp, Ngài hỏi thăm. Ngài hỏi: "Em
ở đâu? Đi lính hồi nào? do Pháp bắt hay tình nguyện?". Anh
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Quận nói: "Tôi là tín đồ Cao Đài vâng lịnh Đức Giáo Chủ tình
nguyện đi đánh Đức.
- Ngài hỏi: "Cao Đài nào?"
- Cao Đài Tây Ninh.
- Tây Ninh thiệt không?
- Dạ thật.
- Ngài hỏi: "Con biết Đức Giáo Chủ không?"
- Dạ con mới nhập môn nên không biết mặt.
- Ngài ôm anh, vỗ ngực mà nói rằng: "Thầy đây con (rồi òa
khóc) con đi mấy đứa? kêu chúng nó lại cho Thầy thăm."
Anh Quận mừng quá chạy về trại lính cho anh em hay lại chào
Thầy.
Có ba người gặp trước là các anh: Tám Quận, Chín Tháo và
Mười Phụ; thấy dáng Thầy thì Tháo và Phụ chạy riết lại không
chào hỏi, mỗi người ôm một giò nhấc bổng Thầy lên cao;
muốn kêu Thầy mà kêu không ra tiếng, cảnh quấn quít thầy trò
tương ngộ nó đậm đà trong yên lặng, nó thâm trầm, nó thiêng
liêng không bút mực nào tả cho cạn lý được.
Bốn thầy trò quấn quít nhau trong giây lâu, Thầy mới trấn tĩnh
nói: "Con kêu hết mấy đứa khác cho Thầy thăm, còn bao
nhiêu nữa?".
Tám Quận nói: "Chúng con có 13 đứa Cao Đài".
Thầy hối kêu lại, sự mừng rỡ không kể xiết.
1.Chánh Trị Sự Tháo 2.Thôi 3.Phu
4.Dương 5.Quận 6.Ái 7.Lăng 8.Lễ 9.Hoài
10.Lợi 11.Lên 12.Thông Sự Én 13.Lân
Thầy dắt anh em lại nhà Thầy ở, giới thiệu với bà Đầm chủ
nhà là vợ ông Quan Tư Desange Thiếu Tá có nhiệm vụ đưa
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài về Việt Nam, bà cũng mừng. Anh em mời Thầy đãi một
tiệc, Thầy trò trút hết bầu tâm sự. Thầy mời các chiến sĩ, đãi
tại nhà Bà Đầm vì chính bà cũng có ý mời các anh em. Hân
hạnh thay! Tưởng rằng kẻ hy sinh luôn luôn bị thiệt thòi vì
chánh nghĩa, nhưng có những phút an ủi tâm hồn mà không ai
dự tính trước được nó đã diễn biến như vậy.
13- GIỜ LY BIỆT HAY GIỜ HẠNH PHÚC?
Bị đày 5 năm 2 tháng. Ngài khổ tâm không biết nền Đạo ở
nhà, có lẽ nó hư nát thì thiên trách của Ngài không trọn vẹn.
Bỗng dưng, khi nghe đài phát thanh tuyên bố: "Nhựt Bổn đảo
chánh Pháp tại Việt Nam, Đại Biểu Trần Quang Vinh Lập nội
ứng nghĩa binh, giữ gìn trật tự tại thủ đô Sài Gòn. Cao Đài
được tự do hành Đạo".
Không có gì sung sướng bằng ngày 09-03-1945, Pháp đổi thái
độ sắp đem Ngài và các Chức Sắc tháp tùng về nước. Ngài từ
giã chánh quyền Pháp, các trí thức Malgache, dân chúng
Malgache họ đưa Ngài mà lệ đổ chứa chan vì cảm tình sâu
đậm. Tại nhà ga, hết người nầy vẫy tay, tới người kia hôn mặt,
hôn tay, hôn chân, kẻ liệng nón, người cởi áo liệng lên xe lửa
để tỏ tình trìu mến. Còi súp lê 1, 2 rồi 3 mà dân chúng chưa
chịu buông Ngài ra. Cảnh sát phải đến can thiệp mới giải tỏa
được. Tàu hỏa từ từ lăn bánh, một tiếng hô vang: "Vive
Monsieur Tắc! Vive Monsieur Tắc!" văng vẳng rồi nhỏ dần, nhỏ
dần… Xe lửa đến bến tàu tại Post Tamatave Ngài gặp lại 13
chiến sĩ Pháp Hồi cùng về một chuyến tàu "Ile de France".
Khi đến Vũng Tàu Việt Nam ông Thiếu Tá Déjanges có nhiệm
vụ đưa Ngài về nói: "Giá trị của ông Tắc có thể định bằng số
vàng mà thân hình ông cân được". Thật là một lời nói có ý
nghĩa của một nhà trí thức Pháp.
14- VỀ TÒA THÁNH TÂY NINH: Ngày mùng 4-8-Bính Tuất
(dl. 30-8-1946) Đức Hộ Pháp được tiếp rước long trọng tại Tòa
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Thánh Tây Ninh. Ngài Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh có
đọc một bài Diễn văn như sau:
Kính thưa Đức Hộ Pháp
Sau năm năm phiêu lưu nơi Hải ngoại vì chủ nghĩa thương
đời, ngày nay một ngày đáng kể vào sử Đạo. Ngài đã để chơn
về Tổ Đình, Tiểu chức xin thay mặt cho Hội Thánh Cửu Trùng
Đài và toàn Đạo nam nữ để tỏ ít lời chúc tụng mừng rỡ Ngài.
Luôn dịp để dâng cho Ngài ý nguyện chung của toàn sanh
chúng, nhứt là trong buổi mặt đời biến đổi, tình thế phân vân
do cuộc tang thương hiện tại.
Kính Ngài: Tiếng nói của tâm hồn nó có thật chăng là khi trí
não nó kích thích một cách quá ư mạnh mẽ do sự biến động
của cơ hữu hình hay là nói trái lại khi xác thịt phải chịu nhọc
nhằn quá lẽ trong cảnh điêu linh sầu khổ: Về mặt Đạo, cái khổ
ấy lại là phần hơn, bởi thế từ khi vắng mặt Ngài, trong Đạo
không một ai là không buồn thảm. Bất luận già, trẻ, lớn, nhỏ,
nam, nữ khi gặp nhau nhắc nhở đến Ngài và các bạn xa quê
thì trên khuôn mặt âu sầu đôi giòng lệ nhìn nhau từ từ rơi
xuống khóe miệng để thế cho lời nói…Điểm tô thêm thảm
trạng ấy, cảnh Đạo điệu linh, kẻ còn, người mất. Nhưng đó là
ngày đã qua. Chiếc thuyền từ của Đức Phật Thích Ca há
chẳng phao tuông trên bể khổ chứa đầy nước mắt mới độ
đặng chúng sanh? Nhìn đặng tận mặt Ngài nơi đây, Tiểu chức
tưởng tượng dường như thấy đặng chiếc Bình-Bát-Vu của
Đức Thích Ca trôi ngược dòng nước Maha một cách huyền
linh rực rỡ, khi người đã lập thành Đạo Phật. Vậy tiểu chức xin
dâng Ngài đóa hoa tươi nở nầy, nó là biểu hiện cho cả triệu
quả tim của con cái của Đức Chí Tôn cùng đang tươi nở cõi
lòng để hiến cho Ngài mối tình thân ái yêu thương vô giá của
Đức Chí Tôn đã đào tạo trong bao nhiêu năm khổ hạnh.
Kính Ngài, Cái vui mừng của toàn Đạo đối với Ngài tràn trề.
Nương dựa nơi sự mừng vui ấy là một tiếng kêu đau thương
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tha thiết của tâm linh. Nó làm cho chúng tôi ái ngại, xốn xang.
Đó là tiếng kêu đau thảm của mặt đời vì hoàn cảnh hiện tại ấy,
tiếng kêu đau thương ấy có khi đã làm cho lay động lòng Ngài
giữa trời Nam. Ước mong rằng chiếc thuyền từ của Ngài sẽ
vẹt lối nguy nan làm cho nhơn sanh bớt khổ thì Hội Thánh
Cửu Trùng Đài và cả nam nữ nguyện đồng tâm hiệp lực cùng
Ngài, theo Ngài từng bước một đặng đoạt mục đích cao
thượng của Đạo là:
"Cỗi thân làm mảnh áo tơi,
"Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan."
Thì dầu phải quên vết thương lòng chúng tôi nguyện không hề
thối bước.
Trần Quang Vinh
15- CỨU NHỮNG NHÀ YÊU NƯỚC MALGACHE:
Một hôm Ngài đọc báo ngoại quốc thấy những nhà cách mạng
Malgache bị chánh phủ Pháp xử tử hình. Ngài viết thơ chính
thức can thiệp với Tổng Thống Pháp yêu cầu khoan hồng cho
họ. Vụ nầy họ được giảm án tử hình xuống chung thân khổ sai
(về chánh trị nếu có một sự đổi thay chế độ họ có thể được trả
tự do dễ dàng). Đó là tình cảm của Đức Ngài đối với người
Malgache ở bên trời Phi.
3- THÁNH GIÁO ở Đảo Madagascar:
Phò Loan: Hộ Pháp, Sĩ Tải Hiển
TIÊU DIÊU ĐẠO SĨ
THI
Lược chiến từng quen đã bấy lâu,
Thiên cơ đã rõ máy cao sâu.
Dằn lòng nhẫn nại chờ đôi lúc,
Sẽ thấy khuôn linh phép nhiệm mầu.
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Chào Thiên Tôn và chư vị Đại Thiên Phong, có Đức Nhàn Âm
Đạo đến để Bần Tăng đi triệu Thần Hoàng Bổn Cảnh đến giữ
cơ.
NHÀN ÂM ĐẠO SĨ
Cười, Bần Tăng lấy làm cảm xúc cho chư vị dường nầy, hận
giống dã man tàn ác. Đương nhiên Trung Huê chia làm Tam
Quốc Trung Quân tức là Nam Kinh đó vậy, nơi ấy cả hang ổ
Việt kiều, thời cuộc Á Đông sẽ kết cuộc do nơi đó.
Thi:
Quá hải đòi phen đến viếng nhau,
Ngặt không Cơ Bút để lời giao.
An nhàn đôi thuở triều linh địa,
Chuyển thế gặp hồi phải múa đao.
Cõi Á đã gầy thành chúng quốc.
Phương Âu kẻ diệt tận Nô-lao.
Lửa hương đất Việt dầu nhen nhúm,
Nhờ đám Trung Quân ở nước Tàu.
NẶC DANH
Chào Thiên Tôn, chào chư vị Đại Thiên Phong. Trong cảnh
buồn nầy, có người quen đến viếng thường cũng nên cho là
hậu tình đó chứ.
- 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 lại một bài thi làm của:
Thi:
Nô Si Lao tiếng đặt buồn cười! (1)
Mi đã rước ai hỡi hỡi ngươi?
Lượng thảm bủa gành tình ột ạt,
Gió sầu xô đảnh ái tơi bời.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Yêu phu điểu" gọi thương cành sớm (2)
Giọng Ngạn Uyên khêu nhớ buổi mơi (3)
Tổ quốc đon đường bao dặm thẳng?
Thưa! xa thăm thẳm một phương trời.
Xin giải thích:
(1) "Nô-Si-Lao" là tên chỗ Đức Ngài bị đày, tiếng Pháp gọi
Nosilava, chữ Nô là nô lệ, chữ Lao là lao tù; cái tên chỗ giam
Ngài nó mỉa-mai làm sao đâu. Ngươi có biết ngươi đã rước
một vị Phật chăng?
(2) Sáng sớm có con chim, tiếng địa phương kêu là "Yêu Phu
Điểu" nó kêu dường như: "Trả chí chàng, trả chí chàng". Còn
trong buổi sớm mai có con quốc nó gọi hồn nước của kẻ yêu
giang san nhưng bị thất vận.
(3) Ngạn Uyên hay Đỗ Vũ có tích là ông vua Thục Đế thất
quốc, quá buồn nên chết làm con Quốc. Ngài muốn biết Tổ
Quốc chừng nào được thanh bình an lạc thì tôi xin thưa còn xa
xăm thăm thẳm, vì nghiệt oan của dân tộc Việt Nam quá
nhiều, phải vay trả cho hết rồi mới hưởng hồng ân của Chí Tôn
được.

TIÊU DIÊU ĐẠO SĨ
Chào Thiên Tôn và chư vị Đại Thiên Phong.
Đức Lý Giáo Tông nhận rằng: Trong hai tháng nữa người sẽ
đến dạy việc Đạo… Có Đức Tôn Sơn đến. Cười…Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn có nhắn lời rằng: Jersey Afrique cũng như Jersey
Anglais vậy chớ.
Bần Tăng đố ai đánh "cu di" nầy trúng thì Bần Tăng biểu Uông
Tinh Vệ nhường Nam Kinh cho về đó mà ở.
- Đức Hộ Pháp hỏi:…………
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- Đây lấy Tàu mà noi Đạo. Tội nghiệp cho Tưởng Giới Thạch,
khi đặng thống nhứt rồi để cho Nhựt Mỹ đánh ghen mới có đồ
mưu nội loạn theo kế hoạch đôi đàng, ai chiếm đặng tâm Tàu,
chừng ấy cõi Đông Dương mới mong đoạt quyền vi chủ. Ôi!
cảnh tượng ấy ai lại chẳng ham, chẳng khác nào kẻ nghèo đi
cưới vợ Phú hộ.
- Đức Hộ Pháp và chư vị Thiên phong hỏi:…
- Nhưng Tàu là thuyền quyên băng tuyết kia mới định phận lẽ
nào nói thử?
Bởi vậy 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.
- Đức Hộ Pháp: ở đâu mau?
- Như bên trai xong thì về mau, bằng không thì cứ ở thế mà!
TÁI CẦU:
Chatel sẽ có đảm nhiệm lớn lao nơi Đông Dương không phải
như lời của chư Hiền hữu để hận, cốt yếu Langsa, nhứt là
Decoux đem chư vị đi nơi xa cầm sanh mạng đặng toàn Đạo
chẳng dám phản loạn rồi thừa kế Đức (?) vào tay phái phục
hoàng để làm nha hảo. Rồi đây kế ấy tác thành vì Decoux đã
cho tin tức trong đảng phái ấy hay rồi. Nhưng Thiên ý Chí Tôn
lại khác, xin chư vị cứ chờ đợi sẽ thấy. (Thăng.)
TIÊU DIÊU ĐẠO SĨ
Từ ngày chư vị mông trần nơi đây, Bần Tăng lấy nơi nầy làm
căn cứ đặng dễ bề gần gũi. Bần Tăng may duyên gặp đặng
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gabron nơi Cung Lập Khuyết,
người có hứa đến hội hiệp cùng chư vị, nhưng mắc bận việc
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nên chẳng định ngày, đợi đôi tháng nữa Bần Tăng sẽ đi rước.
(Thăng)
NẶC DANH
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 ngồi nghỉ 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 trao
chơn truyền cho mấy vị đây mà thôi. Thiếp xin trích thi văn
đặng dìu bước chư vị Thiên Phong vào khuôn viên đoạt thành
khẩu khí, rồi lần lượt dẫn vào luật tân của Ngô Thường Quân
là cháu hai đời của Ngô Tôn Sách sau cầu phong lên làm
Phong Hầu, nên gọi là Tân Luật.
Tái Cầu:
Chào Thiên Tôn và chư vị Đại Thiên Phong.
Vì có mạng lịnh nên Thiếp xin phép cho Thiếp thổ lộ đôi điều.
Khi Thầy Thiếp là Vương Thất Nương 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 Lý Giáo Tông can
gián, e rằng nhẹ Thiên nhan, để cho người cam lãnh phận sự
ấy. Người mới cử kim hài xuống Âm quang nhủ giáo Thầy
thiếp giúp sức. May thay nhờ chư vị thương yêu trìu mến,
Thầy thiếp nay 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 thế chịu phong trần,
Có thân âu phải biết thương thân.
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Nam xa ví chẳng về đường khó,
Việt đảnh mong chi đoạt lửa mừng.
Nặng gánh giang san là thượng trụ,
Nhẹ đai cung kiếm ấy thường quân.
Ngũ hồ tứ hải không lưu lạc,
Mặt địa cầu ta vốn định chừng.
Nam xa: Tích là Ngô Sĩ Liên đi sứ bên Tàu, nhơn Châu Công
cho một cỗ xe có để địa bàn chỉ nam, nương theo đó mà 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 khinh mà
tối báu.
Việt Đảnh: là lư đảnh để thờ Hoàng Tộc, ai thâu đặng bá tánh
thì bá tánh là con 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.
Tiếp sau có hai câu Nho thích nôm:
Vân trọc đằng phong phi yểu yểu,
Triều tư tẩu bá khứ bôn bôn.
Thích nôm:
"Cuồn cuộn mây đưa theo ngọn gió,
"Ồn ào sóng rượt chụp khuôn thuyền".
Thăng
Đến đây là hết tài liệu về thơ văn Thánh Giáo Madagascar.
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(Tài liệu Thánh Giáo Madagascar do Giáo Hữu Thượng Bội
Thanh tặng. Xin tri ân ông bạn có nhiều nhiệt tình để chúng ta
học Đạo).
TỔNG KẾT
Để kết luận chung về Lưu Xứ Ký Sự chúng tôi xin mượn bài
Thánh Giáo của Đức Quyền Giáo Tông tỏ nổi niềm mình về sự
thọ khổ của Đức Hộ Pháp và các Đại Thiên Phong nơi hải đảo.
Hộ Pháp Đường đêm 16-11 Bính Tuất (18-11-1956)
Phò Loan: Hộ Pháp, Tiếp Đạo
Thượng Trung Nhựt
Mấy em Nữ Phái
Cười… hèn lâu không gặp mấy em cũng nhớ quá!
Nè mấy em nên nhớ rằng: Sống một đời đã nhiều đau thảm
với tuồng đời, mà niên cao kỷ trưởng, hỏi lại lập nghiệp tại thế
có thú vị gì không?
Trong nửa kiếp sanh, đầu râu bạc trắng mà lắm thảm sầu, rốt
cuộc chung hưởng điều gì nói thử?
-Giáo Sư Hương Nhiều bạch:…….
-Phải đó! đã làm tôi tớ cho đời, vô công nghiệp thì tự tin lấy
tâm hồn mà tạo Thiêng Liêng vị mới không uổng kiếp sanh.
Vui chi, sướng chi mà mê mẫn theo đời cho thất phận. Nghiệp
vĩnh cửu không tầm, Lại ăn xin của vô giá. Mấy em nên trọn
hiếu cùng Chí Tôn, trọn trung cùng Hội Thánh thì ngày chung
qui anh em đặng gặp. Xin nhớ nghe!
Chuyến khảo Đạo nầy có 2 vị thiệt mạng:
1- Ông Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển.
2- Ông Giáo Sư Thái Gấm Thanh.
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Trong một bài thuyết Đạo Đức Hộ Pháp gọi sự đày ải nầy là
"Cuộc Trấn Thánh Phi Châu".
Cơ Đạo đang trên đà tiến triển bổng dưng ngày 4-6 nhuần Tân
Tỵ (dl. 27-07-1941) Đức Hộ Pháp và 5 vị Đại Thiên Phong bị
Pháp bắt rồi lưu đày sang đảo Madagascar (Phi Châu). Năm vị
gồm:
1- Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, Chưởng Quản Sở Phước
Thiện.
2- Ông Ngọc Trọng Thanh - Ngọc Chánh Phối Sư.
3- Ông Thái Phấn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư.
4- Ông Thái Gấm Thanh - Giáo Sư Công Viện.
5- Ông Đỗ Quang Hiển - Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài.
Dần dần 1 số Chức Sắc bị bắt thêm gồm các ông:
1- Ông Giáo Sư Thượng Đứa Thanh bị đày đi Bà Ná.
2- Hai ông Luật Sự Phan Hữu Phước và Võ Văn Nhơn bị đày
ra Sơn La.
3- Chánh Trị Sự Lê Văn Ngà ở Gia Lộc Trảng Bàng bị đày ra
Côn Đảo.
4- Ông Giáo Sư Thượng Sáng Thanh cũng bị đày ra Côn Đảo.
Còn nhiều Thánh Tử Đạo bị biệt tích vì sự thủ tiêu vô nhân
đạo của thực dân Pháp, không thể kể hết được.
Rồi ngày qua ngày hai vị Thánh đã bỏ mình nơi Đảo vắng là
hai ông Thánh Hiển và Thái Gấm Thanh. Còn Ngài Khai Pháp,
ông Thái Phấn và ông Ngọc Trọng được về cùng Đức Thầy
năm 1946 sau hơn 5 năm thọ khổ.
Cơ Đạo nói chung và Sở Phước Thiện nói riêng phải bị đình
trệ vì sự lưu đày nầy. Đức Thầy không nề lao nhọc quyết phục
hồi Quyền Vạn Linh bèn tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh và Đại
Hội Phước Thiện. Kỳ nầy là kỳ Ân xá cho nên việc cầu phong,
cầu thăng được chế giảm rất nhiều, bực Lễ Sanh và Giáo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

109

Thiện được thăng chức một số đông đáng kể. Đó là Đại Hội
năm Bính Tuất (1946).
Có nhân lực trong tay Đức Ngài chấn chỉnh hành chánh và
Phước Thiện lại có qui củ. Cơ sở xây cất thêm, Hạnh Đường
mở dạy Đạo Đức, giáo lý và phương pháp làm quan Đạo sao
cho ra vẻ là Thầy của Nhơn Sanh. Từ sự xuống dốc gần như
muốn tan rã, Đức Ngài dựng lên mạnh hơn cái cũ 5 năm về
trước. Nếu chẳng phải Thiên Tài, Thiên Mạng thì không thể
chấn hưng nền Đại Đạo một cách hùng hậu, sung mãn như
vậy được. Thực ra Đức Ngài rất xứng đáng bậc thay Trời tại
thế đó!

TRẤN THẦN
鎮神
E: The sanctification.
F: La sanctification.
Trấn Thần là một hình thức giao trách nhiệm cho các chư
Thần trấn giữ một vật gì, một nơi nào… mà người hành pháp
muốn. Có nhiều hình thức Trấn thần:
1- Đức Chí-Tôn Trấn Thần: "LỊCH! Con viết một lá phù
"Gíang Ma Xử" đưa nó cầm. Các con phải thanh tịnh, kể từ
ngày nay diệt tận phàm tâm, chớ nhơ một điểm thì ngày ấy thề
mới đặng. CƯ! Khi đem ba bộ Thiên phục đến vọng trên ba cái
ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng Thầy
trấn Thần trong ba bộ Thiên phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu
hai vị Ðầu Sư đến quì trước bửu ngai của nó, đặng Thầy vẽ
phù vào mình".
2- Khi Hành pháp Trấn Thần phải do một vị Thời Quân hay
một Chức sắc cao cấp bên Hiệp-Thiên Đài thực hiện. Vị nầy
cầm 9 cây nhang đang cháy, vẽ bùa Trấn Thần vào vật.
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Ý NGHĨA LỄ TRẤN THẦN & HÀNH PHÁP
Pháp Đạo ngày nay khi Trấn Thần hay Trấn pháp thì dùng
NƯỚC TRẮNG để luyện thành NƯỚC PHÁP gọi là MA HA
THUỶ. Trấn Thần là dùng phép Huyền diệu của Đức Chí Tôn
ban cho để ban rải thanh điển vào một vật, khử trừ các trược
điển và đưa một vị Thần đến trấn giữ, không cho tà quái xâm
nhập khuấy phá. Nơi cửa Đạo, Đức Hộ Pháp trấn Thần các
Dinh thự như: Trấn Thần Đền Thánh, Báo Quốc Từ, Chợ Long
hoa… Trấn Thần trên vật như Áo Mão của Chức sắc… Hành
pháp là trên hài cốt đối với người giữ Đạo đã qui Thiên gọi là
hành phép xác; với Chức sắc gọi là hành pháp độ thăng… tất
cả các Bí-pháp này chỉ có được trong buổi Đại Ân Xá của ChíTôn mà thôi.
Trấn Thần là một Bí pháp đặc biệt của Đạo Cao Đài do Đức
Chí Tôn ban cho sử dụng trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,
khi mà tà ma quỉ quái của khối trược quá lộng hành, làm cho
khí trược bừng lên bao phủ khắp địa cầu. Trấn Thần là để đem
thanh điển đẩy lui trược điển, khiến cho tà ma không thể nhập
vào mà khuấy phá, đồng thời hộ trợ thanh điển cho người tu
để giúp người tu bớt khỗ não và mau tiến hóa.
A- Trường hợp Trấn Thần một vật: là dùng phép huyền diệu
của Đức Chí Tôn ban cho để rải thanh điển vào vật.
- Trấn Thần Thánh Tượng Thiên Nhãn: Các bức Thánh
Tượng Thiên Nhãn sau khi in xong, phải được trấn Thần rồi
mới phát cho bổn đạo đem về tư gia thượng lên bàn thờ. Khi
cúng Đức Chí Tôn trước Thiên bàn, mọi việc cầu nguyện thì
luồng tư tưởng nương theo thanh điển ấy mà đến với Đức Chí
Tôn và các Đấng thiêng liêng.
- Trấn Thần áo mão Chức sắc có tác dụng đưa thanh điển
vào trong áo mão của Chức sắc, đẩy lui các trược điển và có
một vị Thần đến trấn giữ.
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- Trấn Thần Tam bửu (Hoa-Rượu-Trà) trước khi dâng cúng
Đức Chí Tôn: Trong các lễ cúng Đại đàn tại Tòa Thánh, BôngRượu- Trà được đựng trong Tráp Tam bửu, một Chức sắc
Hiệp-Thiên Đài hành pháp trấn Thần để ban rải thanh điển vào
Tam bửu, hoá giải hết các trược điển làm cho Bông -RượuTrà hoàn toàn được trong sạch, trước khi giao cho các Lễ sĩ
điện dâng vào Bát-Quái-Đài cúng Đức Chí Tôn.
B. Trường hợp Trấn Thần các pho tượng:
Trấn Thần các pho tượng là ban rải thanh điển vào các pho
tượng để đẩy lùi các trược điển và kêu gọi chơn linh của vị ấy
nhập vào pho tượng để thi hành phận sự về phương diện vô
hình và chứng nhận các lời cầu nguyện.
Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần bức họa Tam Thánh ký Hòa ước
đặt tại Tịnh Tâm Điện Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp cầm 9 cây
nhang đang cháy hành pháp trấn Thần Đức Thanh Sơn Đạo
Sĩ trước, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn kế đó, và Đức Tôn
Trung Sơn sau cùng. Đức Hộ Pháp nói:
"Trấn Thần ba vị Thánh rất khó, vì phải kêu chơn linh của họ
đến nhập vào tượng ảnh, mà muốn cho họ đến, phải thấu đáo
cả căn kiếp của họ mới đặng. Còn 9 cây nhang dùng để trấn
Thần là 9 cây nhang bắc lên Cửu Trùng Thiên cho các chơn
linh nương theo đó. Chẳng biết họ ở từng trời thứ mấy, mình
cứ đưa lên đủ, họ gặp họ tới ngay, quan hệ là trước khi trấn
Thần, phải xem lại coi có tắt cây nhang nào không. Thảng như
họ ở từng trời thứ 7 mà cây nhang thứ 6 rủi tắt đi, thành ra bị
cách khoảng, họ không thể tới được. Bây giờ chúng ta chỉ
thông công với các Đấng trong Cửu Thiên Khai Hóa, rồi đây
cũng có ngày Bần Đạo kêu lên Đức Di-Lạc ở từng trời thứ 11
chưa biết chừng, khi ấy sẽ phải dùng đến 11 cây nhang chớ
không phải 9 cây nữa.... Trước tượng ảnh không có bàn thờ
chi hết, vì chơn linh đã nhập vào đó như người sống vậy. Khi
trấn Thần tượng Đức Phật Di Lạc, Đức Hộ Pháp nói: Đức Phật
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Di-Lạc đã ngự vào tượng, ngồi thị chứng cho nhơn loại thập
phương thế giới day hướng về Đền Thánh mà cầu nguyện
Ngài ban ân huệ cho toàn sanh chúng."
Đức Hộ Pháp trấn Thần Tòa Thánh ngày mùng 6-giêng-Đinh
Hợi (dl. 27-01-1947), tượng Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn
Trung và tượng Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh, Đức Hộ Pháp
nói: "Tượng Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư có ý
nghĩa là: Nhị vị ngự thường xuyên trước Đền Thánh để tiếp
rước nhơn sanh tiến bước vào đường Chánh giáo, năng lo dìu
dắt con cái Chí Tôn mỗi khi vào cầu nguyện và chiêm bái Đức
Chí Tôn."
Khi Đức Phạm Hộ Pháp trấn Thần hai pho tượng: Ông Thiện
và Ông Ác, Ngài nói: "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 trong hai con
đường: phước và tội, siêu và đọa, sanh và tử, 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 hoà bình được."

TRẤN THẦN ĐỀN THÁNH
• Lễ Trấn Thần Tòa Thánh
∘ Trấn Thần Thiên Nhãn trước Phi Tưởng Đài
∘ Trấn Thần tượng Đức Phật Di-Lạc
∘ Trấn Thần Tượng Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ
Đầu Sư Lâm Hương Thanh
∘ Trấn Thần hai vị Thiện Thần và Ác Thần
∘ Trấn Thần cây Cân Công Bình
∘ Trấn Thần con Long Mã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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∘ Trấn Thần tượng Tam Thế Phật
∘ Trấn Thần tám con Kim Mao Hẩu
∘ Trấn Thần 23 Thiên Nhãn bên ngoài Đền
∘ Trấn Thần bên trong Đền
∘ Trở xuống, Ngài trấn Thần chữ KHÍ và Thất Đầu Xà

• Trấn Thần tượng Tam Thánh

∘ Đại cương về Tượng Tam Thánh
∘ Nguồn gốc Tượng Tam Thánh
∘ Trấn Thần Tượng Tam Thánh
∘ Giải thích Ba vị Thánh

• Đức Hộ Pháp trấn pháp

• Trấn Pháp nơi Trí Huệ-Cung - Thiên Hỉ Động
• Trấn Thần và Ban phép lành chợ Long Hoa
_________________________________

I- Lễ Trấn Thần Tòa Thánh:
"Sớm mai ngày mùng 06 tháng Giêng năm Đinh Hợi (dl. 2701-1947), Đức Phạm Hộ Pháp hành lễ Trấn Thần Toà Thánh
và có ghi lời thuyết minh. (Lời ký chú của Chức sắc Hiệp Thiên
Đài đã thừa lịnh Đức Hộ Pháp) minh tả:
Khởi đầu: Đức Hộ Pháp mặc Tiểu phục, dạy Thừa Sử Huỳnh
Hữu Lợi, Truyền-Trạng Phạm-Ngọc-Trấn và các Chức sắc có
trách nhiệm đồng theo Ngài đến Báo-Ân-Từ triều bái Đức ChíTôn xong (vì Quả Càn Khôn còn thờ nơi Báo Ân Từ), Ngài
dùng nước Âm Dương cúng thời Mẹo hành pháp, xin Cam Lồ
Thủy và một nhành dương giao cho Thừa Sử Lợi.
Đức Hộ Pháp lấy ba bó hương, hành pháp xong, Ngài giao
cho Truyền Trạng Trấn. Trước tiên:
1-Trấn Thần Thiên Nhãn trước Phi Tưởng Đài:
Đức Ngài ra đi thẳng lại Đền Thánh lúc 9 giờ 28 phút. Ngài
đứng trước Đền-Thánh, ngó ngay Thiên Nhãn trước Phi
Tưởng Đài rải Cam Lồ Thủy và cầm bó hương hành pháp
Trấn Thần.
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Ý nghĩa là: "Từ đây, Đức Chí Tôn hằng để mắt dìu dẫn 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."
2-Trấn Thần tượng Đức Phật Di-Lạc:
Đoạn tiếp hành pháp Trấn Thần như thế lần lượt đến tượng
Đức Phật Di-Lạc trên nóc Phi Tưởng Đài. Đức Hộ Pháp nói:
"Đức Phật Di-Lạc đã ngự vào tượng, ngồi thị chứng cho nhơn
loại thập phương thế giới day hướng về Đền Thánh mà cầu
nguyện Ngài ban ân huệ cho toàn sanh chúng."
3-Trấn Thần Tượng Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu
Sư Lâm Hương Thanh:
Với ý nghĩa là: "Nhị vị ngự thường xuyên trước Đền Thánh để
tiếp rước nhơn sanh tiến bước vào đường Chánh giáo, năng
lo dìu dắt con cái Chí-Tôn mỗi khi vào Cầu nguyện và chiêm
bái Đức Chí-Tôn".
4-Trấn Thần hai vị Thiện Thần và Ác Thần:
Pho tượng hai vị Thiện Thần và Ác Thần đặt hai bên mặt tiền
Đền Thánh Toà Thánh Tây Ninh, ở cấp hạ của Tịnh Tâm Đài.
Đức Phạm Hộ Pháp nói: "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 trong hai con
đường: Phước và Tội, Siêu và Đọa, Sanh và Tử 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".
5-Trấn Thần cây Cân Công Bình:
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Đức Hộ Pháp 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".
6-Trấn Thần con Long Mã:
Đức Hộ Pháp sang bên Nam, phía tả Đền Thánh, ngang Cửu
Trùng Đài đúng 12 bước thẳng, trấn Thần con Long Mã. Ngài
giải: "Long Mã tượng trưng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên
lưng nó có bộ Bát Quái Đồ Thơ và cây Bửu kiếm, nên có câu
"Long Mã phụ Hà đồ". Ý nghĩa: Đạo xuất từ Đông, đem từ
Đông sang Tây cứu vớt chúng sanh, đem Vạn linh trở về nơi
sanh hóa, tránh cơ tự diệt, nên hình Long Mã chạy về Tây mà
đầu ngó ngoéo về Đông. (Sau nầy Đức Ngài sẽ giải thêm hay
là nhờ các bậc uyên thâm đạo đức giải rõ)
7-Trấn Thần tượng Tam Thế Phật:
Đức Hộ Pháp đến Bát-Quái-Đài, ngó lên trên, trấn Thần pho
tượng Tam Thế Phật (Tam Thanh).
- Brahma Phật đứng trên lưng con Thiên nga (Ngỗng trời) ngó
tới (ngó hướng Tây), ấy là ngôi thứ nhứt, tượng trưng ngôi
Thánh đức, thuộc về Cơ Sanh hóa, ấy là Đấng tự hữu hằng
hữu, hữu nguyên hữu thỉ của vạn vật.
- Đức Phật Civa đứng trên Thất đầu Xà (rắn bảy đầu) ngó qua
phía chánh Bắc, ấy là ngôi thứ hai tượng trưng phần Âm
Dương: Cơ Sanh cũng là cơ Cơ Diệt, ấy là ngôi Bảo tồn.
- Đức Phật Christna đứng trên con Giao long (Cá hóa rồng)
ngó về phía chánh Nam ấy là ngôi thứ ba, tượng trưng cuộc
tuần hoàn, tiên tri cho nhơn loại biết việc trí xảo thuộc Cơ
tranh đấu, cũng là cuối Hạ nguơn, khởi Thượng nguơn Tứ
Chuyển.
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8-Trấn Thần tám con Kim Mao Hẩu:
Đức Hộ Pháp trấn Thần hai con Kim Mao Hẩu ở hai bên nấc
thang bên hữu Đền Thánh, rồi Ngài vào Cửu Trùng Đài sang
qua bên tả Đền Thánh trấn Thần hai con Kim Mao Hẩu ở nấc
thang luôn. Giải rằng: Con Kim Mao Hẩu rất mạnh và khỏe,
tượng trưng cái năng lực tinh thần người tu, nhờ nó mà qua
các từng Trời và về cùng Thầy. Ngày nay, Đền Thánh cất
xong, Đức Chí Tôn cho tám con Kim Mao Hẩu xuống trần để
trấn Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài tại thế, là không cho ai
dùng bạo quyền nào mà chạm đến nó vậy.
9-Trấn Thần 23 Thiên Nhãn bên ngoài Đền:
Đức Hộ Pháp vào bên tả Cửu Trùng Đài, trấn Thần Thiên
Nhãn xung quanh Tổ đình, khởi từ giữa xuống đến Bát QuáiĐài, rồi sang qua bên hữu, hết thảy là 23 Thiên Nhãn ngó ra
ngoài hành lang.
10-Trấn Thần bên trong Đền: Rồi Đức Ngài trở vào trong cửa
bên hữu Cửu Trùng Đài, trấn Thần tượng Tam giáo Ngũ Chi,
sang bên hữu trấn Thần tượng Bát Tiên: Hớn Chung Ly,
Trương Quả Lão, Tào Quốc Cựu, Lý Thiết Quả, Hàn Tương
Tử, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thể Hòa. Sang bên tả
Đức Hộ Pháp trấn Thần Thất Thánh: Lý Tịnh, Vi Hộ, Dương
Tiễn, Lôi Chấn Tử, Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra.
11-12- Trở xuống, Ngài trấn Thần chữ KHÍ và Thất Đầu Xà:.
Nơi Ngai của Đức Hộ Pháp ngự có một con rắn Thần 7 đầu,
quấn vào thân dưới của Ngai, ngóc lên sau lưng 3 đầu, cúi
xuống 4 đầu, cái mình quấn ngôi Thượng Phẩm, cái đuôi quấn
ngôi Thượng Sanh. Rắn Thần 7 đầu tượng trưng con người có
Thất tình: 3 đầu rắn ngó lên sau lưng Hộ Pháp có chữ: HỈ, ÁI,
LẠC. Người tu nên luyện tập nâng đỡ 3 tình này tức là Mừng,
Vui, Thương. Còn 4 tình: AI, NỘ, Ố, DỤC (buồn, giận, ghét,
muốn) thì đè nén xuống, đừng cho ngóc lên.
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II- Trấn Thần tượng Tam Thánh:
1-Đại cương về Tượng Tam Thánh:
Bức hình "Truyên ký Tượng Tam Thánh" đặt tại Tịnh Tâm-Đài
thuộc phạm vi Hiệp-Thiên Đài của Đền Thánh Toà Thánh Tây
Ninh. Bên cạnh bức Tượng Tam Thánh, có tấm bia để giải
thích về bức tranh:
- 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: Một 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".
2-Nguồn gốc Tượng Tam Thánh:
Bức tượng Tam Thánh nầy do vị Hiền Tài Lê Minh Tòng vâng
lịnh Đức Hộ Pháp truyền họa, khuôn khổ mỗi bề: 2m80x1m90.
Hình tượng bằng người thường.
- Đức Thanh Sơn cầm bút lông thỏ viết lên 8 chữ Hán.
- Đức Nguyệt Tâm cầm bút lông ngỗng viết 4 chữ Pháp.
- Đức Tôn Sơn cầm nghiên mực dùng cho việc viết chữ.
Hai Đấng đang viết trên bia đá những chữ, như:
* 8 chữ bằng Hán văn:
Thiên thượng - Thiên hạ - Bác ái - Công bình
天上
天下
博愛
公平
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* 4 chữ bằng Pháp-văn:
DIEU et HUMANITÉ- AMOUR et JUSTICE
3-Trấn Thần Tượng Tam Thánh:
Đức Hộ Pháp nói: "Trấn Thần ba vị Thánh rất khó, vì phải kêu
Chơn linh họ đến nhập vào tượng ảnh, mà muốn Chơn-linh họ
đến phải thấu đáo cả căn kiếp của họ mới đặng. Còn 9 cây
nhang dùng để trấn Thần là 9 cái thang bắc lên Cửu TrùngThiên cho các Chơn-linh nương theo đó. Chẳng biết họ ở từng
Trời thứ mấy mình cứ đưa lên đủ, họ gặp họ tới ngay. Quan
hệ là trước khi trấn Thần, phải xem lại coi có tắt cây nhang
nào không. Thảng như họ ở từng thứ 7 mà cây nhang thứ 6
rủi tắt đi, thành ra bị cách khoảng, họ không thể tới được. Bây
giờ chúng ta chỉ thông công với các Đấng trong Cửu Thiên
Khai Hóa, rồi đây cũng có ngày Bần Đạo kêu lên Đức Di-Lạc ở
từng thứ 11 chưa biết chừng, khi ấy sẽ phải dùng đến 11 cây
nhang, chớ không phải 9 cây nữa."
4-Giải thích Ba vị Thánh: Khi Đức Hộ Pháp Trấn Thần tượng
ảnh Tam Thánh xong, cả nhân viên tùng sự lui theo cửa hông
trở ra, vòng ra cửa trước, đi vào Hiệp Thiên Đài, thỉnh Thánh
Tượng đặt lên vách tường, ngó mặt ra trước cửa Đền-Thánh.
Đức Hộ Pháp giải thích về Ba vị Thánh:
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. Cái
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khuôn xi măng đúc trên vách Hiệp Thiên Đài, từ ngày tạo tác
Tổ đình, là để dành ngày nay đặt tượng ảnh Tam Thánh lên
đó. Trước kia, Bần đạo cũng không hiểu để làm gì, chỉ biết tạo
theo lịnh của Đức Lý Giáo Tông. Ngày nay thời cuộc biến
thiên, vị Hiền Tài LÊ MINH TÒNG ở Hải đảo trở về đây, Đức
Lý truyền lịnh cho vẽ tượng ảnh nầy, mới hiểu rằng Đức Lý
chờ người mà Ngài cần dùng đến. Trước tượng ảnh không có
bàn thờ chi hết vì Chơn linh đã nhập vào đó như người sống
vậy.
Kể từ ngày 10-7 Mậu-Tý (dl. 19-8-1948) tượng ảnh Tam
Thánh đã đặt lên vách tường Hiệp Thiên Đài là biểu hiệu cho
Chủ nghĩa Đại Đồng của Đạo Cao Đài, mở đầu một giai đoạn
tiếp dẫn chúng sanh Vạn quốc vào cửa Đại Đạo, mà cũng là
ngày khởi đoan sự bành trướng ngoại giáo".
Cuộc lễ bế mạc lúc 9 giờ cùng ngày."
Tòa Thánh, ngày 10-7 Mậu-Tý (dl. 19-8-1948)
Luật Sự VÕ QUANG TÂM tường thuật.
III- Đức Hộ Pháp trấn pháp:
Hành Bí pháp trong các Đàn Vía, Sóc, Vọng: khi Ngài đứng là
Chuyển Pháp, Ngài ngồi là Trụ Pháp; nên khi Ngài ngồi, hai
chân đạp lên hai đầu: AI (bên tả), NỘ (bên hữu); hai tay đè:
DỤC (bên tả), Ố (bên hữu).
Đức Ngài nói: Khi Hộ Pháp trấn trên Thất Đầu Xà là đè nén
các vật dục ở thế nầy gom lại để đời khỏi cấu xé nhau, để
Mừng, Vui, Thương cho mọi người chung hưởng, để gìn giữ
đạo đức, tu hành dễ dàng, nước nhà thạnh trị. E sau nầy Hộ
Pháp xuất ngoại, Thượng Sanh về ngự nơi đuôi, thì tự do Thất
tình lôi cuốn cấu xé lẫn nhau, không phương kềm chế. Ấy là
cơ thử thách nội và ngoại…Ngày nào Hộ Pháp trấn lại trên
Ngai thì mới có thể dễ dàng mọi việc cho Đời Đạo.
Quyền thiêng liêng phải vậy, đặng vay trả cho sạch oan khiên,
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mới đem thuần phong mỹ tục, vãn hồi hòa bình trật tự, tháng
Thuấn ngày Nghiêu, trở nên thời Thượng cổ."
Còn chữ KHÍ ở sau ngai Hộ Pháp 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, tức là hữu sanh.
Đã xong Lễ Trấn Thần, Đức Phạm Hộ Pháp đứng giữa Đền
Thánh, thì cô Lễ Sanh Hương Tranh hỏi:
- Bạch Thầy, còn 23 Thiên Nhãn ngó vào trong Đền Thánh,
sao Thầy không trấn Thần luôn?
Ngài dạy rằng: "Thiên Nhãn bên ngoài, thì để cho thiện nam
tín nữ quì ở ngoài, khi chầu Lễ nếu chật chỗ thì ở ngoài xung
quanh Đền Thánh lạy vào chiêm bái trong giờ hành Lễ. Đó
cũng là nêu ra từ Đông, Tây, Nam, Bắc, dầu ven trời góc bể,
nơi nào đến giờ lễ bái, day về hướng Đền Thánh lạy thì đều có
Thiên Nhãn cả. Ấy là Thể pháp tượng trưng Bí pháp. Còn
Thiên Nhãn ở vách ngó vô Đền Thánh, vì người đạo quì
ngang, sợ ô-uế, không coi sóc cho tinh khiết được".
IV- Trấn Pháp nơi Trí Huệ-Cung - Thiên Hỉ Động:
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 14 tháng chạp năm
Canh Dần (dl. 01-9-1950): "Ngày mai nầy Trấn Pháp Thiên Hỉ
Động - Trí Huệ Cung. Bần Đạo lấy làm mừng đã làm tròn phận
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 phận 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 phận 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
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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 là một quyền năng đặng tự giải thoát lấy mình hai món Bí
Pháp ấy là:
1- Long Tu Phiến của Đức Cao Thượng Phẩm để lại.
2- Kim Tiên của Bần Đạo. Hiệp với ba vòng Vô Vi, tức nhiên
Diệu Quang Tam Giáo hay là hình trạng Càn Khôn Võ 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 Võ 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 hành mở Lục
quan của mình đặng.
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 kẻ đắc Pháp, nhờ nó mới có thể
luyện TINH hóa KHÍ, luyện KHÍ hóa THẦN được. Ấy là Bí
Pháp trấn tại Thiên Hỉ Động Trí Huệ Cung. Toàn thể ngó thấy
không có gì hết, mà trong đó có quyền pháp vô biên, vô giới.
Giải thoát đặng cùng chăng là do bao nhiêu đó.
V- Trấn Thần và Ban phép lành chợ Long Hoa:
Long Hoa Thị, ngày 5 tháng 6 năm Tân Mão (1951)
Đức Hộ Pháp nói: "Cái cơ Chuyển thế đã đến ngày lập: hiệp
nhứt Đạo Giáo, khiến 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
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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."

TRẤN THỦ
鎮 守
E: To guard.
F: Garder.
Trấn: - Đè nén, giữ cho yên. - Khu vực hành chánh. Thủ: gìn
giữ. Trấn thủ là gìn giữ, bảo vệ nơi quan yếu, chống lại sự
xâm nhập của kẻ phá hoại.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Quan Thánh Đế Quân, chào chư vị Thiên phong Hiệp
Thiên Ðài và Hương Lự Hiền muội, chư vị cứ thiết đàn,
có ta trấn thủ.

TRẬN VONG CHIẾN SĨ
陣亡战士
Trận: mặt trận hai bên đánh nhau. Vong: mất, chết. Chiến sĩ:
người lính đánh trận. Trận vong chiến sĩ: Người lính chết
ngoài mặt trận.
Tưởng niệm tới Lễ ấy, nên Hội-Thánh mới quyết định lập Báo
Quốc Từ thờ trọn cả các Vong Linh của các Anh Hùng Chiến
Sĩ, Cứu Quốc Công Thần cùng là Trận Vong Chiến Sĩ.
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TRẬT TỰ PHẨM VỊ
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy, Thầy chẳng biết vì cớ nào các
con không để trí khôn ngoan mà xét đoán cho minh lý Ðạo của
Thầy đã giao cho các con. Thầy hỏi từ khi tạo Thiên lập Ðịa
các con có thấy những vật loại hồn tính nào Thầy đã sanh ra
trên mặt địa cầu nầy mà không trật tự phẩm vị chưa vậy hử?"

TRỄ NẢI
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."

TRÊU CAY NGẬM ĐẮNG
Trêu: tức là Trươu: ngậm trong miệng. Cay đắng: chữ Hán là
Tân khổ, chỉ những nỗi xót xa đau khổ. Trêu cay ngậm đắng
là phải chịu đựng nhiều nỗi xót xa đau khổ.
Cay đắng là hai vị khó nuốt, nghĩa bóng là những nỗi khổ
trong đời luôn gặp phải nhưng cũng cam lòng gánh chịu, có
khi là chuyện riêng tư, nhưng quan trọng hơn là chuyện quốc
gia hoặc Đạo sự mà người có tinh thần luôn hứng chịu.
Thầy dạy: "Con đã để dạ ưu-tư về mối Đạo, đã lắm lần trêu
cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sồng, mong trau rạng
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mảnh gương để soi chung bước đường sau mà lần đến cảnh
tự tọai thung dung tránh bớt muôn điều phiền-não. Ấy là Mônđệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co,
cân công-quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui cho
mỗi đứa."

TRI ÂM
知 音
E: The intimate friend.
F: L'ami intime. Connaitre la voix.
Tri: Biết, hiểu biết, quen biết. Âm: tiếng đàn. Tri âm, nghĩa đen
là nghe tiếng đàn biết được ý nghĩ của người đàn, nghĩa bóng
là bạn bè thân thiết hiểu biết lòng dạ nhau.
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.

TRI ÂN
知 恩
E: To be grateful.
F: Être reconnaissant.
Tri: Biết, hiểu biết, quen biết. Ân: ơn. Tri ân là biết ơn.
Lễ Khánh-Thành ngày 20-10-Bính Ngọ (dl. 01-12-1966), 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 luận
người bổn xứ hay khách ngoại bang, đã chơn thành hy sinh
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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".

TRI CƠ
知 機
E: The sageness.
F: La sagesse.
Tri: Biết, hiểu biết, quen biết. Cơ: máy, ở đây ý nói Thiên cơ:
máy Trời. Tri cơ là biết được máy Trời, tức là biết được
những lẽ bí mật mầu nhiệm của Trời Đất.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tìm vào nẻo Đạo mới tri cơ.

TRI THIÊN MẠNG
知天命
(Tri là biết; Thiên mạng là mệnh trời), đây là do câu "Ngũ thập
tri thiên mệnh" nghĩa là con người khi bước vào 50 tuổi là tự
mình biết được số mệnh của Trời, tức nhiên là cái tuổi đã am
tường, quán triệt được số phận của mình do trời định.
Đức Hộ Pháp nói: "Cái phẩm vị Thiêng Liêng của mấy em nơi
mặt thế: Phó Trị Sự, Thông Sự đối với ngôi Giáo Tông, Hộ
Pháp, trong khi tuổi của mấy em đã tri thiên mạng rồi, rất ngộ
nghĩnh thay Đức Chí Tôn lấy công bình ấy đặng lập Thánh
Thể của Ngài, Ngài để một kiểu vở, một khuôn luật Tạo đoan
hay là một gia đình kia không khác gì hết. Mấy em đã ngó thấy
trong Đạo, Đức Chí-Tôn đã để:
- Hàng Tín-Đồ đối với Đại-Từ-Phụ.
- Phó-Trị-Sự và Thông Sự đối phẩm Giáo Tông và Hộ Pháp.
- Chánh-Trị-Sự đối với phẩm Đầu Sư.
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Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ Thánh Thể của Ngài
không có một cái gì sơ sót hết".
Minh Tâm Bửu Giám, Tích hiền có nói rằng: Người biết mệnh
Trời thấy lợi không động, gặp chết không oán, được một ngày
qua một ngày, được một giờ qua một một giờ. Đi mau đi
chậm, tiền đồ cũng chỉ bấy nhiêu đường. Thời mình đến, dù
gác Đằng Vương xa, gió đưa cũng tới, vận mình đi, dù cái bia
Tiến phước, sét cũng đánh hư ngã.
"Tri mệnh chi nhân kiến lợi bất động, lâm tử bất oán, đắc nhất
nhật quá nhất nhật, đắc nhất thời quá nhất thời, khẩn hành
mạn hành tiền trình chỉ hữu hứa đa lộ, thời lai phong tống
Đằng Vương các, vận khứ lôi oanh Tiến phước bi".
(知命之人見利不動, 臨死不怨, 得一日過一日, 得一時過一時,
緊行慢行前程只有許多路, 時來風送滕王閣, 運去雷轟薦福碑).

TRI TÚC
知足
E: To know to be satisfied.
F: Savoir se contenter.
(Tri là biết, túc là đủ). Tri túc là bằng lòng với những gì mình
đang có, mình có thể có với sức của mình và trong phạm vi
đạo đức. Người tri túc thì dầu nằm trên đất cũng cho là sung
sướng, người không biết tri túc dầu nằm trên đống vàng vẫn
thấy chưa đầy đủ.
Nguyễn Công Trứ nói rằng:
Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc?
Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?
Nghĩa là mình biết đủ, thời đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ?
Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn?
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TRI HÀNH HIỆP NHỨT
知行合一
(Tri: Biết, hiểu biết, quen biết. Hành: Làm. Hợp (hiệp) nhứt:
hiệp lại làm một). Tri hành hiệp nhứt là sự biết và việc làm
phải đi đôi với nhau, chớ không nên nói nhiều mà làm ít, hoặc
là chỉ nói suông mà không hề làm. Câu mà người đời thường
chê là "Năng thuyết bất năng hành".
Đây là một học thuyết của nho gia Vương Dương Minh (14721528) đời nhà Minh bên Tàu.
Ông Vương Dương Minh cho rằng Tri với Hành là một. Ông
theo cái tôn chỉ Duy tâm nhứt trí mà lập ra thuyết nầy để đem
học giả vào con đường thực tiễn của đạo đức. Ông nói rằng:
"Muốn hiểu cái thuyết Tri Hành hợp nhứt, trước hết phải biết
cái tôn chỉ sự lập ngôn của ta. Người đời nay học vấn, nhân vì
đã phân Tri Hành ra làm hai việc, cho nên khi có một khái niệm
phát động, tuy là bất thiện, nhưng bởi chưa thi hành thì không
tìm cách ngăn cấm. Ta nói cái thuyết Tri Hành hợp nhứt chính
là để người ta hiểu được chỗ nhất niệm phát động, tức là
Hành rồi. Hễ chỗ phát động có điều bất thiện thì đem điều bất
thiện ấy trừ bỏ ngay đi, cốt bỏ đến chỗ căn để khiến cho cái
niệm bất thiện không tiềm phục ở trong bụng. Ấy đó là tôn chỉ
sự lập ngôn của ta."
Ta nên biết rằng hai chữ Tri và Hành của Dương Minh nói ở
đây có cái nghĩa khác với cái nghĩa thường dùng. Tri là
chuyên nói cái minh giác của Tâm, Hành là nói sự phát động
của Tâm, nhưng trong sách Đại học gọi là Ý vậy. Tri là bản thể
của Tâm, Ý là sự phát động của Tâm. Tâm với Ý là một thì Tri
với Hành cũng là một. (Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim)
Bài của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài nói về thuyết Tri Hành
hợp nhứt, trích trong quyển Tiếng Gọi, như sau đây: "Thuyết
Tri Hành hợp nhứt do nhà học giả trứ danh Vương Dương
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Minh đề xướng. Trước khi bàn về thuyết nầy, nên nói qua sơ
lược tiểu sử của tác giả.
Ông là Vương Thủ Nhân, tự là Bá An, dòng dõi Nho học có
tiếng đời nhà Minh, ở đất Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Vì ông
làm nhà ở Dương Minh động, cách thành Hàng Châu 20 dặm
cho nên các học giả gọi ông là Dương Minh tiên sanh. Ông
chẳng những học vấn đã tinh mà võ công cũng rỡ, kể về học
thuyết thì Tri Hành nhứt trí, kể về sự nghiệp thì văn võ kiêm
toàn. Lúc trẻ tuổi hay trầm tư mặc tưởng. Năm 17 tuổi, đương
đi chơi xa, cha gọi về cưới vợ. Trên đường về gặp một đạo sĩ
đương ngồi bên đường, Nhân hỏi đạo dưỡng sinh, ông nghe
qua lấy làm đắc ý, ngồi nghe hoài không chán, quên phứt đêm
ấy là đêm cưới vợ. Ông có bộ óc tư tưởng cải cách, thoát ly
cái lối học hủ lậu của các nhà nho thuở ấy. Học thuyết của ông
về phần tinh túy là thuyết "Tri Hành hợp nhứt". Xưa nay các
nhà học giả đều chia phần TRI và phần HÀNH làm hai việc.
Đến đời ông Dương Minh mới xướng lên cái thuyết Tri Hành
hợp nhứt. Ông nói: Hễ tri lúc nào là Hành lúc ấy. Có Hành mới
chứng nghiệm được Tri. Nếu không Tri lấy gì mà Hành?
Không Hành lấy gì gọi rằng Tri? Tri Hành không thể chia làm
hai việc được, nên ông chủ trương Tri Hành hợp làm một. Tỷ
như thấy sắc đẹp, biết nó là sắc đẹp, đó là Tri; nhưng ở trong
lúc thấy sắc đẹp tức khắc đã ham liền, đó là Hành; như nghe
mùi hôi, biết là hôi, đó là Tri, nhưng trong lúc nghe mùi hôi, tức
khắc đã ghét liền, đó là Hành. Giả như thấy sắc đẹp mà không
ham, nghe mùi hôi mà không ghét, là vì không biết đẹp, không
biết hôi, đủ chứng được không tri, thời không hành. Chớ như
biết đẹp thì thích ngay, nghe hôi thì ghét ngay, chẳng phải Tri
với Hành đi cặp với nhau hay sao?
Còn như Tri Hành chia làm hai việc, há có lẽ mắt thấy đẹp,
mũi nghe hôi, rồi ham đẹp, ghét hôi lại ra một lúc khác hay
sao? Đều là không thể có được. Lại như nói người kia biết
hiếu, người kia biết đễ, tất là người ấy đã làm việc hiếu việc đễ
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rồi, thì mới bảo là biết hiếu, biết đễ. Cũng như biết đau tất là
mình đã thấy đau rồi mới biết đau; biết đói tất là mình đã thấy
đói rồi mới biết đói. Như vậy thì Tri với Hành phân ra làm hai
thế nào được? Hoặc là tâm mình khởi một niệm thiện, liền khi
đó ý thiện phát sanh; hoặc là tâm mình khởi một niệm ác, liền
khi đó ý ác phát sanh. Tâm khởi niệm, ý phát sanh đồng trong
một lúc, đủ chỉ rõ Tri Hành hợp làm một.
Nếu đem Tri Hành phân ra hai việc thì khi có một niệm phát
động, tuy là bất thiện nhưng bởi chưa thi hành, thì không tìm
cách ngăn cản, cái niệm ấy có thể sanh mộng nẩy chồi càng
ngày càng lớn, sau khó diệt trừ. Như vậy là nguy thay!
Vương Dương Minh phát huy cái thuyết "Tri Hành hợp nhứt"
chính là để người hiểu được nhứt niệm phát động, tức là hành
rồi. Hễ chỗ phát động có điều bất thiện thì đem điều bất thiện
ấy trừ ngay đi, cốt bỏ đến chỗ căn để khiến cái niệm bất thiện
không tiềm phục ở trong lòng được nữa. Ấy tôn chỉ "Tri Hành
hợp nhứt" là thế. Vương Dương Minh muốn đem học giả vào
con đường thực tiễn đạo đức. Tự mình muốn gột rửa cái gì
còn dơ bẩn thì phải dụng công ở sự "Tỉnh sát khắc trị".(1)
Cái công phu "Tỉnh sát khắc trị" không phải một ngày một bữa
mà nên, phải liên tục, không lúc nào rỗi, bất kỳ giờ phút nào, ở
chỗ nào, hoặc đi đứng nằm ngồi, chớ chẳng phải theo thế tình
là tham thiền mới được. Người có chí dốc lòng tự sửa mình,
sau mới nên người có tinh thần mạnh mẽ, có đức tính trong
sạch, có tư cách hơn người. Về phần thực tế trong xã hội, ta
thường thấy, trường kỹ thuật, trường huấn nghệ, học viên vừa
học vừa làm, phần lý thuyết và thực hành đi cặp với nhau. Khi
thành nghề, cái học đã hay, cái nghề lại giỏi. Các trường
Trung học, các Viện Đại học, nơi nào cũng có đặt phòng Thí
nghiệm, mở lớp thực tập, cũng không ngoài cái thuyết Tri
Hành hợp nhứt. Để kết luận, Tri là cái khởi đầu của Hành,
Hành là cái thành tựu của Tri. Tri đến nơi đến chốn thì Hành
viên mãn chu toàn.
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Septembre 1972
HIẾN ĐẠO Phạm Văn Tươi
(1) Tỉnh sát khắc trị: 省察克治 Tự kiểm điểm hành vi tư tưởng
của mình, xem xét kỹ lưỡng, để khắc phục sửa trị.

TRÍ DỤC
智 育
E: The intellectual education.
F: Éducation intettectuelle.
Về Trí dục: là môn dưỡng dục thứ nhì của con người, là Thể
dục, Trí dục, Đức dục. Chơn thần tức là trí hoá thì do PhậtMẫu đào tạo ra. Khi làm người thì phải học mới khôn, nhờ học
quyển sách đời, sách Đạo, nhờ học ở Thầy, ở bạn. Nói chung
là túi khôn của loài người trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ đó
giờ còn tồn đọng lại đây.
Đức Hộ Pháp có dạy rằng: "Trí dục, trí của chúng ta đã khôn
ngoan tài tình, hễ có trí thì có tài mà ai cần dùng tài của chúng
ta và ta lấy trí ấy nơi đâu mà đặng? Tức nhiên ta phải nhờ
đồng sống cùng xã hội nhơn quần, tức nhiên đồng sống cùng
chủng tộc, ta mới có thể mở mang trí lực được. Có đồng sống
với họ, họ mới mở quyển sách đời cho ta đủ khôn ngoan tài
đức, ta mới đồng sống với họ đặng. Thảng như chúng ta thiếu:
Sự thiếu ấy quả quyết có duyên cớ hiển nhiên rằng: Thử bỏ xã
hội nhơn quần chúng ta lên non cao rừng rậm chúng ta ở từ
thuở bé xuân, thì con người chúng ta sự khôn ngoan sẽ thiếu
kém, trí thức chúng ta không thể mở mang đặng rộng rãi hoạt
bát như chúng ta đã đồng sống trong xã hội nhơn quần. Mà xã
hội nhơn quần cần yếu chúng ta có trí tài đặng chi? -Đặng
chúng ta mới có phương thế giúp ích cho họ, nếu không đủ trí
tài thì chúng ta sẽ làm một con vật mà thôi, làm một vật ăn
bám của xã hội nhơn quần không có hữu ích gì hết. Đây cả
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thảy đều ngó thấy một người ngơ ngơ không đủ trí, ngu xuẩn
thì bao giờ họ cũng chỉ làm bậy làm quấy, không thể gì biểu họ
làm điều phải với hay cho đặng. Hạng nhứt xã hội nhơn quần
sợ cái đó hơn hết, nên cần nhứt họ phải giáo hóa mở mang trí
lự toàn thể quốc dân của họ. Ấy vậy lập trường họ viết sách,
họ luận biện, họ thuyết cả lý do chia sống của chúng ta, họ
đem cả phương pháp tạo cho đặng trí tài ấy hầu giúp ích cho
sự sống cùng toàn thể chủng tộc của họ. Ấy vậy về trí dục là
về phần của xã hội nhơn quần, nói trắng ra thuộc về phận sự
tối yếu tối trọng của quốc gia, xã hội, của nhà nước."

TRÍ GIÁC CUNG (Địa Linh Động)
E: The sageness.
F: La sagesse.
Xuất xứ: Trước khi lập Trí
Giác Cung (Địa Linh Động)
thì nơi đây là cơ sở của
Trường Qui Thiện, do ông
Lễ Sanh - Giáo Thiện Đinh
Công Trứ qui tụ các bạn đạo
Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ
(Mỹ Tho) về Tòa Thánh lập
nên, ngày khởi lập là 26-9Quí Mùi (dl. 24-10-1943).
(Xem chữ: Qui Thiện, vần
Qu.)
- Đêm 25 rạng 26-5-Kỷ Sửu
(dl. 21/22-6-1949), ông Đinh
Công Trứ bị tử nạn. Đức Hộ
Pháp bổ nhiệm ông Chí
Thiện Lê Văn Trung đến cai quản Trường Qui Thiện để trấn
định nơi đây.
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- Ngày 12-6-Tân Mão (dl. 15-7-1951) Hội Thánh Phước Thiện
rút ông Chí Thiện Lê Văn Trung về văn phòng Hội Thánh
Phước Thiện.
- Ngày 14-10-Tân Mão (dl. 12-11-1951) Hội Thánh Phước
Thiện bổ ba vị Giáo Thiện lãnh cai quản Trường Qui Thiện:
- Giáo Thiện Trần Văn Ninh, coi Lễ Vụ,
- Giáo Thiện Trần Văn Liễu, coi Công Vụ,
- Giáo Thiện Lại Văn Phu, coi Hộ Vụ.
- Ngày 3-9-Giáp Ngọ (dl. 29-9-1954), do theo lịnh của Đức Hộ
Pháp, Hội Thánh Phước Thiện bổ ông Đạo Nhơn Dương Văn
Khuê đến trấn nhậm Trường Qui Thiện.
- Ngày 22-10-Giáp Ngọ (dl.17-11-1954) do Tờ Thỉnh giáo của
Đạo Nhơn Khuê về ba việc nơi Địa Linh Động:
- Ban Trị Sự có bao nhiêu người?
- Danh hiệu và phẩm tước chi?
- Trách vụ của mỗi người hành sự?
Đức Hộ Pháp dạy ông Khuê triệu tập Đại hội toàn thể tín đồ
Trường Qui Thiện tại Hậu Điện Báo Ân Đường ngày 11-11Giáp Ngọ (dl. 5-12-1954) để bầu cử Ban Trị Sự. Bảng Phúc
trình và Vi Bằng hội nhóm được dâng lên Đức Hộ Pháp. Đức
Ngài điều chỉnh danh từ và thành phần Ban Trị Sự và các cơ
sở (có bút tích sửa chữa).
- Ông Tổng Quản và Ban Trị Sự Địa Linh Động vâng lịnh thực
hành kể từ ngày 5-12-Giáp Ngọ (dl. 29-12-1954) do Huấn Lịnh
số 285/VP-HP. (Trích Tài liệu để Tu học của Trường Qui
Thiện, in năm Quí Sửu 1973, trang 15)
Như vậy, thấy rằng, Đức Hộ Pháp đã chánh thức chuyển đổi
Trường Qui Thiện thành một cơ sở Tịnh Thất gọi là "Địa Linh
Động - Trí Giác Cung" vào ngày 5-12-Giáp Ngọ (dl. 29-121954) do Huấn Lịnh số 285/VP-HP.
Vị Tổng Quản đầu tiên của Địa Linh Động - Trí Giác Cung là
Đạo Nhơn Dương Văn Khuê.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

133

THÀNH PHẦN BAN TRỊ SỰ ĐỊA LINH ĐỘNG
1- Tổng Quản (do Hội Thánh Phước Thiện chọn bổ
Chức sắc vào hàng Đạo Nhơn).
2- Đầu Phòng Văn.
3- Quản Khố (Thủ Bổn).
4- Cai Quản Giáo Huấn.
5- Cai Quản Canh Nông.
6- Cai Quản Công Nghệ.
7- Cai Quản Thương Mãi.
8- Quản Y (Kiểm Soát Viên: 2 vị).
9- Nhiều vị Trưởng Ban và Chủ Sở dưới quyền quí Cai
quản.
Thành lập và thật hành kể từ ngày 5-12-Giáp Ngọ (dl. 29-121954).
Kể từ lúc thành lập Địa Linh Động - Trí Giác Cung ngày 5-12Giáp Ngọ (1954) đến năm Bính Thìn (1976), có tất cả 12 vị
Tổng Quản được bổ nhiệm đến Địa Linh Động:
- Đạo Nhơn Dương Văn Khuê: từ ngày 3-9-Giáp Ngọ (dl. 299-1954) đến ngày 29-6-Đinh Dậu (dl. 26-7-1957) thời gian: 2
năm 9 tháng 26 ngày. Thánh Lịnh bổ ngày 3-10-Giáp Ngọ
(1954).
- Chí Thiện Lê Văn Chưởng: từ ngày 29-6-Đinh Dậu (dl. 267-1957) đến ngày 27-12-Đinh Dậu (dl. 15-2-1958) thời gian:
5 tháng 28 ngày.
- Đạo Nhơn Nguyễn Văn Nhiêu: từ 27-12-Đinh Dậu (dl. 15-21958) đến 12-4-Mậu Tuất (dl. 30-5-1958) thời gian: 3 tháng
15 ngày.
- Đạo Nhơn Trần Văn Lợi: từ 12-4-Mậu Tuất (dl. 30-5-1958)
đến 10-5-Kỷ Hợi (dl. 15-6-1959) là 1 năm 28 ngày.
- Đạo Nhơn Phạm Duy Hoai: từ 10-5-Kỷ Hợi (dl. 15-6-1959)
đến 29-6-Kỷ Hợi (dl. 3-8-1959) là: 1 tháng 19 ngày.
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- Chí Thiện Bùi Văn Trăm: từ 29-6-Kỷ Hợi (dl. 3-8-1959) đến
6-9-Canh Tý (dl. 25-10-1960) là: 1 năm 2 tháng 7 ngày.
- Chơn Nhơn Văn Tấn Bảo: từ 6-9-Canh Tý (25-10-1960) đến
9-2-Giáp Thìn (dl. 22-3-1964) là 3 năm 5 tháng 3 ngày.
- Chí Thiện Lê Văn Chưởng: (lần nhì) từ 9-2-Giáp Thìn (dl.
22-3-1964) đến 14-8-Nhâm Tý (dl. 21-9-1972) là 8 năm 6
tháng 15 ngày.
Trong thời gian nầy, ông Chí Thiện Lê Văn Chưởng hợp với
các tín đồ nơi đây, xây dựng lại Đền Thờ Phật Mẫu bằng vật
liệu nặng, rước các Chức sắc của Hội Thánh lưỡng đài và
Đức Thượng Sanh đến chủ tọa lễ an vị và trấn thần.
Đến ngày 14-8-Nhâm Tý, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (Thống
quản Tam Cung) và Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức (Quyền
Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài) ra lịnh không cho tổ chức Hội
Yến Diêu Trì Cung nơi Đền Thờ Phật Mẫu tại Địa Linh Động.
Ban Trị Sự Địa Linh Động đứng đầu là Tổng Quản Lê Văn
Chưởng chống lại lịnh trên, nên ông Tổng Quản Lê Văn
Chưởng bị giải nhiệm và Ban Trị Sự bị giải tán luôn.
Hội Thánh Phước Thiện bổ ông Đặng Văn Chưởng đang làm
Quản Châu Thành Thánh Địa Phước Thiện kiêm nhiệm Tổng
Quản Địa Linh Động, nhưng ông Chưởng lại nhờ ông Phó
Quản Châu Thành Phước Thiện là Chí Thiện Nguyễn Kế Cận
tạm thay ông điều hành Địa Linh Động. Thời gian chỉ có 13
ngày thì Hội Thánh Phước Thiện chánh thức bổ Đạo Nhơn
Nguyễn Thành Lạc làm Tổng Quản.
- Đạo Nhơn Nguyễn Thành Lạc: từ 11-9-Nhâm Tý (dl. 17-101972) đến ngày 6-11-Giáp Dần (dl. 18-12-1974) thời gian 2
năm 1 tháng 25 ngày.
- Chơn Nhơn Nguyễn Văn Tấn: từ 6-11-Giáp Dần (dl. 18-121974) đến: 1-6-Bính Thìn (dl. 27-6-1976) thời gian: 1 năm 6
tháng 25 ngày.
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- Chí Thiện Lê Văn Chấp: từ 1-6-Bính Thìn (dl. 27-6-1976)
đến 2-3-Đinh Tỵ (dl. 19-4-1977) thời gian: 9 tháng 2 ngày.
(Tài liệu của Lê Minh Dương, cựu quản gia Địa Linh Động Trí Giác Cung)
"Có một điều huyền vi bí pháp mà chúng ta chưa đạt được,
chúng tôi tưởng cũng nên trình ra đây cho toàn thể quí đồng
đạo rõ: Trí Giác Cung đã được lịnh dạy của Đức Hộ Pháp tạo
trước, Trí Huệ Cung tạo sau, mà làm Lễ Khánh Thành Trí Huệ
Cung trước và trấn pháp xong, có lịnh Đức Hộ Pháp dạy phải
treo ba vòng Vô vi Tam Thanh nơi trước Trí Huệ Cung thường
xuyên thay vì treo Đạo kỳ.
Còn nơi Trí Giác Cung (Địa Linh Động) thì ba vòng Vô vi Tam
Thanh ấy cũng đã được lịnh cùng làm sẵn một lượt (hai món
cùng do một vị tín đồ thợ mộc làm ra và sơn màu: vàng, xanh,
đỏ) song mãi cho đến ngày nay vẫn còn tạm giữ một nơi đó,
chớ chưa được lịnh treo lên. Một điều bí mật mà ngày tương
lai chúng ta sẽ được rõ." (Trích tập tài liệu của Trường Qui
Thiện)
Đôi liễn đặt tại cổng chánh đi vào Trí Giác Cung thuộc Địa Linh
Động. Đây là một trong ba Cung do Đức Phạm Hộ Pháp lập ra
dùng làm Tịnh thất.
- TRÍ linh quán thế Thiên cơ đạt,
- GIÁC ngộ siêu phàm Đạo pháp thông.
智靈貫世天機達
覺遇超凡道法通
Nghĩa là:.Cái trí hiểu biết thiêng liêng thông suốt việc đời, đạt
thấu máy Trời. Cái trí huệ giác ngộ siêu phàm rõ thông đạo
pháp.
Sau khi ông Đinh Công Trứ, Chủ Trường Qui Thiện mất ngày
25-5-Kỷ Sửu (dl. 21-6-1949), Đức Hộ Pháp cải tổ Trường Qui
Thiện thành Địa Linh Động, trong đó có xây dựng Trí Giác
Cung để làm Tịnh Thất.
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Trí Giác Cung

Nơi đây có Hộ Pháp Tịnh Đường là nơi Đức Ngài nghỉ ngơi
tịnh dưỡng, cũng là nơi Ngài Khai Pháp Chơn Quân đến khai
Pháp. Hiện giờ các Ngài đã qui Thiên nên nơi này cũng làm
nơi thờ phượng:
- Gian giữa thờ Đức Hộ
Pháp.
- Bên trái thờ Ngài Khai
Pháp Trần Duy Nghĩa.
- Bên phải thờ ba vòng vô vi
như thế này, tức là ba vòng
vô vi để đứng, khác với ba
vòng vô vi nơi Trí-Huệ Cung.
Vì sao?
- Đây biểu tượng cho Đời
trong Đạo tức là Cơ quan
Cửu Trùng Đài, là cơ quan
giáo hoá nhơn sanh, tượng
phần Trí linh, đứng đầu có ba vị Đầu Sư đầu tiên có chữ:
NHỰT, NGUYỆT, TINH
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- Đầu Sư Thái Nương-TINH.
- Đầu Sư Thượng-Trung NHỰT
- Đầu Sư Ngọc-Lịch NGUYỆT.
Nhưng hiện tại thì Ngài Đầu sư Thượng Trung Nhựt đã được
Chí-Tôn ban cho phẩm Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt,
nên Ngài là Chưởng quản Cửu Trùng Đài. Nếu ba vòng vô vi
này hiệp một cũng còn lại một vòng duy nhứt mà thôi.

TRÍ HUỆ
智 慧
F: Sagesse.
Trí: Khôn ngoan hiểu biết, sáng suốt. Huệ: sự sáng suốt hiểu
biết rốt ráo. Trí huệ là sự hiểu biết sáng suốt rốt ráo của trí
não nhờ được khai sáng một cách đặc biệt bởi sự tu tập thiền
định nên thông suốt được các lẽ huyền vi của Trời Đất mà trí
não bình thường không thể biết được.
Người thường thì có Trí thức; bực đắc đạo thì có Trí huệ.
Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi thuyết về Trí Huệ 12-1972.
"Kẻ học rộng biết nhiều, hiểu nhiều, thông thuộc kinh điển, có
tài hùng biện, hoạt bát trong sự luận đàm, lịch duyệt về khoa
ngôn ngữ, chỉ là người học hay, học giỏi, là người trí thức đó
thôi, không phải là trí huệ… Nghĩa chữ trí huệ mường tượng
nghĩa chữ trực giác, không cần lý trí, không cần kinh nghiệm
mà hiểu biết, hiểu biết một cách chính chắn và mau lẹ. Khi
mình nghe chạm phải một lời gì hoặc chợt thấy một vật gì
bỗng dưng tâm mình được sáng tỏ, bất thình lình mình hiểu
biết. Sự hiểu biết bất ngờ đó là Trí Huệ".
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TRÍ HUỆ CUNG (Thiên Hỉ Động)
智 慧 宮 - 天喜洞
E: The sageness.
F: La sagesse.
• Trí Huệ Cung
• Địa thế Trí Huệ Cung
• Đức Hộ Pháp trấn pháp nơi Trí Huệ Cung
• Bí pháp và Thể pháp của Trí Huệ Cung
• Cúng Tứ thời tại Trí Huệ Cung và vùng phụ cận
_________________________________

Đức Hộ Pháp nói: 26-12-Canh Dần (1950): "Trí Huệ Cung là
một cơ quan tận độ chúng sanh đã xuất hiện nơi cửa Đạo Cao
Đài nầy. Bần Đạo nói rằng: nó không phải của ta, của đặc biệt
của chúng ta, mà nó là của toàn thể nhơn loại nơi mặt địa cầu
nầy; bởi nó tượng trưng hình ảnh Chí Linh Đức Chí Tôn nơi
thế nầy, mà hễ tượng trưng hình ảnh Chí Linh tức nhiên không
có quyền nào nắm nó được, vì nó là của đặc biệt của toàn thể
nhơn loại, tức nhiên toàn thể con cái Đức Chí Tôn. Nó không
có phép phân biệt đảng phái, Tôn giáo hay nòi giống nơi mặt
địa cầu nầy."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1- Địa thế Trí Huệ Cung:
Trí Huệ Cung TríHuệ tọa lạc tại Ấp
Trường Xuân, Xã
Trường
Hòa,
huyện Hòa thành,
thuộc Châu thành
Thánh địa, cách
Tòa Thánh độ 7
km
về
hướng
Đông Nam. Đức
Hộ Pháp khởi tạo
Trí Huệ Cung và khai mở vùng phụ cận vào cuối năm Đinh Hợi
(1947) và ngày hoàn thành là ngày Đức Hộ Pháp trấn Thần
Trí-Huệ-Cung ngày 15-12-Canh Dần (dl. 22-1-1951). Đây là
ngày Lễ trọng đại, các đạo hữu phải đi vòng xuống Thiên Thọ
Lộ qua phía Đoạn Trần Kiều mới vào được Trí Huệ Cung mà
tham dự buổi Lễ. Đó là Bí pháp "Qui Thánh". Nhưng vận hạn
của nhơn sanh còn dài, nên khiến cho thợ đắp vẽ đắp hình
Vân Trung Tử cỡi hạc bay về Trí Huệ Cung, mà quay đầu về
chợ Trường Lưu, hình này sẽ biểu tượng là Thánh lâm phàm.
Thế nên sáng ngày 15-04 nhằm ngày Vía Phật Tổ (dl. 01-062004) chim Hồng hạc về vườn Trí Huệ rước những hành giả
đắc Đạo.
Đức Hộ Pháp có đọc một bài Diễn văn tại Trí Huệ Cung ngày
17-8-Tân Mão (dl. 17-9-1951) có sự hiện diện của ông TỉnhTrưởng Tỉnh Tây-Ninh, để giới thiệu với ông Tỉnh Trưởng và
chánh quyền đời, vùng đất nơi Trí Huệ Cung do Đạo Cao Đài
khai mở, nay giao lại cho chánh quyền đời để tiếp tục mở
mang rộng lớn thêm.Xin trích một đoạn trong bài Diễn văn:
"Từ ngày Đức Chí Tôn giáng cơ mở Đạo đến nay, phần đông
con cái của Người đến nương sống nơi đây, mới đủ sức lực
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mở mang điền địa. Bần Đạo thấy đặng sự thật là: Ta có đủ
điền địa phì nhiêu mà nuôi dân phu phỉ, nhưng phú hữu của
nó chưa quá khác, vì ai cũng biết lâm sản của nó mà không nỡ
phá hại đặng mở mang điền địa. Cả lợi tức trong một hạn lệ từ
năm mở tới 10 năm sau đặng thâu một mối lợi tân khai tân
khẩn, vẫn bao giờ cũng làm cho Chánh phủ cầm quyền buổi
nọ e-dè, không nhứt quyết. Bần Đạo vì phải tầm phương sanh
sống cho Đạo nên đã mạo hiểm từ trên 20 năm, thắng nỗi khó
khăn trở lực, ngày nay điền địa bổn xứ ta khai mở quá nhiều
rồi, tưởng khi trong năm mười năm nữa đây, dân bổn tỉnh khỏi
phải mua gạo lúa miền Trung và Hậu giang, mà sống vì nguồn
lợi sẽ phu phỉ.
Khoảng đất ngày nay đặng tên Thiên Hỷ Động nầy, trước 20
năm, đây là rừng rậm, nên đã xin khai khẩn, song họ chỉ ăn
(khai thác) cây và củi của nó, chớ không đủ sức mở mang cho
nỗi. Bần Đạo thấy địa thế của nó rất nên tốt đẹp và đất địa của
nó là thứ phì nhiêu, nên nay khai mở cho thành khoảnh, cái
đẹp của nó, hôm nay ta vui thấy đây đã đáng giá, trót cả 10
năm nhọc nhằn. Bần Đạo đã cỡi ngựa ruồng khắp vùng nầy.
Được hiểu rằng đất nầy sẽ trở nên quí báu cho dân bổn xứ,
xóm Trường Hòa, Ngài (Đức Hộ Pháp gọi ông Tỉnh Trưởng
Tây Ninh) đã thấy rõ là một làng rừng, chớ không phải mảy
may là thành thị, mà hôm nay đã trở nên một đô thị tối tân và
đẹp đẽ, chẳng phải đẹp mà thôi, mà nó sẽ trở nên giàu có nữa
mà chớ.! Bởi thế cho nên, Bần Đạo mở con đường An Nhàn
Lộ và bắc cây cầu Đoạn-Trần-Kiều, đặng làm cho ngọn suối
không còn là chướng-ngại-vật nữa, mà là con kinh thiên nhiên
giúp cho sự mở mang vườn ruộng. Con đường nầy liên hiệp
với con đường sẽ mở từ Trường Hòa vô vùng Thiên Hỷ Động
mà Bần Đạo đặt tên là Trường Xuân Lộ, rồi lại hiệp luôn với
con đường ra Cẩm Giang mà Bần Đạo lại đặt tên là Thiên Thọ
Lộ. Các cơ thể của Bần Đạo đã gầy nên là quyền xã hội, tức là
quyền của chánh phủ và của dân, nên nay Bần Đạo phải làm
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lễ mở các tân lộ ấy và giao nó lại cho Ngài sử dụng. Cử chỉ ấy
chẳng qua là Bần Đạo thi hành y theo chơn pháp Cao Đài
giáo, khi đời chịu thống khổ thì Đạo phải giúp đời. Phận sự
của Bần Đạo đã xong, bây giờ là phận sự của quan lớn. Dân
đã cho Bần Đạo hiểu rằng: con đường mới nầy nó sẽ cho
khách du hành đặng 4000 thước tây gần hơn chúng ta sẽ đi
trên hai con đường lộ ấy đặng về Châu Thành, coi có quả vậy
chăng?"
Thiên Hỷ Động có vòng rào vuông vức rộng lớn bốn bên, mỗi
bên có xây một cổng lớn ra vào, trên cổng có tấm bảng đề chữ
THIÊN HỈ ĐỘNG, hai cột cổng có cẩn đôi liễn TRÍ HUỆ:
- TRÍ định thiên lương qui nhứt bổn,
- HUỆ thông đạo pháp độ quần sanh.
智定天良歸一本
慧通道法度群生
Nghĩa là: - Sự khôn ngoan hiểu biết của con người sắp đặt
đem cái Thiên lương trở về hiệp vào một gốc (gốc đó là
Thượng Đế) - Cái trí huệ thông hiểu đạo pháp để cứu độ nhơn
sanh.
Nơi khu trung tâm là một tòa nhà hình khối lập phương, gọi là
Trí Huệ Cung: "Trí Huệ Cung đã thành lập nên hình tướng
nhiệm mầu, bề cao 12 thước, chia làm 3 từng, mỗi từng 4
thước y nhau, bốn bên, mỗi mặt là 12 thước, vuông vức như
cái hộp, ngay trung tâm có một cây cột đội luôn 3 từng đến
nóc, gọi là Nhứt trụ xang Thiên, là nhiệm mầu."
Khi chúng ta đứng trước Trí Huệ Cung nhìn vào, thấy Trí Huệ
Cung chỉ có hai từng, đó là hai từng trên vì từng trệt. Còn một
từng nữa được Đức Hộ Pháp xây dưới mặt đất. Trí Huệ Cung
là cửa vào con đường Thiêng liêng Hằng Sống:
Đức Hộ Pháp thuyết ngày 16-12-Canh Dần và ngày 26-12Canh Dần (dl. 2-2-1951): "Ngày nay, Đức Chí Tôn đã mở cho
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chúng ta một con đường Thiêng liêng Hằng Sống và Bần Đạo
đã vâng mạng lịnh Đức Ngài tạo dựng một bến giải thoát cho
toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy. Bần Đạo nói: Từ đây,
kể từ ngày nay, cửa thiêng liêng của Đạo đã mở rộng. Bần
Đạo kêu toàn thể con cái Đức Chí Tôn, ai hiểu biết mình đứng
trong hàng phẩm Cửu Nhị ức nguyên nhân (92 ức nguyên
nhân) hãy tỉnh mộng lại đặng về cùng Đức Chí Tôn. Cửa nầy
là cửa của các người đến đoạt pháp, đặng giải thoát lấy mình,
đến trong lòng Đức Chí Tôn, vì Đức Chí Tôn đã đưa tay ra
nâng đỡ mà chúng ta không đến, không tưởng nghĩ đến thì
sau nầy ắt sẽ bị đọa lạc nơi cõi Phong đô. Giờ phút ấy không
còn trách Đức Chí Tôn rằng: không thương yêu con cái của
Người, không đem cơ quan Tận độ chúng sanh để nơi mặt địa
cầu nầy cứu vớt nữa".
Cửa Thiên Hỷ Động là cửa Thiêng liêng Hằng Sống của toàn
thể các đẳng chơn linh, nên nó không chịu thúc phược hay là
nô lệ cho một tư tưởng nào, hơn là tượng trưng cái quyền vô
tận vô đối của Đấng Chí Linh, hằng tạo dựng đại nghiệp cho
con cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy, tức nhiên toàn thể nhơn
loại đó vậy". Bần Đạo cả tiếng kêu con cái Đức Chí Tôn, nhứt
là Cửu Nhị ức nguyên nhân, tỉnh mộng lại, ngó nơi Trí Huệ
Cung, phải vào cửa ấy mới đoạt đặng mà thôi, đoạt cơ giải
thoát đặng, mới nhập vào cửa Thiêng liêng Hằng Sống mà
Đức Chí Tôn đã tạo dựng riêng biệt dành để cho mọi người."
2- Đức Hộ Pháp trấn pháp nơi Trí Huệ Cung:
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
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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,
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."
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Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ tại Trí Huệ Cung đêm 25-12Canh Dần (dl. 1-2-1951) mừng Đức Hộ Pháp đã hoàn thành
Trí Huệ Cung.
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo. Hầu bút: Thừa Sử Lợi.
CAO THƯỢNG PHẨM
Chào Hộ Pháp, Tiếp Đạo và Thừa Sử. "Cười... Hộ Pháp, nếu
Bạn trông thấy cái vui mừng vô biên nơi Diêu-Trì-Cung và
Ngọc Hư Cung từ ngày trấn bửu pháp đến nay, thì sự khổ
nhọc của Bạn cũng nên cho là đáng giá. Đức Chí Tôn vui
mừng hơn hết, còn các bạn Nữ của mình thì chỉ có thấy một
điều, nhứt là Bát Nương: "Bạn không cho ai vui với Bạn hết."...
Cười... Bát Nương gởi nhắn một bài thi, Bần Đạo chỉ làm lonton đưa lại:
THI
Mở rộng đường mây rước khách trần,
Bao nhiêu tình gởi nhắn nguyên nhân.
Biển mê cầu Ngọc liên phàm tục,
Cõi thọ sông Ngân tiếp đảnh Thần.
Chuyển nổi Càn Khôn xây võ trụ,
Nhẹ nâng nhựt nguyệt chiếu đài vân.
Cầm gươm huệ chặt tiêu oan trái,
Điều độ quần sanh diệt quả nhân........
3- Bí pháp và Thể pháp của Trí Huệ Cung:
- Bí pháp: Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Động là cửa Thiêng liêng
Hằng Sống. Muốn đắc đạo để đi vào cõi Thiêng liêng Hằng
Sống thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Bần Đạo cả tiếng kêu con
cái Đức Chí Tôn, nhứt là Cửu Nhị ức nguyên nhân, tỉnh mộng
lại, ngó nơi Trí Huệ Cung, phải vào cửa ấy mới đọat đặng mà
thôi, đoạt cơ giải thoát đặng, mới nhập vào cửa Thiêng liêng
Hằng Sống mà Đức Chí Tôn đã tạo dựng riêng biệt dành để
cho mọi người." (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp)
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- Thể pháp: "Trí Huệ Cung, bên Phạm Môn tạo tác đây là nhà
tu của Nữ phái. Giờ phút nầy Bần Đạo mới nói thiệt, tại sao
làm nhà tu cho Nữ phái trước? Đáng lẽ Bần Đạo phải làm cho
phái Nam trước trên Sơn Đình mới phải chớ, như nếu Bần
Đạo làm cho phái Nam trước, rồi họ sẽ bỏ phái Nữ không làm.
Bần Đạo làm cho phái Nữ trước, đặng họ phân bì. Dầu Bần
Đạo có qui thì họ cũng cố tâm làm cho nên việc." (Trích Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp tại Cửu Viện Phước Thiện ngày
30-8-Tân Mão 1951)
"Ấy vậy, khi muốn bước vô Trí Huệ Cung phải có đủ Tam lập.
Nhưng làm sao biết họ đã đủ việc lập Công lập Đức lập Ngôn,
dầu giao Bộ Pháp Chánh cũng chưa chắc điều tra được, bởi
nó thuộc về nửa Bí pháp nửa Thể pháp.
Bây giờ Bần Đạo có một điều: những người nào xin đến Trí
Huệ Cung, Bần Đạo coi màng màng được thì Bần Đạo trục
Thần của họ, cho hội diện cùng quyền năng thiêng liêng, nếu
có đủ Tam lập thì vô, không đủ thì ra." (Trích Thuyết Ðạo của
Ðức Phạm Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 19-4-Tân Mão 1951)
4- Cúng Tứ thời tại Trí Huệ Cung và vùng phụ cận:
"Lập cơ hữu hình
mà thuộc Vô vi
chi pháp, không
sắc tướng, trông
không mà chứa
đựng nhiệm mầu,
bửu pháp vô biên
vô giới, nên thờ
CHA vô hình, MẸ
thiêng liêng. Nơi
Trí Huệ Cung,
đúng giờ Tý,
Ngọ, Mẹo, Dậu, có lịnh đổ chuông 3 hồi, mỗi hồi 2 hiệp (Âm CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Dương), mỗi hiệp giựt đủ 36 tiếng, 2 hiệp chung lại 72 tiếng
âm thanh cho nhơn sanh tỉnh ngộ, đứng dậy thành tâm tưởng
niệm. Việc giựt chuông nầy thực hiện nơi cổng Đông Nam của
Thiên-Hỷ-Động, nơi đó có làm cái giá cao, treo một cái
chuông, khi đến giờ cúng thì giựt cái chuông nầy cho phát ra
tiếng.
Cúng đủ Tứ thời, được phép tụng niệm các bài kinh:
- Niệm Hương. -Khai Kinh. -Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Phật Mẫu Chơn Kinh. -Dâng Tam bửu. -Ngũ Nguyện.
Cúng Tứ thời không đèn nhang chi hết.
Đạo là Vô vi, cúng cũng Vô vi, là Chánh pháp.
Bất luận đứng ngồi nơi đâu, khi nghe lịnh đổ kiểng (giựt
chuông) liền đứng dậy, tay bắt Ấn Tý, day mặt hướng về Trí
Huệ Cung tưởng niệm, duy chỉ có vùng Thiên Hỉ Động hoặc
mấy Hương đạo kế cận mới được phép cúng đủ Âm Dương
một lượt, nghĩa là thờ CHA kỉnh MẸ, hữu hạp thuộc về Đạo.
Cầu nguyện vô vi do nơi Tâm, hoặc đi đường, đi ngang qua
Trí Huệ Cung, cũng phải dừng lại khi nghe kiểng đổ."

TRÍ HUỆ KIẾM
智 慧 劍
E: The sword of sageness.
F: L’épée de sagesse.
Trí huệ kiếm là cây gươm trí huệ, ý nói: sử dụng cái trí huệ
đạt được như là một cây gươm để diệt trừ các mối phiền não
do những tên địch nguy hiểm là Lục tặc và Tam độc gây ra.
Lục tặc là Lục dục và Tam độc là: Tham, Sân, Si.
Kinh Duy Ma Cật có câu: Dĩ Trí huệ kiếm phá phiền não tặc.
Nghĩa là: lấy gươm trí huệ phá tan đám giặc phiền não.
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Trí huệ kiếm đồng nghĩa: Gươm huệ, Huệ kiếm gươm thần,
Gươm thần huệ.
Kinh Khai Cửu Ðại Tường Tiểu Tường:
"Nắm cây huệ kiếm gươm thần,
"Dứt tan sự thế nợ trần từ đây."

TRÍ KHÔN
"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 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".

TRÍ LỰ
智 慮
E: The thought.
F: La pensée.
Trí lự là sự hiểu biết suy tính, những điều nghĩ ngợi trong trí.
"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". (Pháp Chánh Truyền)

TRÍ LỰC
智 力
E: The force of mind.
F: La force d'esprit.
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Trí: Khôn ngoan hiểu biết, sáng suốt. Lực: sức. Trí lực là năng
lực của trí tuệ, tức là cái sức hiểu biết, trình độ hiểu biết.
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".

TRÍ NHÀN - TRÍ SĨ
致 閑-致 仕
E: To retire from office.
F: Être en retraite.
Trí: Làm cho đến nỗi, hết, vời tới, đường lối, nghỉ. Nhàn: rảnh
rang thong thả. Sĩ: làm quan. Trí nhàn, đồng nghĩa Trí sĩ, là
thôi làm quan, nghỉ việc đời, lui về sống an nhàn nơi thôn quê
vắng vẻ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khách trí nhàn đời ấy là buổi chung qui của bậc chí
Thánh vậy.

TRÍ THỨC
智 識
E: Knowledge.
F: Connaissance.
Trí thức là sự thông minh hiểu biết. Người trí thức là người
học rộng biết nhiều, thông thuộc kinh sách, có tài văn chương,
luận đàm hoạt bát.
Cái trí thức có được là do học tập, nghiên cứu kinh sách, nên
nó khác với Trí huệ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đại Sư Thần Tú là một nhà trí thức, lảu thông kinh sách Tam
giáo, còn Huệ Năng dốt nát, không biết chữ, nhưng lại là
người Trí huệ. Do đó, Y Bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền
cho Huệ Năng chớ không truyền cho Thần Tú, đủ thấy Trí huệ
cao hơn Trí thức rất nhiều.

TRÍ THỨC TINH THẦN
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở: "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 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".

TRÌ
TRÌ 持: Gìn giữ, nắm giữ chắc chắn, chấp hành nghiêm túc.
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TRÌ CHÍ
持 志
E: Patient.
F: Patient.
Trì: Cầm giữ, nắm lấy, kềm chế, giúp đỡ. Chí: ý chí. Trì chí là
giữ vững ý chí, giữ cho ý chí không đổi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gắng công trì chí, liệu chừng với nhau mà vẹt cho
sạch mấy lối chông gai.

TRÌ GIỚI
持 戒
E: To observe the prohibitions.
F: Observer les prohibition.
Trì: Cầm giữ, nắm lấy, kềm chế, giúp đỡ. Giới: điều răn cấm,
giới luật tu hành. Trì giới là gìn giữ giới luật tu hành.
Trái với Trì giới là Phá giới, Phạm giới.
Người tu mà không trì giới thì không thể đạt được cứu cánh.
Đạo Cao Đài có hai giới luật quan trọng hàng đầu cần phải gìn
giữ: Ngũ giới cấm và Giới luật ăn chay. Đức Chí Tôn thường
nói rằng: "Chẳng phải Thầy còn buộc các con theo Cựu luật,
song luật ấy rất nên quí báu, không giữ chẳng hề thành Tiện,
Phật đặng."

TRÌ HOÃN
遲 緩
E: To adjourn.
F: Ajourner.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trì: Chậm chạp. Hoãn: thong thả, không gấp. Trì hoãn hay Trì
huỡn là để chậm lại, kéo dài thời gian.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn hai cha con phải lập Minh Thệ cho kịp, chớ để trì
huỡn không đặng.

TRỊ NHI VÔ GIÁO
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. 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."

TRỊ SỰ
治 事
E: To administer.
F: Administrer.
Trị: - Coi sóc, cai quản, yên ổn. - Sửa trị, trừng phạt. Sự: việc.
Trị sự là coi sóc công việc.
Ban Trị Sự: cũng gọi là Bàn Trị Sự, là một ban gồm nhiều
người coi sóc công việc đạo trong một Hương đạo.
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TRỊ THẾ THÁI BÌNH
治世太平
E: To govern in peace.
F: Gouverner en paix.
(Trị thế là trị đời, tức là làm cho đời được yên ổn. Thái bình là
được bình yên) Đạo ra cứu đời là làm cho Đời được yên ổn và
đất nước thạnh trị.
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."
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."

TRỊ XẢO TRỪ TÀ
治巧除邪
Trị xảo trừ tà là cách trừng trị xảo trá, diệt trừ tà mị.
Kinh Xuất Hội có câu:
"Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo,
"Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRÍCH ĐIỂM
謫 點
E: To criticize.
F: Critiquer.
Trích: Trách điều lỗi, phạt đày đi xa. Điểm: kiểm điểm, xem xét.
Trích điểm là vạch cái sai của người khác ra để chê trách.
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".

TRÍCH LỤC
摘 錄
E: To extract.
F: Extraire.
Trích: Rút ra, chọn lấy. Lục: sao chép. Trích lục là lựa chọn
lấy ra rồi sao chép lại.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Được, nhưng Thánh ngôn và văn thi đều phải trích lục
cho kỹ càng, phải có Hội Thánh phê nhận, rồi sẽ in....

TRÍCH TIÊN
謫仙
E: The fallen Angel.
F: L’Ange déchu.
Trích: Trách điều lỗi, phạt đày đi xa. Tiên: vị Tiên. Trích Tiên
là vị Tiên bị đày xuống cõi trần.
Lý Bạch đời nhà Đường bên Tàu là một vị Trích Tiên.
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TRIẾT HỌC
哲 學
E: The philosophy.
F: La philosophie.
Triết: có trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Triết học: Thứ học vấn
nghiên cứu về nguyên-lý của vũ-trụ và nhân sinh. Thí dụ: triết
gia, triết-lý.

TRIẾT HỌC Á ĐÔNG
哲學亞東
Đức Hộ Pháp nói: "Trong lúc nước biến gia vong, sự tồn vong
của nước VIỆT-NAM đang như trứng để đầu giàn. Bần-Đạo
cảm thấy Kinh (Dịch Kinh Tân khảo) 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."

TRIẾT LÝ
哲理
F:Philosophie.
Triết: sự sáng suốt hiểu biết đến cái lẽ tận cùng. Lý: cái lẽ của
sự vật. Triết lý là nghiên cứu để hiểu biết cái lẽ sâu xa tận
cùng của một sự vật, hay của một hiện tượng.
"Một thi-sĩ xứ Perse gọi triết-lý là bản-thảo lúc đem in đã bay
mất hai trang: đầu và cuối. Triết-lý thường gồm ba loại vấn đề
sau:
- Nhân-sinh hà tại? 人生何在 Tại sao tôi sinh ra ở trên đời? Vì
nguyên-nhân nào?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Tại thế hà như? 在世何如 Và sinh ra để làm gì? Tức là triết lý
nhân-sinh.
- Hậu thế như hà? 後 世如何 Sau này sẽ ra sao?
Tức là vấn đề cứu cánh của con người.
Trong ba loại đó thì vấn đề nguyên-uỷ vạn-vật cũng như về
loài người và cứu cánh cuối-cùng của con người thuộc trang
đầu và trang cuối đã mất, nghĩa là không thể tìm ra câu trả lời
thỏa-mãn cho trí khôn".
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo thuyết, bây giờ Bần Đạo khai rõ
cả tâm lý của Bần Đạo rồi cả thảy con cái Đức Chí Tôn cũng
vậy tự mình cung chiêu của mình đi. Bần Đạo theo Đạo Cao
Đài do lẽ này: Kiếp sống của Bần Đạo không có biết tin gì hết,
nhứt là đầu óc chỉ lấy triết lý học thức làm căn bản, không ai
nhồi sọ đặng, nhứt định không để chủ quyền tinh thần mình bị
ai lừa gạt, dầu cho Bần Đạo đã theo Đạo Thiên Chúa Giáo."

TRIẾT LÝ ĐẠO CAO ĐÀI
E: Philosophy of Caodaism.
F: La philosophie du Caodaïsme.
Triết-lý Đạo Cao-Đài thì cấm xa-hoa phung-phí, tránh bã lợi
mồi danh, trọng duy tâm hơn duy vật và xả phú cầu bần, xả
thân cầu Đạo đặng giữ cho tâm thần được thơ thới nhẹ nhàng.
- Triết-lý của Đạo-Giáo
Đức Hộ Pháp nói: "Các vị Giáo-Chủ, lập giáo đều nương nơi
một tinh thần của họ, tinh-thần hữu-định ấy có căn-nguyên
trong tinh-thần của toàn nhơn-loại. Họ chỉ lấy một thuyết trọng
yếu đặng làm triết-lý Đạo-Giáo của họ, tỷ như:
- Thánh-Giáo Gia-Tô lấy TÂM làm căn bản,
- Lão-Giáo lấy THÂN làm căn bản,
- Hồi-Giáo lấy TÍN-NGƯỠNG làm căn bản.
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Mỗi Giáo-lý đều có sở-năng làm trung-tâm-điểm đặng vi-chủ
tinh-thần của con người trong chỗ khuyết điểm của họ".
"Có một điều Bần-Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn hết là nền
Tôn-Giáo của Đức Chí-Tôn lấy Tinh Thần làm căn-bản. Hỏi
vậy, tinh-thần của nhơn-loại hiện ở dưới quyền áp bức của
văn-minh vật-chất, tinh-thần ấy có đủ quyền-năng tự-vệ lấy họ
chăng? Tinh-thần họ có đủ lực-lượng chiến thắng chăng? Nếu
thoảng tinh-thần của nhơn-loại không quật khởi lên, tự-quyết,
tự-chủ, tự định-phận đặng mà phải chịu làm nô lệ cho vănminh vật-chất, thì tương-lai của Đạo Cao-Đài sẽ ra sao? Mà
chẳng những phải tự bảo vệ chiến thắng mà thôi, mà còn phải
bảo vệ chơn tướng của đạo đức tinh thần của loài người trở
mặt ra đối với tinh-thần cường liệt của Chí-Tôn, thì tương-lai
nơi mặt thế này sẽ như thế nào? Chúng ta cũng nên để có một
câu hỏi. Có một điều ta nên để mắt nhìn coi Chí-Tôn tạo hình
thể nào đặng bảo trọng tinh-thần đạo-đức ấy. Ấy là một
phương pháp ta nương theo đó đặng tạo dựng khối đức tin
vững chắc bền-bĩ vậy."
Đức Ngài nói rằng: "Cả con cái Đức Chí-Tôn nên hiểu rằng:
triết lý cao thượng của Đạo Cao-Đài lấy tính chất nó ở buổi
sơ khởi, khai thiên lập địa của Đức Chí-Tôn sanh hóa vạn loại
nơi mặt địa cầu nầy. Trong tạo đoan Đạo Cao-Đài chỉ thờ kỉnh
có hai quan niệm mà thôi:
- Trên là thờ Thiên-Thượng là Đức Chí Tôn,
- Dưới là thờ Vạn-vật, mà tối linh của Vạn vật là nhơn loại ấy
là thờ Thiên-hạ.
Nó không biết trích điểm ai, dầu các Tôn giáo trích điểm hay
đàm thuyết thế nào cũng mặc. Đạo CAO-ĐÀI chỉ biết nắm lấy
cái căn bản, cái nguyên lý của nó mà thôi".
Đức Ngài tiếp: "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
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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'."

TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo xin thuyết Triết Lý Đạo Phật của
Đức Phật Thích Ca, Ngài đã đoạt Đạo đặng rồi, tức nhiên Chị
(Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh) hiểu cái huyền vi bí mật của
kiếp sanh con người, Ngài tầm ra căn-nguyên bí yếu hơn hết
là:
Luật Nhơn-Quả pháp định (Loi Karmique):
Cái Luật Nhơn Quả của Ngài nó trúng trong chơn lý lạ thường,
thử ta chối con người không có quả kiếp chi hết cũng như
thuyết duy vật đã nói: con người đã sinh ra ở mặt thế nầy là
tình cờ mà thôi, sống như vạn vật kia vậy, nếu cái thuyết ấy
quả nhiên là chơn lý thì ta thử hỏi vậy chớ duyên cớ nào kẻ
sanh ra vừa khỏi lòng Mẹ đã nằm trên đống vàng hay là ngự
trên ngai vàng. Còn những kẻ sanh ra đã bị tật nguyền, đui
mù, ngu dại, nếu không có định luật thiên nhiên công bình vô
đối của Đại Từ Phụ tức nhiên của Đức Chí Tôn thì lẽ bất công
ấy chúng ta phải giải nghĩa ra thế nào mà chớ? Cái triết lý bí
yếu ấy, Đức Thích Ca đã tìm đặng tức là nhơn quả của ta.
"Nhơn" 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. Có
nhiều kẻ cả đời làm lụng nhọc nhằn vợ con đông đúc, cả mọi
điều gì muốn thi thố ra đều thất bại, mà cái thất bại ấy chẳng
phải dở, cái miệng thường những kẻ ấy trong cơn đau khổ nói
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số kiếp của tôi nó thế nào, tội tình gì mà làm cho tôi như thế
đó, là kẻ bên Đạo Phật. Các Tôn giáo khác không cần luận, ta
thấy họ đã quyết định cái quả kiếp là gì? Phật đã nói: Cái kiếp
sống đương nhiên của ta, định số phận của ta đương kiếp
sống hiện thời là do căn quả của ta đã tạo kiếp trước, bây giờ
cái triết lý ấy biểu ta muốn cho nên kiếp tới thì kiếp nầy ta
chẳng nên gây nhơn quả nhiều hay nặng nề, vì cớ cho nên
những bổn Đạo cùng những người tín ngưỡng theo triết lý của
nhà Phật, khi họ thấy căn kiếp của họ đã nhiều bằng cớ không
may, hoặc về tình ái, hoặc về sanh kế, hoặc về công danh,
hoặc về nghèo giàu, bất kỳ quả kiếp của con người ta thường
nương lấy đó mà sống, làm cho cái khổ của con người đã
sanh ra chịu khổ rồi quả kiếp nặng nề ấy lại tăng thêm khổ
nữa. Bây giờ quá sức chịu của trí não con người phải làm
sao? Hễ khi nào bị khổ não quá chừng thì tìm phương pháp an
ủi, bởi cớ cho nên nhà Phật là nhà hay an ủi tâm hồn của
những kẻ đau khổ hơn hết đặng tự giác lấy mình, hiểu cái quả
kiếp mà mình đã đào tạo, vì tại mình vi chủ tạo thành nó ra,
bây giờ tìm phương giải nó đi, tức nhiên tránh kiếp tới, nếu ta
đã biết kiếp nầy không may ta để trả nó mà thôi, ta đừng gây
thêm quả kiếp nữa. Bởi cớ cho nên Nam cũng vậy, Nữ cũng
vậy, cạo đầu phế cả cái sống của mình gọi là qui y thọ phái vô
chùa gởi thân trong cửa Phạm, cửa Đức Phật Thích Ca đặng
tìm phương an ủi hay là hay hơn nữa đủ trí thức, đủ tự giác để
đào tạo cái quả kiếp tương lai của mình, thật ra chơn lý ấy của
nhà Phật an ủi một cách mạnh mẽ các tâm hồn bị đau khổ.
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
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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 thì không có cái triết lý nào
giải nghĩa kiếp sanh con người cho nó mực thước hết.
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 có
đâu 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. 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 thì chính mình Bần Đạo không
tin loài khỉ tiến hóa lên được, cái lý thuyết ấy vô lối, nếu không
nói là quái dị, hay đặt cho nó cái tiếng là quái gỡ. Cái triết lý
của nhà Phật từ thử tới giờ chưa có một vị Giáo-chủ nào đã
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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
vậy".

TRIÊU TỊCH
朝 夕
E: Morning and evening.
F: Le matin et le soir.
Triêu: Sáng sớm, buổi sáng. Tịch: buổi chiều tối. Triêu tịch là
buổi sáng và buổi chiều tối.
Hành lễ triêu tịch: làm lễ dâng cơm vào buổi sáng và buổi
chiều trong tang lễ.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang."

TRIÊU VĂN ĐẠO TỊCH TỬ KHẢ HỈ
Thánh nhân đạt Đạo mới thấy rằng: sớm mai nghe Đạo chiều
chết cũng vui. Trong lòng lúc nào cũng ung dung tự tại với
nguồn đạo lý nhiệm mầu.
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TRIỀU CỐNG
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Buồn vì từ đời Hồng
Bàng dĩ chí Hậu Lê, dân Việt không ngớt làm thân nô lệ cho
Đường-trào. Còn vui tuy ít, mà có hơn không, để giảm bớt cơn
sầu của dân ta trong một thuở. Ấy là Việt Vương Câu Tiễn
thắng mưu cao kế độc của Tàu, ngay trong đất nước Tàu mới
hết nạn triều cống."

TRIỀU ĐÌNH
朝廷
Triều đình là chỗ các quan vào chầu vua, chính phủ nước
quân chủ. Giúp cho nhân dân hưởng chữ thái bình.Các vị
quan văn võ đều trung can, nên giúp cho triều đình được yên
ổn đặc biệt.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Giúp dân hưởng chữ thái bình,
"Văn ban võ bá triều đình đặc an."

TRIỀU NGHI
朝儀
E: The Court rites.
F: Les rites de la Cour.
Triều nghi 朝儀 là những phép tắc và lễ nghi của triều đình.
Đây chỉ triều nghi ở cõi Thiêng Liêng tức Thiên đình. Trước khi
vào Linh Tiêu Điện, Ngọc Hư Cung, Chơn hồn phải học những
lễ nghi, phép tắc nơi Thiên đình là vậy.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Cung bắc Đẩu xem căn quả số,
"Học triều nghi vào ở Linh Tiêu."
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TRIỀU THIÊN
E: To attend to the audience of God.
F: Aller à l’audience de Dieu.
"Giờ đây ba vị Tướng-soái đã triều-thiên, nên mới đến vaituồng của Thập Nhị Thời-Quân phải đảm-đương trọng trách
cầm quyền Chưởng-Quản Hiệp Thiên Đài là quyền tối cao của
Hội-Thánh đương kim. Điều ấy cũng do theo công-lệ "tiền tấn
hậu kế".

TRIỀU NGỌC HƯ
Triều 朝: Triều đình, chầu lạy vua, một đời vua. Td: Triều đại,
Triều nghi, Triều Thiên, Triều Ngọc-Hư.
Ngọc-Hư: (Xem Ngọc-Hư vần N).
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."

TRIỆU
TRIỆU 召: Gọi lại, vời đến. Td: Triệu hồi, Triệu tập.
Ngày 2-1-1926 là ngày lịch sử trong khoảng đời tâm linh của
Ngài Phạm Công Tắc và Cao Quỳnh Cư, vì từ đây Đức Chí
Tôn mới thực sự dạy Đạo cho Ngài. Vì vậy các Ngài gặp điều
gì khó khăn thì triệu thỉnh các Đấng Thiêng liêng. Đêm mồng 4
tháng đó, Đức Chí Tôn giáng cơ quở rằng:
"Thầy đã nói AĂÂ là Thầy, còn cung Diêu Trì là cung Diêu Trì,
các Thánh đều có quả. Ấy là những Đấng Thầy sai đến dạy dỗ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

163

mấy con, đừng triệu thường vì mỗi vị đều có phận sự riêng.
Chư Tiên và chư Thánh đều có quả, song đừng triệu về mà
chơi, kỳ dư có điều gì học hỏi".

TRIỆU NƯƠNG VƯƠNG
Là Bà Triệu Nữ Vương có biệt hiệu là Lệ hải Bà Vương. Tục
truyền vú Bà dài lắm. Bà cỡi voi mặc áo giáp vàng, đánh giặc
rất giỏi, làm cho quân tướng nhà Ngô bên Tàu phải khiếp sợ,
chúng phải thú nhận "Nhập sơn cầm hổ dị, đối diện Bà vương
nan" nghĩa là vào núi bắt con hổ là việc dễ, còn đối diện chiến
đấu với Bà Vương thật rất khó.

TRINH
貞
Trinh là gì? -Trinh là chính bền, kết thúc của sự việc.
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 ýnghĩa sự chính bền cũng là sự thành tựu. Điển hình như các
Quẻ Kiền, Khôn đều có đủ 4 đức: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.
Mà Trinh là một trong bốn đức ấy.
*Về thời tiết: trinh thuộc về mùa Đông 冬 sự cùng cuối của
một năm là giai đoạn thành hình.
*Về người: Trinh thuộc về đức Trí 智 Trí là sự minh mẫn, xétnét được mọi lẽ thịnh suy, bĩ thới, hành sử theo lương tri,
lương-năng của con người một cách sáng suốt. Đức Trinh làm
cốt căn cho hành-động, nên nói Sự chi cán dã 事之幹也 Cán
nghĩa là một thân cây vững chắc nhờ đó mà cành lá mới
nương vào để trở nên tươi tốt.
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Thượng-Đế thì "Vô-vi nhi dịch sử quần linh" (Ngọc HoàngKinh). Không làm mà khiến được cả quần linh (Lợi vậy).
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' là như thế."

TRINH LIỆT
貞 烈
E: Firm, faithful.
F: Ferme, fidèle.
Trinh: Chính đính, không tà vạy, không thất tiết. Liệt: cứng cỏi,
không chịu khuất. Trinh liệt là giữ lòng trong sạch, không chịu
khuất.
Kinh Sám Hối có câu:
"Giá trong sạch nữ-nhi trượng tiết,
"Giữ cho tròn trinh-liệt mới mầu."

TRINH TIẾT
Trinh 貞: Chính đính, không tà vạy, không thất tiết.
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng trinh-tiết chẳng gìn,
"Có chồng còn lại ngoại tình với trai."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRÌNH DUYỆT
呈閱
E: To present for examination.
F: Présenter pour examen.
Trình: Bày tỏ, phô bày, nói với cấp trên. Duyệt: xem., xét.
Trình duyệt là đưa công văn, giấy tờ lên cấp trên xem xét và
quyết định.

TRÌNH MINH THẾ
(Trích lược sử Quân Đội Cao-Đài tự vệ - Lê Thành Dân)
Nói đến Anh hùng phải cho
thật đúng nghĩa: Anh là vua
của loài hoa, nghĩa là chỉ về
tinh thần, đạo đức, trong
sáng. Hùng là vua của loài
thú tức là hùng dũng, gan
dạ, quyết thắng. Ở đây
Tướng Trình Minh Thế thật
xứng đáng là Anh hùng của
dân tộc, hay nói khác đi Ông
là người nồng cốt xuất thân
từ Đạo Cao-Đài. Tướng
Trình Minh Thế được bổ làm
Tham Mưu Trưởng thay
Tướng Phương.
Tháng 12 năm Tân Mẹo
(Janvier
1951)
Tướng
Thành, Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài quyết định thuyên bổ
các Sĩ Quan trong Quân Đội đảm trách vụ mới như sau:
Tướng Thế về đảm nhận chức Tham Mưu Trưởng thay cho
Tướng Nguyễn Thành Phương đi trị bịnh lao phổi tại Bệnh
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

166

▐ Q.3 VẦN TR

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

viện Đồn Đất (Hopital Grall Saigon).
Tướng Trình Minh Thế ra Chiến Khu:
…Đêm 21-3-1951 Tướng Trình Minh Thế rút tất cả Tứ phòng
và các ban ngành công xưởng cơ khí trực thuộc tại Bộ Chỉ huy
Liên Tỉnh Miền Đông cùng các Trung Đội lưu động khu vực
Tây Ninh vào rừng lập Chiến khu kháng chiến. Căn cứ kháng
chiến của Tướng Trình Minh Thế đóng cập theo biên giới ViệtMiên như các làng Long Thuận, Long Khánh, Long Giang,
Long Chữ, Long Vĩnh, Thanh Điền, Ninh Điền và núi Bà Đen
(Tỉnh Tây Ninh).
Ông thành lập Mặt trận gọi là "Mặt trận Quốc gia Liên Minh
kháng chiến" đặt bản doanh tại núi Bà Đen. Mặt trận tuyên
ngôn rằng: Đoàn kết toàn dân gồm 6 thành phần: Sĩ, Nông,
Công, Thương, Binh, Tăng, nhằm đánh ba kẻ thù là bài phong,
đả thực, diệt cộng để giải phóng quê hương, giành độc lập cho
đất nước.
Chủ trương của Mặt trận dứt khoác không hợp tác với phong
kiến, với thực dân, với Cộng Sản. Mà chỉ kết hợp với tất cả
các đoàn thể và các cá nhân có lòng yêu nước. Đài phát thanh
trong núi lan đi khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước làm
cho Pháp, Chánh phủ Quốc gia và Việt Minh cũng như các
giới chánh trị nghi ngờ về đường lối của Cao Đài.
Việt Minh cho rằng việc Tướng Thế ra rừng là do tổ chức của
các nhà lãnh đạo Tôn giáo Cao-Đài, nhằm mục đích lấn chiếm
vùng kiểm soát của Việt Minh.
Pháp thì nói sự ra đi của Tướng Thế là do Ông Phạm Hộ Pháp
tổ chức để chống Pháp.
Chánh phủ Trần Văn Hữu của Bảo Đại cũng làm khó dễ không
ít đối với Đức Hộ Pháp và Tướng Thành. Cho rằng đây là một
âm mưu của Đạo Cao Đài tổ chức cho Tướng Thế đi để chống
lại Quốc Gia Việt-Nam.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Một số Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu cho rằng Tướng Thế
vì buồn nội bộ mà ly khai.
Bốn trường hợp trên đây ai đoán đúng ai đoán sai? Và sự thật
ra sao?
Chủ Tịch Mặt trận Quốc Gia Liên Minh Kháng chiến tuyên
bố:
Tổ chức Chiến khu an bày và bắt đầu hoạt động thì bom nổ
trước nhà hàng Majestic Saigon, xe của các Sĩ quan Pháp và
các Bộ trong nội các Chánh phủ hư hại nhiều. Tại Nam vang
Cao Miên, bom nổ tại bãi xe Nhà hàng lớn làm cho công chức
và Sĩ Quan Pháp bị thương và chết cũng nhiều. Tại Tỉnh SaĐéc miền Tây Nam Việt, ném bom giết Thiếu Tướng Chamson
là một Tư lịnh và Thái Lập Thành, Thủ Hiến Nam phần Việt
Nam, gây tiếng vang đều khắp trong cả nước lẫn ngoài nước.
Sự xuất hiện xuất quỉ nhập Thần của Liên minh làm cho Pháp
và Chánh phủ bù nhìn lo sợ. Pháp đưa quân thiện chiến về núi
đồi tấn công vào bản doanh của Tướng Thế tại núi Bà và bao
vây liên tục nhưng không sao triệt hạ được thế lực của Tướng
Trình Minh Thế.
Quân đội của Tướng Trình Minh Thế đã tấn công Quân Đội
Pháp liên tục và Quân đội Pháp cũng hành quân ráo riết cố
diệt cho được Quân đội Liên Minh, như thế mà Việt minh còn
tuyên truyền khắp trong vùng sâu rằng: Lực lượng của Tướng
Trình Minh Thế là tay sai của Pháp đưa vào lập Chiến khu để
đánh Việt Minh. Việt Minh cấm nhân dân không được tham gia
hoạt động cho Quân Đội Liên Minh, nếu ai tham gia thì sẽ chịu
tử hình. Việt Minh gây căm thù với Liên Minh tích cực. Thậm
chí người Cha của Tướng Trình Minh Thế là Cụ Trình Thành
Quới và em ruột là Trình Minh Đức làm lò gạch ở vùng Cái Tắt
(Bến Cầu) mà Việt Minh cho nhơn viên đột nhập vào đốt cháy
hết các dãy trại, giết chết Ông Quới và em Đức cùng một số
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người thân thuộc rồi bỏ đi. Điều này càng căm hờn chủ thuyết
của Việt Minh nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, không vì vậy mà Tướng Trình Minh Thế thù hận hết
những người Việt Minh. Trái lại, ông rất thâm tình với các anh
Việt Minh đã bỏ hàng ngũ Cộng Sản trở về hợp tác cùng Ông
lo cho đại nghĩa Liên Minh như các Anh:
- Lâm Tiến Dũng (tự Thưởng) Bí thư Tỉnh Gia Định.
- Vũ Ước, nhà báo.
- Nhị Lang, nhà chánh trị (cả hai là người Bắc).
- Nguyễn Văn Phương, chánh trị viên.
- Hồ Hán Sơn, nhà chánh trị và Quân sự. (cả hai là người
Trung).
Ngoài các anh này ra Tướng Trình Minh Thế còn kết hợp với
các nhân vật tên tuổi khác trong Việt Nam Quốc Dân Đảng của
Cụ Hải Thần. Độc lập đảng của Cụ Hồ Văn Ngà. Dân xã Đảng
của Hoà Hảo. Quốc gia Liên hiệp của Vũ Tam Anh và Đệ Tam
Sư đoàn của Nguyễn Hoà Hiệp… nên Mặt trận Quốc gia Liên
Minh Kháng chiến có một Bộ Tham mưu nhiều thành phần
đứng chung nhau để chiến đấu giành lại quê hương đất nước.
Ngoài mục đích trên Tướng Trình Minh Thế còn có nhiệm vụ
tối mật là bảo vệ nền Đạo của Đức Chí-Tôn cho đến ngày
Khánh Thành Đền Thánh (Toà Thánh Tây Ninh).
Bấy nhiêu tài năng và thành tích của TRÌNH MINH THẾ cũng
đã làm cho người Pháp phải kinh oai. Sau đây là phúc trình
của Ông GAUTIER gởi cho Bộ trưởng Liên Quốc nói về Quân
Đội Cao-Đài.
PHÁP nhận định riêng về Ông Trình Minh Thế:
Tướng Trình Minh Thế bao giờ cũng là địch thủ nguy hiểm
nhất của ta cả về chánh trị lẫn quân sự.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ông ta có một nghị lực không gì khuất phục nỗi, một sức làm
việc không biết mỏi mệt và những đức tính, hành động đã
được chứng tỏ nhiều lần có thể phá hoại công cuộc của chúng
ta được. Ông đã gây cho ta không phải ít điều phiền toái, khi
ông còn ở trong Quân Đội Cao Đài trước ngày ra khu. Ông đã
lập được nhiều xưởng cơ khí quan trọng và gây được phong
trào quần chúng mạnh mẽ. Hiện nay Ông được rất nhiều dư
luận Quốc tế chú ý, đứng đầu là dư luận Mỹ, bởi Ông ta đã
chiếm một lập trường vững chắc. Ông vừa tuyên bố chống Ta,
chống Cộng. Trước khi rời khỏi hàng ngũ Cao-Đài, Ông đã có
liên lạc nhiều giới nhân vật Mỹ ở Sài-gòn, theo sự dò xét của
ta thì những sự tiếp xúc đó không ngoài vấn đề cộng tác giữa
hai bên. Khi Ông ta ra Rừng, Ông có lần gặp gỡ Tổng Thơ Ký
Toà Đặc sứ Mỹ ở Cẩm Giang (Tây Ninh).
Hiện nay phong trào của Trình Minh Thế không phải là một đe
doạ nặng nề cho chúng ta nữa, bởi vì những quân sĩ của Ông
ta vẫn còn tranh đấu trong phạm vi Tôn giáo nhiều hơn, là bởi
trong bộ đội còn thiếu chánh trị viên. Chúng ta có thể lợi dụng
lòng Tín ngưỡng của họ để buộc Ông Phạm Công-Tắc ra
mệnh lệnh cho Tín Đồ rời bỏ chiến khu, lại nữa ta bảo Ông
Thành tuyên truyền rằng: "Ông Thế hành động theo mạng lịnh
của Việt Minh". Vì đó mà Ông Thành buộc phải tiêu diệt quân
phiến loạn. Bằng cách ấy ta có thể làm suy yếu nội bộ Cao-Đài
mà không sợ dư luận Mỹ, như thế vấn đề Ông Trình Minh Thế
có thể coi là tạm giải quyết xong …
Nói tóm lại: Chiến thuật của ta là chia rẻ lực lượng Cao Đài,
không kể lực lượng của Ông Thế, làm hai phe dễ dàng bóp
nghẹt một phe, hoặc là ta để cho lực lượng ấy thăng bằng
nhau để dễ bề tiêu diệt cả hai.
Ở Việt Nam vấn đề Cao-Đài là một trong những vấn đề gai
gốc nhứt cần phải giải quyết kịp thời để tránh những kết quả
tai hại"….
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(Bản Phúc trình này viết bằng tiếng Pháp. Quân Đội Cao Đài
mua của các gián điệp viên làm việc với Pháp, dịch ra Việt
Ngữ dài 12 trang giấy pelure đánh máy, chỉ trích lấy một phần
trọng yếu).
Bài thài Trình Minh Thế:
Lỡ bước qua sông chẳng kịp đò,
Chí cao khéo định khỏi phiền lo.
Anh hùng định thế chưa an thế,
Chỉ tiếc mày râu chẳng vẹn trò.

TRÌNH TẤU
呈 奏
E: To expose respectfully.
F: Exposer respectueusement.
Trình: Bày tỏ, phô bày, nói với cấp trên. Tấu: tâu lên Đức Chí
Tôn. Trình tấu là tâu lên Đức Chí Tôn các sự việc xảy ra.
Sớ Văn:
Quì tại điện tiền thành tâm trình tấu.

TRÒ ĐẠO ĐỨC
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRỌN ĐẠO
E: To fulfil one’s duty.
F: Accomplir son devoir.
Trọn: (nôm) Hoàn toàn. Đạo: nguyên tắc đúng đắn phải gìn
giữ và tuân theo. Trọn đạo là gìn giữ trọn vẹn bổn phận của
mình.
Kinh Vào Học:
"Nguyện Tam cang gìn tâm trọn đạo."

TRỌN KÍNH TRỌN NGAY
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
"Với chủ nhà trọn kính trọn ngay."

TRỌN LÀNH
E: Perfectly pure.
F: Parfaitement pur.
Trọn: (nôm) Hoàn toàn. Lành: thiện, tốt, trong sạch. Trọn lành
là hoàn toàn tốt lành, hoàn toàn trong sạch.
Đấng trọn lành: các Đấng thiêng liêng vào hàng Tiên, Phật và
Bồ Tát.
Chú Giải pháp chánh Truyền: Trong Bát Quái Ðài, kể từ Tiên
vị đổ lên cho tới Thầy thì đã vào địa vị các Đấng trọn lành
(Classe des Parfaits ou des Purs), từ Thánh vị trở xuống nhơn
vị thì vào hàng Thánh (Classe des Épures), từ thú cầm xuống
vật chất thì hàng phàm tục (Classe des Impures). Ấy vậy, trong
Bát Quái Ðài từ bực Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn
Khôn Thế giới, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong
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vòng vật chất, nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hóa lên
cho tới Thánh vị. Hễ vào Thánh vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy
mình, dầu phải bị đọa trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh đức
mà tu hành đặng đạt đến địa vị trọn lành, lên địa vị trọn lành
rồi thì mới đồng quyền cùng Tạo hóa, từ bi, tự tại, bất tiêu bất
diệt.

TRỌN NGHÌ
E: Entirely loyal.
F: Entièrement fidèle.
Trọn: (nôm) Hoàn toàn. Nghì: Nghĩa: cách cư xử đúng theo
đạo lý.
Trọn nghì hay Trọn nghĩa: hoàn toàn vì nghĩa.
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
"Con gìn câu chết sống trọn nghì."

TRỌNG ĐẠI
重 大
E: Great and important.
F: Grand et important.
Trọng: Nặng, rất, lớn, chuộng, kính trọng. Đại: lớn. Trọng đại
là lớn lao và quan trọng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên ý.

TRỌNG ĐÔNG
E: The second month of Winter.
F: Le deuxième mois d’Hiver.
Trọng Đông là tháng giữa mùa Đông: tháng 11 âm lịch.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi nói về các tháng trong một mùa, người ta thường dùng các
từ ngữ: Mạnh, Trọng, Quí. Mạnh là tháng đầu, Trọng là tháng
giữa và Quí là tháng chót.

TRỌNG HẬU
重 厚
E: Generous.
F: Généreux.
Trọng: Nặng, rất, lớn, chuộng, kính trọng. Hậu: dày dặn.
Trọng hậu là quan trọng và dày dặn.
Thầy nói: "Không cần nói chúng nó cũng hiểu, Thầy rất vui
mừng. Vậy Thầy dặn con, mỗi khi chúng nó (Thổ nhơn) đến,
phải tiếp rước trọng hậu, nghe à!"
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ấy là các con hiến cho Thầy một sự thành kính trọng
hậu đó.

TRỌNG NI
仲尼
Khi Đức Khổng Tử lên ba tuổi, thân phụ Ngài mất, nhờ mẹ
nuôi nấng và dạy dỗ nên người. Lớn lên Ngài là người học
Nho, nên rất trọng về lễ nghi và những phép tắc của các Đế
Vương đời trước. Ngài có ra làm quan nước Lỗ, nhưng thấy
vua mê nữ sắc bỏ phế việc triều chính, Ngài bèn từ quan mà
đi chu du liệt quốc chư hầu, mong tìm vị minh quân để phò tá,
nhân đó xiển dương Thánh Đạo.
Cuối cùng, Ngài thất vọng phải trở về nước Lỗ mở trường dạy
học và san định Lục kinh. Lúc Ngài viết quyển kinh Xuân Thu
vừa xong, có tin người thợ săn bắt được một con kỳ lân què
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chơn trái, Ngài thắc mắc "Kỳ lân ra làm gì thế?". Ít hôm sau
nghe tin kỳ lân bị giết chết, Ngài bưng mặt khóc mà than rằng:
Đạo Ta cùng vậy "Ngô Đạo cùng hỹ" 吾道窮矣 Ngài mất vào
đời vua Ai Công nước Lỗ, tháng tư, ngày Kỷ-Sửu thọ được 73
tuổi.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Khổng-Phu-Tử tự là Trọng Ni cũng vì
nhơn thấy đặng hung bạo của đời nên lo trù hoạch phươngchâm 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".

TRỌNG HỆ
重 繫
E: Important.
F: Important.
Trọng: Nặng, rất, lớn, chuộng, kính trọng. Hệ: dính dấp, liên
hệ. Trọng hệ là liên hệ quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng lớn.
Thầy dạy:"Thượng Sanh, Mỹ Ngọc và Hoạch Hiệp Thiên Đài!
Thầy đã sắp đặt còn lại chẳng bao nhiêu xứng đáng, trách
nhậm ba con cũng khá trọng hệ, làm thế nào chung trí cùng
Anh của ba con mà ngăn ngừa các sự bất công của mấy đứa
tà tâm đặng vững tư cách của Đạo thì công quả chẳng nhỏ".
Riêng Đức Hộ Pháp thì nói về phần hành của Ngài rằng: Qua
chỉ 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,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhưng mà con phải hiểu: có khổ về tinh thần mới biến sanh ra
khổ của thể xác".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy sẽ giao trách nhậm trọng hệ cho con truyền Đạo
ở Trung Kỳ.

TRỌNG NAM KHINH NỮ
重 男 輕 女
E: To respect man and despise women.
F: Respecter les hommes et mépriser les femmes.
Trọng: Nặng, rất, lớn, chuộng, kính trọng. Khinh: xem nhẹ, coi
thường. Nữ: phụ nữ. Trọng nam khinh nữ là quí trọng đàn
ông con trai, khinh rẻ đàn bà con gái.
Chế độ quân chủ thời xưa thì trọng nam khinh nữ, nên đưa
đến chế độ đa thê, nhưng ngày nay với thể chế tự do dân chủ
thì nam nữ bình quyền, việc đa thê được bãi bỏ.
Ở các nước Tây phương, nữ lại được tôn trọng hơn nam; trái
lại, trong các nước Hồi giáo thì nam được tôn trọng mà nữ bị
khinh rẻ.

TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI
重 義 輕 財
E: To honour duty and despise riches.
F: Honorer le devoir et mépriser la richerse.
Trọng: Nặng, rất, lớn, chuộng, kính trọng. Nghĩa: việc phải.
Tài: tiền bạc. Trọng nghĩa khinh tài là xem nặng việc nghĩa,
coi thường tiền bạc.
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TRỌNG TÀI
仲 裁
E: Arbitration.
F: L’arbitrage
Trọng: Giữa, thứ nhì. Tài: quyết đoán, phân xử. Trọng tài là
đứng giữa phân xử khi hai bên tranh chấp không chịu nhượng
bộ nhau.

TRỌNG TRÁCH
Trọng trách là một trách nhiệm nặng nề trong việc đạo. Tuy
nhiên chỉ riêng Thầy mới biết khả năng của mỗi người mà so
tài lượng sức Thầy mới giao phó, nhưng khi đã nhận thì phải
gắng công, có khó mới có hay, thì công thưởng tội trừng cũng
không nhỏ vậy.
Đây là lời Thầy dạy riêng cho (ông B…) tức ông Lê Văn Bảy,
Giáo Sư Thượng Bảy Thanh, làm Chủ trưởng Hội Thánh
Ngoại Giáo tại Kim Biên, Nam Vang, ông qui vị tại Nam Vang
ngày 10-1-Mậu Tý (19-2-1948).
Thầy dạy: "B...! Thầy đã lấy ân huệ ban cho con, rất xứng
đáng. Cái ân huệ ấy là tấm sắt hộ tâm, sao chẳng giữ gìn
trọng trách, làm cho chinh lòng nhau?"

TRỌNG TRƯỢC
重 濁
E: Very dirty.
F: Très sale.
Trọng: Nặng, rất, lớn, chuộng, kính trọng. Trược: Trọc: dơ đục,
dơ bẩn. Trọng trược là rất dơ bẩn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRỌNG XUÂN
仲 春
E: The second month of Spring.
F: Le deuxième mois du Printemps.
Trọng: Giữa, thứ nhì. Xuân: mùa xuân. Trọng xuân là tháng
giữa mùa xuân, tức là tháng thứ nhì của mùa xuân. Đó là
tháng 2 âm lịch, vì mùa Xuân có 3 tháng: tháng giêng, tháng
hai và tháng ba.
Khi nói về các tháng trong một mùa, người ta thường dùng các
từ ngữ: Mạnh, Trọng, Quí. Mạnh là tháng đầu, Trọng là tháng
giữa và Quí là tháng chót.

TRỌNG YẾU
F: Important.
Trọng yếu: Trọng hệ và cần thiết.
Đức Hộ Pháp nói:"Chúng ta đã thấu đáo cả chơn truyền của
Đức Chí Tôn các huyền vi bí mật cơ tạo đoan Càn Khôn Vũ
Trụ, nó có ba điều trọng yếu là: 1- Cái kiếp sanh của ta theo
như chơn truyền Đức Chí Tôn các chơn linh đến tại mặt thế
này hay là các địa giới trong Càn Khôn Vũ Trụ, cốt để trả quả
kiếp của mình, hoặc mình đã tạo căn quả, vì trong con đường
tấn hóa chơn linh của mình không đủ mực thước để điều khiển
khối nguơn linh yếu ớt, không đủ quyền duy chủ mà phải
phạm thêm tội tình oan nghiệt. 2- Đến đặng tìm tàng cái học
lực của mình, học lực của mình là điều mình muốn biết cả kiếp
căn của mình nếu không biết cũng đeo đuổi theo, tìm tàng
theo cho biết cả cơ quan bí mật tạo đoan. 3- Là đến lập vị cao
thăng hơn nữa tức nhiên theo cơ tạo đoan Càn Khôn Vũ Trụ
về hữu hình cốt yếu để giúp cho các chơn linh tấn triển trên
con đường Thiêng Liêng Hằng Sống. Bần Đạo có cho toàn thể
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chúng ta thấy căn sống của mình chẳng phải nơi trái địa cầu
68 này mà thôi, mà các mặt địa cầu khác trong Càn Khôn Vũ
Trụ cũng đều một khuôn luật ấy."

TRÒNG TÊN TRÁO TUỔI
Có nghĩa là một sự gian dối, khai tên tuổi giả mạo mong được
một sự lợi lộc nào đó, làm qua mặt giới hữu trách.
Đức Lý dạy:"Lão phong thêm Chức sắc Hội Thánh cho phu phỉ
việc làm. Lão sở cậy mỗi người chung lo với Lão, hết lòng
hành sự. Mỗi Tín đồ phải cầm giấy chứng của Hội Thánh ban
cho chúng nó, phải khai tịch họ hàng, con cái cho Hội Thánh
cầm. Nhiều đứa cả gan tròng tên tráo tuổi. Chư Hiền hữu
đâu rõ thấu. Chức sắc phải có cấp bằng."

TRÔNG NGỌC
Trông ngọc là ý nói trông ngóng người yêu. Thơ cổ có câu:
"Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai" có nghĩa là: Bóng trăng đã
xế, người ngọc đến. Người ngọc là người con gái đẹp như
ngọc, chỉ người yêu.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn có câu:
Nào khi đứng giữa đàng trông ngọc,
Nào khi ngồi dưới bộc trong dâu.
Chừ sao phụ nghĩa sơ giao,
Phòng toan ném gánh tâm đầu sông Ngân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRỐNG LÀ ÂM THINH CỦA ĐẠO
Đức Hộ Pháp giảng: "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."

TRỒNG TRẦU TRỒNG LỘN VỚI TIÊU
Ca dao Việt Nam thường ví von rằng:
Trồng trầu trồng lộn với tiêu,
Con theo hát bộ mẹ liều con hư.
Câu này ngụ ý một sự lầm lẫn đáng tiếc, khi tính một chuyện
mà kết quả lại thành ra một vấn đề khác. Thường, trên trường
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chánh trị của đời luôn mang theo một hình thức giả dối, lừa
bịp, giả thương sanh chúng. Nếu một người cầm đầu biết
thương dân có khác nào như vua Thuấn, Nghiêu thuở nọ,
nhưng chưa thấy, chỉ toàn là kế xảo mị mà thôi.
Thế nên Bát Nương Diêu-Trì-cung giáng cho thi như vầy:
Trồng trầu sao lại hóa dây tiêu?
Đánh cá nhờ quơ rựa lão Tiều.
Cửa Phật nào dè trông gặp Quỉ,
Nhà ma đâu nỡ dụng làm yêu.
Bịt đầu sớ rớ đi quơ áo,
Làm cá lộn tôm chạy kiếm rìu.
Đạo chỉ làm hiền nên quái lạ,
Chủ thì nhỏ nhẹ, tớ làm kiêu.

TRỘM NÉN HƯƠNG THỪA
(Trộm là một sự lén lút, nén hương là chỉ sự thơm tho và đáng
quí, Thừa là vô ích). Trộm nén hương: Ý nói việc trai gái yêu
nhau vụng trộm. Trộm nén hương thừa: Ý nói yêu đương
vụng trộm với một người con gái thuộc loại không tốt.
Điển tích: Theo Thế Thuyết Tân Ngữ, Hàn Thọ đang làm thư
lại cho quan đại thần Giả Sung, dưới triều nhà Tần. Hàn Thọ
đẹp trai, nên con gái của Giả Sung phải lòng và tư thông nhau.
Giả Sung có thứ hương liệu quí do vua Tần ban thưởng, bị
con gái đánh cắp đem cho Hàn Thọ. Khi lộ chuyện ra, Giả
Sung buộc lòng phải gả con gái cho Hàn Thọ.
Không lẽ nói mến anh quên én,
Không lẽ rằng trộm nén hương thừa.
Nói chi tìm vợ dâng dưa,
Lẽ nào nói rượt theo vừa Hằng Nga.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRỞ CHƠN
Trở: (nôm) Thay đổi, đổi hướng, lật ngược. Td: Trở pháp, Trở
tâm.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trở chơn ít kẻ lo đi ngược,
Bước đọa xem qua dấu dập dìu.

TRỞ GIÁO HẠI THẦM
Trở giáo hại thầm: Ám chỉ kẻ phản bội.
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.

TRỞ TÂM
E: To change feelings.
F: Changer de sentiments.
Trở: Thay đổi, đổi hướng, lật ngược. Tâm: lòng dạ. Trở tâm là
thay lòng đổi dạ.
Kinh Ði Ra Ðường:
"Dòm thấy cuộc kinh dinh dưới mắt,
"E trở tâm tánh bắt đổi thay."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

182

▐ Q.3 VẦN TR

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TRỞ TRÁO
E: To betray.
F: Trahir.
Trở: Thay đổi, đổi hướng, lật ngược. Tráo: đổi vật nọ thay vật
kia để lừa gạt. Trở tráo hay Tráo trở là đổi trắng thay đen một
cách dễ dàng, làm trái những điều đã cam kết.
Lời Thầy dạy Nữ phái: Huệ con, Lâm thị con, khá nghe lời dạy.
Con ôi!
Đừng tưởng Lão chẳng vì lòng thảo,
Cậy con rồi trở tráo chối công đâu.
Cười... Khó việc chi cũng tại buổi đầu,
Con ra sức mới thâu toàn Nữ phái.

TRỢ LỊNH
助令
E: To aid the execution of an order.
F: Aider à l’exécution d’un ordre.
(Trợ: Giúp đỡ. Lịnh: lịnh của cấp trên, mệnh lệnh). Trợ lịnh:
Giúp đỡ thi hành các mệnh lệnh.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
"Giữ Chơn hồn xa lánh xác trần."

TRỢ LỰC
助 力
E: To aid.
F: Aider.
Trợ: Giúp cho, giúp đỡ. Lực: sức. Trợ lực là giúp sức.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Cao Tiếp Đạo, em ráng nâng loan, có Qua trợ lực.
(Đức Cao Thượng Phẩm nói với Ngài Cao Tiếp Đạo).

TRỢ LÝ
助 理
E: To assist.
F: Assister.
Trợ: Giúp cho, giúp đỡ. Lý: sắp đặt công việc cho trật tự. Trợ
lý là giúp đỡ người có chức vụ quan trọng trong công việc
chuyên môn.
Trợ lý Giám đốc: người giúp đỡ vị Giám đốc trong những
phần hành chuyên môn.

TRỜI LÀ AI?
"TRỜI là Đấng đủ quyền-hành Chí-linh tạo thành càn khôn
thế-giới. Đấng tự hữu hằng hữu, đã sanh thành vạn-vật và loài
người, Cha Cả của chúng-sanh, Chúa-tể của các đẳng linh
hồn, chủ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật… theo ngôn ngữ của
các sắc nhơn-sanh tôn tặng. Kể hoài cũng không hay gì hết,
cái không-trung vô-ngằn (L’infini) không bờ không bến kia đã
huyền-bí bao nhiêu, thì Đấng Tạo-hóa là Chủ-tể của nó cũng
huyền-bí bấy nhiêu.
"Thật là hễ càn khôn vô-tận-thức thì đức tánh của Hóa công
cũng vô-tận-thức. Chí ư xem thử cơ-quan hữu-vi là vạn linh
của tay Người đào-tạo cũng thấy rõ-ràng là cơ vô-tận. Càng
trầm-tư mặc-tưởng mà tìm-tỏi tánh Trời thì càng thấy to tát
nhiệm-mầu đến phải kinh-tâm tán đởm.Dầu bên Âu-Tây hay là
nơi Á-Đông đây cũng vậy, từ thử cũng sản-xuất lắm mặt hiền
tài, trí cao học rộng, chưa để ý vào một Tôn-giáo nào đủ sức
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gợi đức-tin để tự mình quan-sát. Thường lấy cả cuộc hữu-vi
thế-giới đặng làm máy hành-tàng mà tìm cho ra mặt Đấng Chí
Tôn vạn-vật. Càng tìm kiếm, càng lạc-lầm, càng muốn hay
càng thấy dốt, rốt lại thì chỉ than rằng: Thật là tối cao! Thật là
tối đại!"

TRỜI PHẬT
Kinh Sám Hối có câu:
"Ăn-năn khử ám hồi minh,
"Từ-bi Trời Phật rộng tình xét cho."

TRỜI XANH
Ông Phạm Công Tắc hết lời khen lời châu ngọc về điệu thơ
Tiên của Thất Nương xong hoạ lại 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.

TRU DIỆT
誅 滅
E: To exterminate.
F: Exterminer.
Tru: Giết chết. Diệt: làm cho tiêu mất. Tru diệt là giết cho tiêu
mất.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

185

TRU LỤC
誅 戮
E: To kill.
F: Tuer.
Tru: Giết chết. Lục: giết chết. Tru lục là giết chết.
Minh Thệ: ... như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục.
Thiên tru Địa lục: Trời giết Đất giết, không thể chạy trốn đâu
cho khỏi bị giết chết.

TRÙ PHÒNG
廚 房
E: The kitchen.
F: La cuisine.
Trù: nhà bếp. Phòng: cái phòng. Trù phòng hay Phòng trù là
nhà bếp dùng để nấu ăn cho một cơ quan gồm nhiều người.

TRỤ CĂN
住根
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
"Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công."
Cả quỉ hồn, Phật Mẫu trụ nó lại tuyền đài, mở rộng cửa Trời
đặng thật hành quyền Chí Tôn tại thế.

TRỤ NGHĨA
住 義
E: To conserve one’s duty.
F: Conserver son devoir.
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Trụ: Ở, ngừng, giữ yên, nương dựa. Nghĩa: điều nghĩa. Trụ
nghĩa 住義 là đứng vào những điều nghĩa, tức là ở trong vòng
những điều đúng theo đạo lý.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
"Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân."

TRỤ TÂM
住心
E : To hold fast the heart.
F: Conserver son coeur.
Trụ: Ở, ngừng, giữ yên, nương dựa. Tâm: lòng dạ, cái tâm của
mỗi người. Trụ tâm là giữ vững cái tâm, tức là đem cái tâm ý
vào một chỗ, chuyên chú vào một đối tượng, một cảnh, không
để tâm bị phân tán, ấy goị là phóng tâm, nghĩa là đừng để tâm
chạy theo duyên ở quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Trụ tâm nâng đỡ quốc hồn,
"Giữ bền đảnh nghiệp vĩnh tồn hậu lai."

TRỤ TINH THẦN
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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRỤ THẦN
住 神
E: Conserve one’s mind.
F: Conserver son esprit.
Trụ: Ở, ngừng, giữ yên, nương dựa. Thần: tinh thần. Trụ thần
là giữ vững tinh thần, không để cho tinh thần phân tán lo ra.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Bắt ba ấn phải trụ thần, làm sao cho ấn ấy đừng thất
pháp.

TRỤ TRÌ
住 持
E: The headmonk of the pagoda.
F: Le bonze chef d’une pagode.
Trụ: Ở, ngừng, giữ yên, nương dựa. Trì: gìn giữ. Trụ trì là ở
và gìn giữ.
Sư trụ trì là vị sư làm chủ chùa, ở tại chùa, điều khiển các
công việc trong chùa.
Sư trụ trì cũng được gọi là: Chủ tăng, Thủ tọa.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Nhứt là Thiền môn, mỗi khi làm chay, cầu siêu hay tuần
tự chi, đều rước một vị Hòa Thượng trụ trì đến.

TRUÂN Quẻ 03. Thuỷ Lôi Truân
Quẻ 03. Quẻ Thuỷ Lôi Truân 水 雷 屯
Tượng: Thời Tiền khai Đại-Đạo
Quẻ này là quẻ Thuỷ Lôi Truân. Trên là Khảm thượng là quẻ
ngoài. Dưới là Chấn nội. Khảm là Thuỷ, Chấn là Lôi, tên quẻ
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đọc là Thuỷ Lôi Truân. Biệt số 64.
Chữ Truân 屯 chính nghĩa của nó là cây cỏ có mầm xuyên
dưới đất, thế nên dạng giống như chữ thảo 艸 là cỏ, vì mới
nhô lên trong đất nên cây mọc chưa thẳng.
1-Tại sao quẻ Truân lại đứng vào quẻ thứ 3 của Thượng
kinh, sau quẻ Càn Khôn?
- Bởi vì có Trời đất rồi sau đó muôn vật mới hoá sanh. Bấy giờ
khắp trong trời đất duy chỉ có vạn-vật, nên sau quẻ Càn Khôn
tiếp lấy quẻ Truân.
Truân kết hợp bởi:
Khảm ☵ trên là Khảm thượng, có một hào Dương bị hãm ở
giữa hai hào Âm, đức của nó là hãm, là hiểm nghèo; tượng là
mây, mưa, nước…
Chấn ☳ dưới là Chấn hạ, có một hào Dương bị đè dưới hai
hào Âm, tượng là sấm, đức của nó là động.
Mỗi quẻ đơn như vậy có ba vạch. Hai quẻ đơn họp thành quẻ
kép là Quẻ Thuỷ Lôi Truân có 6 vạch. Truân là gian khó, cái ý
chưa thông đạt của muôn vật, vì mới bắt đầu sinh ra, như
mầm cây cỏ còn trong đất.
Truân do Chấn gặp Khảm. Bởi qua thời Càn Khôn mới giao
nhau thì gặp chỗ hiểm nên đặt tên là TRUÂN. Nếu Âm Dương
không giao nhau là thời BĨ (Thiên Địa Bĩ). Thoảng gặp thời
gian-nan hơn nữa thì gọi là KHỐN (Trạch Thuỷ Khổn).
Khi trời đất đã thành, muôn vật bắt đầu cuộc Truân.
Truân nghĩa là mới bắt đầu sinh ra, vật mới sinh ra còn nonnớt. Suy ra, nếu sự việc gì còn trong lúc ban đầu, bỡ ngỡ,
khó-khăn gọi là thời Truân (gian-truân).
Phàm ở đời có câu "Vạn sự khởi đầu nan".
Cuộc Truân là cuộc huy động bên trong, chưa hiện ra ngoài.
Nên nói rằng: Truân hiện ra mà không mất chỗ của nó "Truân
hiện nhi bất thất kỳ cư" 屯現而不失其居.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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2-Luận về Y-học:
Sau cuộc Càn Khôn, chính đạo Âm Dương đã định vị thì đến
cuộc Truân. Khí Dương đã xâm nhập vào khí Âm, hai khí biếnchuyển là cuộc Truân. Lúc khí Dương của đàn ông bắn vào
gặp trứng trong dạ con người đàn bà trong 30 giờ nó chia cái
trứng ra làm hai, 50 giờ chia ra làm bốn, 60 giờ chia ra làm
tám (đây là những sự nghiệm xét của Bác-sĩ về sự thai nghén
của đàn bà đúng theo luật Âm Dương song tiến số của Dịchlý).
Thời Truân chính là thời của Tạo-hoá nắn đúc nên con người:
từ khởi điểm là 1, phân 2, phân 4, phân 8, để đi lập nên các
nguyên-tử đầu tiên mà làm thành lục phủ, ngũ tạng con người.
Do đó tượng quẻ Truân có đủ 4 đức: Nguyên 元, Hanh 亨, Lợi
利, Trinh 貞 giống như Kiền.
Dịch vẫn đúng ở mọi nơi, mọi sự vật, dù là Y-học, Lý-học hay
Đạo-học vẫn cùng một nguyên lý cấu-tạo.
Quẻ Truân là kết-quả sự giao-thoa của hai quẻ Càn Khôn.
Thời Truân ví như mầm được phát-triển trong đất, mà đất làm
chủ. Mầm được vươn lên phải có giống, rồi nhờ sức ấm của
đất đủ điều-kiện giống mới nảy mầm. Vậy quẻ Chủ phải là
nội Chấn ☳ vì chính là gốc từ Khôn ☷ do sự giao-phối với
một Dương của Càn mà thành, nên Khôn là chủ thể, mà hào
nhứt Dương ở dưới là chủ động.
Về Đạo-pháp thì Đạo Cao-Đài đã cho thấy rõ, tất cả vật hữu
hình cũng khởi đầu từ Khôn, tức là:
Riêng Đức Chí-Tôn thì chỉ đến với danh xưng là AĂÂ tức
nhiên là 3 chữ cái (nguyên-âm) của vần Quốc ngữ Việt-Nam,
mà vần quốc-ngữ này lại khởi nguyên từ vần của La-tinh thế là
dụng ý của Ngài họp cả Đông-Tây, thu về một mối, Tam-Tài
thiên địa nhơn toàn vẹn.
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Đức Chí-Tôn đến, Ngài xưng danh là AĂÂ, tức là con số Tam
mà Tam là Càn khôn vũ-trụ định thể. Ba chấm nói rõ ra là con
số 3. Số thiêng-liêng tạo đoan vạn-vật.
Số 3 do 1 và 2 kết hợp lại mà biến ra 3. Ba tức là cơ quan
hữu-tướng cùng vô tướng hiện có ở càn-khôn vũ-trụ. Đặc tính
số 3 là nửa tịnh nửa động, nhưng phần động nhiều hơn. Số 3
chỉ cơ biến tướng và vi chủ vật loại thuộc quyền Tăng. Số ấy
có đặc tính năng động biến đổi.
Số 3 là đặc tính của Tam Thể: Phật, Pháp, Tăng, nên vừa có
năng lực huy động, vừa có năng lực dung hòa.
Dịch nói: Dương khí sinh ở Đông Bắc, Âm khí thành ở Tây
Nam. Dương khí có trước mà ở dưới âm khí.
Số 3 là dụng số của Trời nên sau quẻ Kiền Khôn, đến Truân.
Truân là quẻ số ba trong Thượng kinh.
Thượng kinh bắt đầu ở số 3, tức là mọi sự, mọi vật đều khởi
đầu ở số 3, nghiã là bằng sự truân-khó, người hành xử ở thời
này cũng lắm truân-chuyên, khó nhọc lắm, vì ở cái thời-kỳ khởi
điểm. Con số 3 cũng là con số hoàn tất. Bởi đó là nguyên lý
cấu tạo càn khôn vũ trụ và vạn vật "Một mà ba, ba mà một" là
vậy.
Vì truân khó nên biểu tượng thời Tiền khai Đại-Đạo
Đức Chí-Tôn có dạy: "Thầy có hội chư Tiên Phật mà thương
nghị về sự lập Đạo tại Đại Nam Việt-Quốc. Các con khá nghe
lời Thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng
một dạ mà lo chấn-hưng đạo-đức, tuy bây giờ phân chia nhiều
nhánh nhiều chi chớ ngày sau cũng có Một mà thôi. Các con
dầu bên nào cũng thương nhau như con một nhà chớ khá
ganh gỗ chê bai nhau". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I/110)
"Vì mỗi việc khó-khăn trắc-trở là lúc sơ khai, vậy Thầy khuyên
các con ráng thành tâm hành Đạo, mà Đạo không phải giữ
bằng lỗ miệng đâu". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I/71)
Thánh Ngôn Thầy dạy:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Cư, Tắc, Sang, con ôi! Lập đạo thành chăng tại nơi ba con.
Con đã nghe quyền hành của yêu quỉ, Thầy cho lớn đến bực
nào. Chẳng phải là cơ thử Thánh, Tiên, Phật mà thôi, lại là
công bình thiêng liêng của Tạo hóa.
Nếu hai đầu cân chẳng song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý.
Tự nơi các con làm thế nào cho bên Thánh đức nặng hơn Tà
mưu thì làm mới ra công quả."
Đức Phật-Mẫu đến dẫn độ trước nhất?
"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."
Đây là đầu tiên cái trứng tinh-thần được thể hiện qua Bí-pháp
"Vọng Thiên Cầu Đạo".

TRUÂN CHUYÊN
屯 邅
E: Laborious.
F : Pénible.
Truân: khó khăn vất vả. Chuyên: Chiên: khó đi. Truân chuyên
hay Truân chiên là gian nan vất vả.
Đức Hộ Pháp nói về Thánh Thể của Đức Chí-Tôn: "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".
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chư Hiền hữu, chư Hiền muội xem trong năm khai
Đạo, biết bao khổ não truân chuyên.

TRUẤT QUYỀN
黜 權
E: To dispossess a right.
F:Déposséder d'un droit.
Truất: Tước bỏ, không cho hưởng. Quyền: quyền hành. Truất
quyền là cất bớt quyền hành, giảm đi một phần nào về việc
yếu trọng của nó.
Pháp Chánh Truyền : "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 Ðịa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh
mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày
nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày
Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt.
Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền
Giáo Tông làm chủ nền Ðạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương,
nền Ðạo ắt bị tiêu tàn ám muội.
Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất quyền Giáo Tông Nữ
Phái thì đã đành, song quyền Chưởng Pháp thì tưởng dầu ban
cho cũng chẳng hại.
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Thầy dạy: "Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà còn trọng hệ
hơn, là vì người thay mặt cho Hộ Pháp nơi Cửu Trùng Ðài.
Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho ngồi
địa vị Hộ Pháp con! Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam phận
thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ thương
yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp!"

TRỤC TINH
逐 精
E: To expel the evil spirits.
F: Expulser les mauvais esprits.
Trục: Đuổi theo, đuổi đi. Tinh: quỉ ma yêu quái. Trục tinh là
xua đuổi loài yêu quái không cho khuấy phá.
Kinh Ðại Tường:
"Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh."

TRỤC XUẤT
逐出
E: To expel.
F: Expulser.
Trục: Đuổi theo, đuổi đi. Xuất: ra ngoài. Trục xuất là đuổi ra
khỏi cửa Đạo.
Trong Thập hình của Đức Lý Giáo Tông, hình phạt nặng nhứt
là: Trục xuất, tức là đuổi ra khỏi Đạo, không nhìn nhận là tín
đồ của Đạo Cao Đài nữa.
Ðệ Nhứt Hình trong Thập hình của Đức Lý Giáo Tông:
- Không tuân Pháp Chánh Truyền và Ðạo Nghị Ðịnh - Phản
loạn Chơn Truyền. - Chia phe phân Phái và lập Tả Ðạo Bàn
Môn. Ðịnh Án: Trục xuất.
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Kim Biên, ngày 5-1-1928 (âl 13-12-Đinh Mão) Đức Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn nói: "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."
Ngày 8-1 Tân-Mão Đức Lý giáng cơ cho biết: "Lão đã nói Đạo
đã lập thành, vậy cây cờ chơn chánh đã vững gốc đặng làm
biểu-hiệu cho cả chúng-sanh dòm lấy đó mà đến nơi BạchNgọc-Kinh, nghĩ mà mừng, mà hễ mừng thì lại càng thêm giận
lẫn vào trong. Thượng-Trung-Nhựt! Lão đã nói, mà Thầy cũng
đã nói trước rằng: Khi thành Đạo, nghĩa là khi "Tân-Luật" phát
hành thì trong hàng Môn-đệ may lắm còn lại nửa phần, trong
đám Thiên-phong nhiều kẻ e còn bị trục-xuất thay!".

TRỤC XUẤT CHƠN THẦN
Chơn Thần là Đệ Nhị Xác thân, tức là Thể Trí của con người.
Con người sở dĩ tinh thông hơn vạn vật là nhờ có trí.
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.
Trong ngày nầy, Ðức Chí Tôn trục xuất Chơn thần của Ngài
Phạm Công Tắc để Chơn thần của Vi Hộ Pháp nơi cõi thiêng
liêng nhập vào, mượn xác ông Phạm Công Tắc chứng thệ cho
nhị vị Ðầu Sư và các Môn đệ của Ðức Chí Tôn. Xong rồi, Ðức
Chí Tôn lập Minh Thệ cho hai vị Ðầu Sư: Thượng Trung Nhựt
và Ngọc Lịch Nguyệt. Sau cùng Ðức Chí Tôn lập Minh Thệ
cho các Môn đệ.
Thầy dạy: "Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên phong.
CƯ! Nghe dặn. Con biểu TẮC tắm rửa sạch sẽ (xông hương
cho nó), biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

195

như thường, đội nón. Cười...Ðáng lẽ nó phải sắm khôi giáp
như hát bội, mà mắc nó nghèo, Thầy không biểu. Bắt nó lên
đứng trên, ngó mặt ngay vô ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vải
điều đắp mặt nó lại. LỊCH! Con viết một lá phù "Giáng-Ma Xử"
đưa nó cầm. Các con phải thanh tịnh, kể từ ngày nay diệt tận
phàm tâm, chớ nhơ một điểm thì ngày ấy thề mới đặng. CƯ!
Khi đem ba bộ Thiên phục đến vọng trên ba cái ngai thì con
phải chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng Thầy trấn Thần
trong ba bộ Thiên phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị Ðầu
Sư đến quì trước bửu ngai của nó, đặng Thầy vẽ phù vào
mình. Khi hai vị Ðầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu điện Thầy
mà làm lễ (12 lạy) và trước ngôi Giáo Tông (9 lạy), rồi biểu
Giảng xướng lên "Phục vị", thì hai người leo lên ngồi. 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 của 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, 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
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."
Ðến 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."
Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa: "Phục vị", thì nhị Ðầu Sư
trở lại ngồi trên ngai. Chư Môn đệ đều đến lạy mỗi người hai
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lạy. Tới phiên các Môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề
rằng: Tên gì? Họ gì?.."Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài
Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn đệ, gìn
luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục". Tới
trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị Ðầu
Sư".

TRỤC XUẤT QUAN PHỦ CHIÊU
(Trục xuất là lọai trừ ra; Quan phủ Ngô Văn Chiêu: tức là
người Môn đệ đầu tiên của Đức Thượng đế, đã thu phục ông
khi người còn làm việc ở tại Phú quốc. Đức Chí-Tôn định
phong cho ông Chiêu làm Giáo Tông đầu tiên, nhưng ông bị
rớt vì Quỉ khảo). Đây là bài viết có liên quan đến ông Chiêu:
Nguyễn Thế Phương tức Ký giả Nam Đình
22 Rue Lamblardie Paris 12è
Paris, 2 Février 1955
Kính gởi Đức Hộ Pháp
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài.
Toà Thánh Tây Ninh.
(Giai đoạn I : Ất Hợi -Tân Tỵ 1935-1941)
Kính Ngài,
Ba mươi năm qua, hôm nay tôi mới dám trịnh trọng để nhắc
lại: đêm Đàn long trọng không tiền khoán hậu, tại nhà Đức
Quyền Giáo Tông, đường Tổng Đốc Phương trong Chợ lớn.
Đêm ấy tất cả là 19 người, tôi rất lấy làm vinh hạnh được dự
buổi đàn Cơ ấy.
Sau khi Thầy xuống Cơ trục xuất ông Phủ Chiêu rồi Thầy
nhập vào người Đức Cao Thượng-Phẩm, tôi còn nhớ rõ ràng
như mới đêm rồi, mặc dầu đã ba mươi năm. Sau khi Thầy
nhập vào Đức Cao Thượng-Phẩm rồi Thầy cầm nhang bước
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lên bàn thờ và khánh thờ Thiên Nhãn. Lúc bấy giờ, xin lỗi
Ngài, Ngài đứng sau không nhằm chỗ. Thầy cầm nhang, dầu
không nói ra lời, nhưng Thầy đã dùng huyền diệu của Thầy mà
nói ra cho Ngài biết rằng "Chỗ của Ngài đứng là chính bàn thờ
đối diện với bàn thờ Thầy". Ngài bước lên đứng ở chỗ Đức Hộ
Pháp phải đứng từ đây mỗi lần có Đại lễ.
Thưa Ngài, đêm Đàn long trọng và tôn nghiêm ấy Thầy thâu
nhận tất cả 19 người, chính Thầy cầm nhang vẽ bùa trên đầu
mỗi người quì xuống tuyên thệ. Tôi được danh dự tuyên thệ
trong đêm ấy, dầu đến chết tôi cũng không quên.
Thưa Ngài, trước khi Thầy thâu nhận lời tuyên thệ của 19
người, có bao nhiêu Đấng xin cho Ông Phủ CHIÊU, Thầy
không cho.
Thầy "đi" với hai Bạch Hạc đồng tử mê… không biết gì lúc đó.
Quang cảnh đêm Đàn ấy, giờ này… tôi viết lại tôi cảm thấy
lạnh lùng sợ hãi làm sao ấy.!
Quan Thế Âm Bồ-Tát nhập vào một người để quì xuống van
lạy Thầy, xin Thầy tha thứ cho ông Phủ Chiêu. Rồi tiếp tục
bao nhiêu Đấng Thiêng liêng xuống trần đêm đàn ấy trở
thành đêm Đàn lịch sử của Đạo.
Thưa Ngài Chưởng Quản, chính đêm ấy sau khi tôi tuyên thệ
rồi tôi cảm thấy như tôi được phúc đức thế nào, mới được
chứng kiến Thầy xuống trần. Bảy hôm sau, nhằm đêm đàn lệ,
cũng tại nhà Đức Quyền Gíáo Tông, Ngài và Cao ThượngPhẩm phò loan, Thầy xuống Cơ, không biết Đức Quyền Gíáo
Tông bạch với Thầy làm sao không biết mà Thầy cho tôi một
bài thơ, chừng mãn đàn, tất cả các bài thơ khác ai cũng giải
thích được hết, riêng bài thơ của tôi chính Ngài và Cao
Thượng Phẩm phải thắc mắc rất lâu mới tìm hiểu bốn câu thơ
ấy rằng: "Phương ở ngoài giúp Đạo đắc lực hơn ở trong. Sau
rồi các con sẽ biết rõ hơn nữa".
Thưa Ngài, sau đó tôi tình nguyện theo Ngài Quyền Giáo Tông
làm Bí-thư cho Ngài hai năm trường đi khắp Lục tỉnh. Trong
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thời gian ấy việc làm có ý thức nhứt của tôi là viết tất cả 30 bài
Diễn văn cho Ngài Quyền Giáo Tông, một bài quan trọng nhứt
là khai trương ban Kiểm duyệt kinh sách Đạo nhóm tại Thánh
Thất Cầu Kho và sáu bức thư lịch sử gửi các nước cho hay
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ chính thức thành lập ở Việt-Nam.
Thưa Ngài Chưởng Quản, một đêm nọ, Đức Quyền Giáo Tông
đem tôi theo, lên Tây ninh, ghé Phạm môn vào lúc 2 giờ
khuya. Chính Ngài chấp bút, Đức Lý Thái Bạch giao tờ báo
Bảo An cho tôi làm Chủ bút và ban cho hai câu thơ, cũng nói
rằng đến Ất-Mùi…
Thưa Ngài, những việc vừa kể trên giữa Đức Ngài và tôi như
hình với bóng, tôi không phải nói nhiều nữa làm gì. Kịp đến lúc
thực dân Pháp tấn công Đạo triệt để, tôi đã không ngại về
Toà-Thánh nhiều đêm để cùng Ngài dự bị đối phó việc "vây
Toà-Thánh" và sắp "khám xét giấy tờ", tịch thâu. (1936)
Việc phải đến, đã đến… Vài hôm sau, Ngài xuống Thánh Thất
Chợ lớn. Chính tôi đã khẩn khoản với Ngài suốt hai đêm
trường để yêu cầu Ngài lánh mặt, đừng để bị bắt đi đày. Ngài
cương quyết với khẩu hiệu "Tử vì Đạo" nên không đi (riêng
một ông Giáo Sư theo tôi và trốn ở lại, nên không bị đưa đi
dưới chiếc Lamotte Picquet).
Thưa Ngài, trở về Toà Thánh, tôi lên yết kiến Ngài nhiều lần:
trong một bữa tiệc chay, Ngài cầm ly nâng lên cao, để nói với
tôi mấy lời rất cảm động… Kịp đến khi Thống đốc Nam Kỳ
không cho Ngài tiếp tục cất Thánh Điện. Ai biết khổ tâm của
Ngài hơn tôi, khi Ngài kiếm từ bao xi-măng, để trông nom công
việc xây dựng Đền Thánh? Chính nhiều Chức sắc không dám
trực tiếp yêu cầu Ngài ngưng công việc xây dựng Đền Thánh,
vì lúc bấy giờ Thống đốc Nam kỳ "bố" triệt để, các ổng mới
nhờ tôi: nửa đêm, tôi cầm lái xe hơi, nhà tôi - người đã cùng
tôi chung thỉ phụng sự cho Đạo - lúc nào cũng ở gần bên tôi,
nửa đêm sương gió lên tận Tây Ninh, yêu cầu Ngài nhiều lần,
nhiều đêm.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ôi! Những lúc Đạo bị tấn công triệt để như thế, những lúc
thuyền Đạo gặp sóng gió, vậy hỏi có ai với ai? Ngài cực khổ,
từ cột kèo chạm trổ của Toà-Thánh mà ngày ngày Ngài theo
trông nom thợ làm. Chừng Ngài xuống tàu rồi, thưa Ngài ai
đứng ra vận động với Decoux? Trạng sư Conget? Lalung
Bounaire… Đứng ra lo cùng với tôi lên Decoux nhiều lần. Việc
làm tuy thất bại, nhưng tôi tự xét, tôi không hổ thẹn, vì tôi đã
tranh đấu đến hết sức tôi, dẫu rằng không có mặt Ngài.
Thưa Ngài Chưởng Quản Nhị Hữu hình Đài, lúc khó khăn nhất
là năm 1925, Ngài còn viết được "La voir Libre" dưới bút tự
"Tây-Sơn-Đạo" và "Công luận" thay! Ai biết Ngài tranh đấu độc
lập khi rất nhiều người còn….ngủ.
La voir Libre là báo của Ganofky.
Công luận là báo của Ch. Sec.
Ai ở gần bên Ngài cùng Ngài tâm sự hiểu biết nhau?
Thưa Ngài, hôm nay tôi tự nghĩ: lúc thực dân mạnh, Ngài và
tôi còn không biết sợ, huống hồ ngày nay nó đã yếu sức? Tôi
ân hận có một điều: không biết có cái gì - ở dưới - ngăn cản
không cho tôi gần Ngài?
Thưa Ngài, suốt một cuộc đời, tôi chưa hề biết lợi dụng Đạo,
nếu không góp được một phần xây dựng nào tôi cảm thấy khó
chịu trong lòng thay! Nay, năm Ất Mùi, lại là năm tuổi của tôi,
vả lại là năm mà Thầy đã nói 30 năm trước, năm Ất-Mùi đã
đến. Đầu đã bạc, sức đã yếu, tôi không biết còn có thể giúp
ích cho Đạo trong phương diện nào? Tôi thiết tha mong Ngài
để ý đến năng lực của tôi và Ngài tin rằng: lúc còn nhỏ tôi còn
có một ý niệm về Đạo, về chánh trị và nhứt là không hề biết lợi
dụng, thì bây giờ tuổi đã lớn chắc được Ngài tín nhiệm nhiều
hơn nữa.
Thưa Ngài, Khi nào Ngài gọi đến tôi sẽ sẵn sàng trả lời "Có tôi
đây!" "Có tôi đây!".
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Thưa Ngài Chưởng Quản, tôi thấy tôi còn nhiều năng lực giúp
Ngài, nếu được Ngài nhớ đến. Ba mươi năm đã qua, hỏi vậy
còn mấy người được biết Ngài? Khi còn ở quê nhà, lắm lúc
muốn bỏ hết việc trần thế để theo một ý định của mình về việc
phổ độ, nhưng lại còn ngại tai tiếng "nó chạy theo". Có thế mà
lắm khi buồn chán vô cùng! Gặp Ngài nhiều lần, nhưng Ngài
bận nhiều việc không dám làm mất thì giờ của Ngài, tôi phải
chịu ân hận. Nay ở tại Paris tôi nghĩ rằng: 1925 tôi còn viết thơ
cho ông Daladier, Blum để đưa lên Ngài Quyền Giáo Tông ký
tên gởi qua Pháp, giải thích ý nghĩa của Đại-Đạo Tam Kỳ PhổĐộ thì bây giờ đầu đã bạc và có mặt tại Paris, không biết phải
làm sao để thiệt hiện ý muốn của mình ba mươi năm trước?
Tôi nghĩ còn có Ngài, một mình Ngài. Tôi cho là Tôi có phước
lớn, còn Ngài để nhận định thành tâm và năng lực của tôi. Với
năm Ất Mùi này tôi tin chắc tôi sẽ được Ngài giúp về mặt tinh
thần, để tôi có đủ phương tiện truyền bá nền Đạo một cách
đắc lực.Tôi xin Ngài nhận nơi đây lòng thành kính của tôi.
Ký tên
22 Rue Lamblardie Paris 12e
Nam mô Hộ Pháp Phật Vương Di-Lạc

TRUNG (Lê Văn Trung) (Tên)
梨文忠
Ngài Lê Văn Trung là Quyền Giáo Tông trong Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ. Ngày 30-12-Ất Sửu (dl. 12-2-1926) Hiệp với ông Ngô
Văn Chiêu. Là một 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 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 Trung:
"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."
(Xem Lê Văn Trung, đắc phong Ðầu Sư phái Thượng, tức là
Thượng Trung Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông).

TRUNG CAN NGHĨA KHÍ
忠肝義氣
Trung: Lòng thành thật ngay thẳng, hết lòng. Can: can đảm.
Nghĩa: cư xử theo lẽ phải, hợp đạo lý. Khí: chỉ cái tinh thần của
con người. Trung can: lòng trung thành và can đảm. Nghĩa
khí: tinh thần ưa việc nghĩa, ghét điều tà vạy.
Trung can nghĩa khí là đức tánh của Đức Quan Thánh.
Đức Hộ Pháp nói: "Hớn Thọ Ðình-Hầu Quan Vân Trường buổi
nọ là một vị tướng của Thục tức của Lưu-Bị. Ta thấy đại-nghĩa
của Ngài, trung-can nghĩa-khí của Ngài, nhứt là về bằng hữu
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chi giao, tình nghĩa đối với bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu
chúng ta, dân-tộc Việt-Nam hằng chịu ảnh hưởng văn-hóa của
Nho Tông, chưa có được người nào đã giống như Ngài vậy".

TRUNG CỘNG
Đức Hộ Pháp thuyết về "Luật nhân quả" rằng:
"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 Chí-Tôn 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."

TRUNG DUNG (Sách)
中庸
E: The middle of road.
F: Le juste milieu.
(Trung 中 là không thiên lệch, đường chánh trong thiên hạ;
Dung 庸 là không thay đổi, là lẽ nhứt định trong thiên hạ).
Trung Dung 中庸 là một quyển sách của Thầy Tử Tư (Khổng
Cấp), cháu nội của Đức Khổng Tử, học trò của Tăng Tử gom
góp những phần uyên-áo của Khổng Giáo viết thành một học
thuyết rất cao siêu trong Nho giáo. Theo sách Hán Thư, thiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trung Dung trước chép ở trong sách Lễ Ký, mãi đến đời Tống
mới in riêng ra thành sách.
Tử Tư dẫn lời Đức Khổng Tử giảng về Đạo Trung Dung: Trung
Hòa là cái tính tình tự nhiên của trời đất, Trung Dung là cái
đức hạnh của con người. Trung là giữa, không lệch bên nào,
Dung là thường, nghĩa là dùng đạo trung làm đạo thường.
Trung Dung là phải có một thái độ ngay chính, lúc nào cũng
không nghiêng không lệch, mà lại có cái sáng suốt biết rõ sự
thật và thi hành ra thì làm không thái quá không bất cập.
Quân tử theo đạo Trung dung: cứ theo địa vị mình mà ăn ở,
không cần ở ngoài; địa vị giàu sang thì ăn ở theo cách giàu
sang; địa vị nghèo hèn thì ăn ở cách nghèo hèn; ở nơi mọi rợ
thì ăn ở theo cách mọi rợ; ở vào lúc hoạn nạn thì ăn ở theo
cảnh hoạn nạn. Người quân tử ở vào cảnh nào cũng tự đắc
(tức là vui vẻ, thản nhiên):
Quân tử tố kỳ vị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại; tố phú quý
hành hồ phú quý; tố bần tiện hành hồ bần tiện; tố di địch hành
hồ di địch; tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn, quân tử vô nhập nhi
bất tự đắc yên.
(君子素其位而 行, 不願乎其外, 素富貴行乎富貴,
素貧賤行乎貧賤, 素夷狄行乎夷狄, 素患難行乎患難,
君子無入而不自得焉).
Người tu thì lấy đường trung đạo mà tu tập, phải tránh xa hai
cực đoan, tức là giữ thái độ vô chấp, vô trụ, là không bị lệ
thuộc vào định kiến nào và không bị đóng khung trong một
phạm trù tư tưởng nào, cứ theo mức trung mà hằng ngày tu
tập.
Mọi việc ở đời đều có cái mức quân bình, đích đáng. Chưa
đến cái mức ấy thì việc làm phải sai; quá cái mức ấy thì việc
làm cũng không đúng; mức quân bình ấy cũng gọi là Trung. Ở
đời, việc nhỏ như ăn uống hằng ngày, việc lớn như kinh luân
thiên hạ, đều có cái lý bình thường chi phối tất cả, lý ấy thiết
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thực, không quái lạ mà cũng thay đổi đi được, ấy cũng là
Dung. Vậy, Trung Dung là cái mức quân bình thích đáng trong
tất cả mọi sự vật và con người, cũng như trong tất cả tác động
của Trời Ðất.
Trong bài Khai Kinh Kệ (Hán văn) thì nói là Trung Thứ. Trung
là hết lòng mình, Thứ là suy lòng mình ra lòng người. Sách
Trung Dung có nói: "Trung Thứ vi Ðạo bất viễn, thi chư kỷ nhi
bất nguyện, diệc vật thi ư nhân". Nghĩa là: Trung và Thứ thì
cách Ðạo không xa, hễ điều gì làm cho mình mà mình không
muốn thì cũng đừng làm cho người khác.
Ðức Thánh Khổng Tử, Giáo chủ Nho giáo dạy về đạo Trung
Dung rất rành rẽ.
Bài Khai Kinh có câu:
"Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành.
"Từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhơn."

TRUNG DŨNG (Hiệu)
Theo Thánh Giáo tại Giáo Tông Đường do Ngài Tiếp Đạo và
Giáo-Sư Thái Đến Thanh phò loan ngày 4-10-Kỷ Sửu (dl. 2311-1949) Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ phong cho ông Thành biệt
hiệu là "Trung Dũng" và cho luôn câu đối:
- TRUNG cang phân tà chánh,
- DŨNG cảm định giả chân.

TRUNG ĐẠO
中道
E: The middle way.
F: La voie moyenne.
Đạo Trung: Đến nay người trong thiên hạ, bậc làm thầy lấy
đạo Trung dạy đời, bậc làm vua lấy đạo Trung trị đời để cả
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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toàn dân đều cải tà qui chánh, bỏ giả tầm chơn: tu nhân đạo,
trọng luân lý khiến Tứ giáo đều theo bản nguyên. Ở trong nhà
thì lấy gương thầy mình làm chủ. Trong Tôn giáo thì theo
Đấng Giáo chủ mà suy tôn. Không giả danh, không lầm đời.
Những điều dị đoan trong TỨ GIÁO đều được tiêu trừ, để cái
đạo thống NHẤT NGUYÊN càng thêm sáng tỏ. Nếu tất cả đều
quyết tâm như thế thì không cần động đến can qua mà thanh
bình muôn dặm, không cần động đến cờ trống mà sấm dậy ba
xuân, lương giáo đều được yên lành mà trong người điều
hành một quốc gia cũng không cần can thiệp. Có như vậy
thiên hạ mới hưởng được cuộc sống thanh bình.

TRUNG GIẢ DÃ, THIÊN HẠ CHI ĐẠI BẢN DÃ,
HÒA GIẢ DÃ, THIÊN HẠ CHI ĐẠT ĐẠO DÃ.
CHÍ TRUNG HÒA, THIÊN ĐỊA VỊ YÊN, VẠN VẬT
DỤC YÊN
中 者 也 天 下 之 大 本 也, 和 者 也 天 下 之 達 道 也, 至 中 和
天 地 位 焉, 萬 物 欲 焉
Trung giả dã, thiên hạ chi đại bản dã, hòa giả dã, thiên hạ chi
đạt Đạo dã. Chí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên.
Cái đức trung ấy là gốc lớn của trời đất. Hoà ấy là con đường
đạt Đạo của thiên hạ vậy. Khi đã đến mức trung và hoà cân
bằng nhau thì trời đất được yên ổn, vạn vật cũng thái bình.
Vì sao Thánh nhân ca tụng cái đức trung hoà lớn lao đến như
thế? Tất cả đều có duyên cớ. Bởi chữ "Trung" 中 là kết hợp
bởi hai quẻ Càn Khôn là cánh cửa để đi vào đạo Dịch. Nếu
phân tích sẽ thấy rõ:
Càn ☰ là tượng ba nét dương liền như thế này, nhưng trong
sự biến cách có thể chấm bằng ba chấm

rồi từ ba chấm kéo

thẳng xuống sẽ thành số
(số 1). Quẻ khôn ☷ ký hiệu bằng
6 nét đứt, thay bằng 6 chấm, ta nối liền các chấm lại với nhau
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(số 0) Như vậy bấy giờ đặt cả hai ký

hiệu vạch tròn và sổ thẳng lên nhau sẽ thành ra chữ trung
viết rõ ra là 中 nếu thêm bộ tâm 心 vào phía dưới thành ra tấm
lòng trung 忠 Chính cửa Đạo Đức Chí-Tôn đã dùng Anh Cả
Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung cũng là một sự đặt để, lựa
chọn trước của Thượng-Đế đó vậy. Dầu ai có muốn tranh
cũng chỉ là một hám vọng mà thôi. Tại sao hai ký hiệu này đặt
lên nhau? Bởi số 1 là Thái cực, mà số 0 là vô cực. Dịch nói "vô
cực nhi thái cực" là như thế. Vì lẽ đó Quyền Giáo-Tông Lê Văn
Trung phải là Anh cả của nhơn sanh trong buổi này mới điều
hành cơ Đạo được vẹn vẻ như ngày nay, chỉ Ngài mới đủ sức
ra tay chống đỡ đạo quyền như thế mà thôi. Chính vì Đức Chí
Tôn đã cân bằng lý Âm Dương để cho nhơn sanh đoạt Đạo, vì
vậy mà Thầy chỉ nhắc nhở chúng sanh hành đủ Tam lập mà
thôi chứ không cần Tịnh luyện hay Tuyệt cốc gì cả. Người theo
Tôn giáo Cao-Đài ý thức điều trọng hệ của lý trung hoà ngày
nay là sự cúng kiếng, ấy là phương tu học, cũng là phương
pháp luyện Tinh -Khí -Thần qua 4 thời chầu Lễ Đức Chí-Tôn.

TRUNG GIAN
中 間
E: Intermediary.
F: Intermédiaire.
Trung: Giữa, ở giữa, ở trong. Gian: khoảng rộng. Trung gian
là khoảng giữa, tức là đứng giữa làm môi giới cho sự quan hệ
giữa hai bên.
Đức Hộ Pháp nói: "Đạo Cao-Đài là một Tôn-giáo do lương-tâm
vi bổn, lấy cả triết-lý của toàn cầu làm căn, hầu làm trung-gian
cho các tư-tưởng hiệp đồng đặng dìu-dắt nhơn-sanh hồi
thiện".
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TRUNG GIỚI
中界
E: The world in the middle of the superior world and under
world.
F: Le monde entre le monde supérieur et le bas monde.
Trung: Giữa, ở giữa, ở trong. Giới: Giái: cõi. Trung giới hay
Trung giái là cõi ở giữa, tức là cõi ở giữa Thượng giới và Hạ
giới.
• Cổ nhân chia Càn Khôn Vũ Trụ làm 3 cõi:
Cõi Hạ giới: cõi phàm trần của nhơn loại.
Cõi Trung giới: cõi của chư Thần chư Thánh.
Cõi Thượng giới là cõi của chư Tiên, Phật.
• Theo Hội Thông Thiên Học thì chia Càn Khôn Vũ Trụ làm 4
cõi:
Hạ giới: cõi của nhơn loại đang sống.
Trung giới: cõi của chư Thần và Thánh.
Thượng giới: cõi của chư Tiên.
Niết Bàn: cõi của chư Phật và Thượng Đế.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
"Cõi trần, trung giái thinh thinh,
"Phàm gian lao khổ, đao binh tai nàn."

TRUNG HẬU
忠厚
Trung: không thiên lệch, giữ một lòng, Hậu : không phản bội.
Trung hậu: luôn giữ một lòng thành thật như buổi ban đầu.
Thi văn dạy Đạo:
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Ân người khá vẹn nợ quân thần,
Nghèo khó tuy vân đã phải phần.
Trung hậu thế thường đời ít có,
Ham chi kết bạc gọi là lâu.

TRUNG HIẾU
忠孝
Thầy dạy:
Nam nhi ơn nhà cùng nợ nước,
Trung hiếu còn đây, nhớ nghe con!

TRUNG - HIẾU - NGHĨA
忠孝義
Đức Hộ-Pháp nói: 6-7-Mậu-Tý (dl.10-08-1948).
"Ba tánh đức Trung, Hiếu, Nghĩa thuộc quyền năng của Ái-tình
mà ra nên gần-gũi với chơn-linh lắm, đến đỗi ta thấy hình
trạng nó như kẻ sơ sinh kia vậy. Bần Ðạo vừa nói Trung, Hiếu,
Nghĩa do nơi tình Ái xuất hiện ra tướng diện, nên nó gần
Thánh, một khi giải thể rồi lên từng thứ 7 là chắc-chắn được
giải thoát, đạt vị, bởi nó gần với Thánh.
Tại sao Trung? Tại tình Ái cao thượng dồi dào đối với quốc
dân nòi giống lên đến nhiệt độ, nó quá vĩ đại. Nếu ta thấy một
vị công thần liều mạng sống đặng bảo vệ cho quốc dân. Trung
ấy chưa phải là trung với vua, mà trung với nước chớ! Có điều
vua là tượng trưng cho nước, nên trung với vua tức là trung
với nước. Mà có trung đặng là vì quyền năng Ái-chủng, Áiquốc nuôi trong tinh thần nhiệt liệt, nên Tình Ái ấy vi chủ tinh-
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thần, cho nên ta thấy có kẻ vì Trung dám hy sinh tánh mạng
được là vì vậy.
Tới Hiếu. Tại sao có Hiếu? Bởi các chơn hồn sáng suốt cao
siêu đã có sẵn hai điều hiếu: Hiếu với Ðấng Tạo-đoan của
chơn-linh. Hiếu với Ðấng Tạo-đoan của chơn thần.
Bởi có hiếu trước với hai Ðấng ấy, biết trọng hai quyền năng
Tạo-hóa Chơn linh và Chơn-thần thì tự nhiên phải biết nhìn
Ðấng Tạo-hóa hình hài của mình đồng thể chớ. Tâm hiếu tự
nhiên mà xuất hiện vì nó có sẵn, mà hễ có sẵn tâm hiếu tức
nhiên phải là Chơn-linh cao trọng thấu đáo được nguyên do
đâu mình đến và là con của ai? Ðã hiểu rằng mình có hiếu với
Ðấng tạo sanh Chơn linh và Chơn thần như thế nào rồi, thì
đến Hiếu với Ðấng tạo sanh hình hài đã sẵn có rồi vậy. Nên,
hiếu không thể dạy được: hoặc có hiếu, hoặc không có hiếu
mà thôi.
Giờ tới Nghĩa. Tại sao ta có Nghĩa? Tại sao Nghĩa lại hiện
tướng trên tánh đức của một chơn-linh cao trọng? Nơi cõi Hưlinh mỗi người có một gia-tộc, một đại nghiệp. Anh em đông
biết bao nhiêu. Bần-Ðạo xin nhắc lại câu nầy cho toàn cả hiểu
điều yếu trọng: Chẳng phải vì sự tình cờ mà chúng ta được
chung đứng trong lòng của Ðức Chí-Tôn ngày nay đây. Biết
đâu trong 24 chuyến thuyền Bát-Nhã chở các Nguyên-nhân hạ
trần đặng làm bạn và độ rỗi các Hóa nhân và Quỉ-nhân, lại
không có chúng ta ngồi chung trong đó. Ðã từng chia đau sớt
khổ cùng nhau chẳng những trong thế giới nầy mà trong các
thế giới khác nữa. Ðã từng chung sống cùng nhau, cái thâm
tình vĩ đại đã nhiều. Nếu cả thảy không nhớ lời nầy của BầnÐạo, đến khi linh hồn xuất ngoại rồi sẽ ân hận biết bao nhiêu,
mà chừng ấy đừng trách Bần-Ðạo không chỉ trước. Không
thương yêu nhau cho trọn nghĩa là lỗi tại mấy người đa! Chớ
không phải tại Bần-Ðạo không nói! Ban sơ, nơi cõi Hư linh, thọ
nhứt điểm linh đến thế nầy tạo ngôi vị, làm bạn với biết bao
nhiêu chơn-linh khác, dầu nguyên do của mình là Thảo mộc
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hay Thú cầm cũng phải có nhiều bạn, chừng nào đạt đến địa
vị mới biết bạn nhiều. Người Nghĩa ta có nhiều ở mặt thế nầy,
lo tìm người Nghĩa đặng tương liên cấu hiệp tâm tình trong
cảnh khổ não, truân chuyên chịu hình thử thách nầy. Tìm mà
vẫn lo ngại sợ lầm, bất kỳ gặp ai, dầu là kẻ thù cũng tưởng là
người Nghĩa, nếu rủi ở bất Nghĩa cùng nhau, về cõi thiêng
liêng sẽ hổ-thẹn hối hận muôn phần. Ðối với nhơn loại ta đã
sẵn có cái Đại Nghĩa đó, đi tìm Nghĩa tức là đi tìm Bạn, dầu
nơi cõi Hư-linh hay tại thế, Đại Nghĩa vẫn còn lưu lại, ta không
từ chối được, cho nên hễ đi tìm Nghĩa thì không còn phân biệt
ai là người nghĩa, ai là người thù. Hỏi ta tìm Nghĩa ở đâu?
Trước nhứt tìm thân tộc anh em sau mới ra toàn thiên hạ
được.
Bần-Ðạo kết luận: Trung, Hiếu, Nghĩa là ba tánh chất của một
vì Thánh, vì cớ nên Tiên Nho buổi trước tầm hiền thì duy lựa
trong ba tánh đức đó mà tìm thì ắt tìm đặng không lầm. Tại
mặt thế nầy, thảng ta có gặp người như thế tức ta quyết đoán
chắc hẳn là Chơn linh cao trọng, chớ không phải người hèn hạ
phàm phu, trái lại, kẻ nào phi ân, bạc nghĩa, bất hiếu, bất
trung, là chơn linh hạ tiện đi lần đến hoàn cảnh thú hình và thú
tính mà chớ!"

TRUNG HIẾU TIẾT TRINH
忠孝節貞
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."
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TRUNG HÒA
中 和
F: Conciliant.
Trung hòa: Đạo lý trung chính và hòa bình.
Sách Trung Dung có câu: "Trung giả dã thiên hạ chi đại bản
dã, hòa giả dã thiên hạ chi đạt đạo dã, trí trung hòa thiên địa vị
yên, vạn vật dục yên. 中者也天下之大本也,
和者也天下之達道也, 致中和天地位焉, 萬物育焉. (Trung là gốc
lớn trong thiên hạ, hòa là đường đi thông suốt trong thiên hạ;
rất mực trung hòa thì Trời đất yên vị, muôn vật sống thỏa
thuê).
Cái đức trung ấy là gốc lớn của trời đất. Hòa ấy là con đường
đạt Đạo của thiên hạ vậy. Khi đã đến mức trung và hoà cân
bằng nhau thì trời đất được yên ổn, vạn vật cũng thái bình.
Thánh nhân ca tụng cái đức trung hoà lớn lao đến như thế là
đều có duyên cớ. Bởi chữ "Trung" 中 là kết hợp bởi hai quẻ
Càn Khôn là cánh cửa để đi vào đạo Dịch. Nếu phân tích sẽ
thấy rõ: Càn ☰ là tượng ba nét dương liền như thế này,
nhưng trong sự biến cách có thể thay bằng ba chấm

rồi từ

ba chấm kéo thẳng xuống sẽ thành số I
Quẻ khôn ☷ ký
hiệu bằng 6 nét đứt, thay bằng 6 chấm, ta nối liền các chấm lại
với nhau sẽ thành vòng tròn
(số 0) Như vậy bấy giờ đặt cả
hai ký hiệu vạch tròn và sổ thẳng lên nhau sẽ thành ra chữ
trung
viết rõ ra là 中 nếu thêm bộ tâm 心 vào phía dưới
thành ra tấm lòng trung 忠 Chính cửa Đại-Đạo này Đức ChíTôn đã dùng Anh Cả Quyền Giáo Tông Lê Văn-Trung cũng là
một sự đặt để, lựa chọn trước của Thượng-Đế đó vậy. Dầu ai
có muốn tranh cũng chỉ là một hám vọng mà thôi. Vì: trời
không hai mặt, đất chẳng hai vua, mà Thầy cũng đã nói trước
rồi:
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Mặt Nhựt hồi mô thấy xẻ hai?
Có thương mới biết Đấng Cao Đài.
Cũng con, cũng cái, đồng Môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai?
Tại sao hai ký hiệu này đặt lên nhau? Bởi số 1 là Thái cực, mà
số 0 là vô cực. Dịch nói "vô cực nhi thái cực" là như thế. Vì lẽ
đó Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung phải là Anh Cả của nhơn
sanh trong buổi này mới điều hành cơ Đạo được vẹn vẻ như
ngày nay, duy chỉ Đức Ngài mới đủ sức ra tay chống đỡ Đạo
quyền như thế mà thôi. Chính vì Đức Chí-Tôn đã cân bằng lý
Âm Dương để cho nhơn sanh đoạt Đạo, vì vậy mà Thầy chỉ
nhắc nhở chúng sanh hành đủ Tam lập mà thôi chứ không cần
Tịnh luyện hay Tuyệt cốc gì cả. Người theo Tôn giáo Cao-Đài
ý thức điều trọng hệ của lý trung hoà ngày nay là sự cúng
kiếng, ấy là phương tu học, cũng là phương pháp luyện Tinh Khí -Thần qua 4 thời chầu Lễ Đức Chí-Tôn.

TRUNG HÒA HỌC PHÁI (Chi Phái Chung Hòa)
Trung Hòa Học Phái, đứng đầu là Bác sĩ Trương Kế An, ở Thủ
Dầu Một. Ông có mở phòng mạch tại Thủ Dầu Một. Ngài Tiếp
Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm
1948. Theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron nhận Tòa
Thánh Tây Ninh cái gốc của Ðạo, cái gốc thì sanh ra các
nhánh, sanh Chi phái. Nhưng không kể Trung Hòa Học Phái là
Chi phái Cao Đài, vì các vị hướng đạo là chư quí Ngài Cao
Triều Phát, Phan Trường Mạnh và Huỳnh Văn Thảo, vì tổ
chức nầy có tính cách một tổ chức thanh niên, chuyên sự học
tập và hành đạo hơn là một phái của Ðạo Trời có nhiệm vụ
hành chánh và phổ độ. Trung Hoà Học phái đặt trụ sở tại
Thánh Thất Minh Ðức tỉnh Rạch Giá do Bà Nữ Ðầu Sư Ngọc
Nhiên Hương chưởng quản.
Sau khi ông Cao Triều Phát tách ra khỏi Minh Chơn Ðạo thì
ông hợp tác với quí ông Phan Trường Mạnh, Phan Lương
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Hiền, Huỳnh Văn Thảo lập thành Trung Hòa Học Phái, có mục
đích qui tụ các thanh niên trong các phái Ðạo Cao Ðài để dìu
dắt chúng trên đường đạo đức, thực hành thuyết Trung Thứ
của Nho giáo, vừa lo học tập vừa lo hành đạo. Ðể thực hành
mục đích đó, Ngài Cao Triều Phát lập nên một tổ chức thanh
niên gọi là "Thanh Niên Ðạo Ðức Ðoàn" đặt trụ sở tại Thánh
Tịnh Minh Ðức của Bà Ngọc Nhiên Hương ở Rạch Giá, sau
nầy Thanh niên Ðạo-đức-Ðoàn mở rộng hoạt động lên Sài
Gòn, trụ sở đặt tại Tam Giáo Ðiện, chùa Minh Tân ở Bến Vân
Ðồn Sài Gòn. Sau Hiệp Ðịnh Genève năm 1954, Ngài Cao
Triều Phát tập kết ra Bắc, nên nhóm Thanh Niên Ðạo Ðức
Ðoàn phải ngưng hoạt động vì không người hướng dẫn. Trung
Hoà Học Phái đã nổi tiếng một thời ở Hậu Giang.

TRUNG KHỔ HẢI
中苦海
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trung khổ-hải độ thuyền Bát-Nhã,
"Phước Từ-bi giải quả trừ căn."
Phật Mẫu đem thuyền Bát Nhã độ các chơn hồn qua khỏi biển
trần ai, trên thì Chí Tôn nhỏ phước, vì lòng Từ bi giải quả báo,
diệt tội căn.

TRUNG KIÊN
忠堅
Trung 忠: Lòng thành thật ngay thẳng, hết lòng. Kiên 堅: Bền
chặt. Trung kiên: luôn giữ một lòng trung không thay đổi.
Đây là một trong 10 điều khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
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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.

TRUNG LẬP
中立
E: Neutral.
F: Neutre.
Trung: Giữa, ở giữa, ở trong. Lập: đứng. Trung lập là đứng
giữa hai phe đối nghịch nhau mà không ngã về một bên nào.
Trung lập quốc: nước trung lập, tức là khi hai phe đang đánh
nhau, thì nước trung lập không theo phe nào hết, không giúp
mà cũng không làm hại phe nào hết.
Trung lập hóa: làm cho hóa thành trung lập, không giúp phe
nào, cũng không làm hại phe nào.

TRUNG LƯƠNG
中良
E: Faithfull and honest.
F: Fidèle et honnête.
Trung: Lòng thành thật ngay thẳng, hết lòng. Lương: hiền lành.
Trung lương là trung thành và lương thiện.
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TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ
中言逆耳
E: The sincere words shock the ears.
F: Les paroles franches choquent les oreilles.
Trung: Lòng thành thật ngay thẳng, hết lòng. Ngôn: lời nói.
Nghịch: trái. Nhĩ: lỗ tai. Trung ngôn là lời nói ngay thật, thẳng
thắn. Trung ngôn nghịch nhĩ là lời nói ngay thật thì trái lỗ tai,
tức là khó nghe vì đụng chạm tới lòng gian tà.
Trong sách Gia Ngữ, Đức Khổng Tử có nói rằng:
Lương dược khổ khẩu, lợi ư bệnh;
Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành.

TRUNG NGHĨA
Trung nghĩa 忠義: Hết lòng thật để làm việc phải.
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."

TRUNG NGUƠN
中元
"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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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destruction). 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."

TRUNG QUÂN
忠君
Đức Hộ Pháp nói: "Trong công cuộc định quốc, Bần Đạo nói
có hai vị trung thần mà Hoàng Triều đã đặt họ là "Trung quân"
tức là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Tây Sơn đem cả lực lượng
mình đặng lấy thành Bình Định, Võ Tánh với Cao Hoàng Gia
Long chẳng cần gì phải giải vây cho thành Bình Định tức nhiên
là Qui Nhơn, nên thừa cơ hội binh lực của Tây Sơn không có
đề phòng mà đánh lấy luôn thành Phú Xuân, nhờ thế Gia Long
tức nhiên Đức Cao Hoàng đã lấy Phú Xuân đặng, hai người
Ngô Tùng Châu và Võ Tánh tử tiết, thật sự ra Hoàng Đồ nước
Việt Nam ta đặng thống nhứt từ Mũi Cà Mau đến Ải Nam
Quan ngày nay là nhờ lực lượng Cao Hoàng đã cầm vận
mạng và nhờ hai vị "Tinh trung" Ngô Tùng Châu và Võ Tánh
mà ta có thể hãnh diện nói rằng: Hai người ấy là người đồng
bào trong Nam ta đó vậy".

TRUNG QUÂN ÁI QUỐC
忠君愛國
Đức Hộ Pháp nói trong ngày Khánh Thành Báo-Quốc Từ: "Nơi
Đền Thờ nầy các Ngài đã thấy Linh Vị của mấy vị Cựu Hoàng
và Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, xin các Ngài đừng lầm tưởng
rằng: Đạo đã xu hướng theo thuyết "Bảo Hoàng" mà kỳ thật
các Đấng ấy chỉ liệt vào hàng trung quân ái quốc của xã hội
Việt-Nam mà thôi, vì công nghiệp của họ là tranh đấu giải ách
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lệ thuộc cũng như các chiến sĩ cách mạng khác kia vậy.
Tưởng niệm tới lễ ấy nên Hội Thánh mới quyết định lập BÁO
QUỐC TỪ thờ trọn cả các vong linh của các anh hùng chiến
sĩ, Cứu quốc công thần cùng là Trận vong chiến sĩ."

TRUNG QUÂN HIẾU PHỤ
忠君孝父
Thầy dạy:
Trung quân hiếu phụ con nên xử,
Nợ nước ơn trời, nhớ nghe con!

TRUNG THÀNH
忠 誠
F: loyal, honnête.
Trung thành: Ngay thẳng và thật thà.
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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TRUNG THU
中秋
E: Mid-Autumn.
F: Mi-Automne.
Trung Thu là giữa mùa Thu, là đêm rằm tháng tám, trăng tròn
và trong sáng nhứt. Trong một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ,
Thu, Đông mỗi mùa có ba tháng. Ba tháng cho mùa Thu là
7,8,9 mà Trung Thu tức là ngày 15-8-Âm lịch. Thường vào
ngày này là Lễ Tết Trung Thu, cũng là Tết Nhi đồng, trẻ con
trong ngày này được rước đèn, ăn bánh kẹo, múa hát.
Đối với Đạo Cao Đài thì đêm Trung Thu chính là Lễ Hội-Yến
Diêu TRì Cung là ngày Đại Lễ Đức Phật Mẫu được tổ chức
hằng năm rất long trọng và chỉ duy nhứt tổ chức tại Tòa Thánh
Tây Ninh mà thôi.
Đức Hộ Pháp nói về Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì "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".
Lục Nương Diêu-Trì-Cung giáng Cơ:
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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.

TRUNG THỨ
中恕
Tỏ 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. Sách Trung Dung có nói Trung và Thứ thì cách
Ðạo không xa, hễ điều gì người ta làm cho mình mà mình
không muốn thì cũng đừng làm cho người khác "Trung Thứ vi
Ðạo bất viễn, thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thi ư nhân".
Hay nói một cách khác: Trật tự tu tỉnh lại bản thân đó gọi là
Trung. Kế đó đem trật tự gieo lại cho người khác, cho họ hoàn
thiện như mình gọi là Thứ. Trung và Thứ hòa hợp với nhau, để
đem công bình, bác ái lại cho thiên hạ, cùng nhau góp sức
chung vai nâng đỡ nhau để về cùng Thượng Ðế toàn thiện
toàn mỹ.
Đây là chánh văn của Bài "Khai Kinh" là bài khởi đầu của Kinh
Cúng Tứ Thời:
Khai Kinh Kệ
Trần hải man man thủy nhựt Đông,
Vãn hồi toàn trượng Chủ Nhơn Công.
Yếu tri Tam giáo tâm nguyên hiệp,
Trung thứ, Từ bi, Cảm ứng, đồng.

開經偈
塵海茫茫水日東
挽回全仗主人公
要 知 三 敎心 源 合
忠 恕 慈 悲感 應 同

TRUNG TÍN
Trung tín 忠信: Ngay thẳng tin thật.
Thầy cho thi ông Ðoàn Văn Bản:
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Thương thay trung tín một lòng thành,
Chẳng kể quan mà chẳng kể danh.
Thiệt thòi bấy phận không con nối,
Thấy rứa lòng Ta cũng chẳng đành.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
"Với chủ nhà trọn kính trọn ngay."

TRUNG TÔNG ĐẠO
中宗道
Tại Giáo Tông Đường, 17-9-Kỷ Sửu (dl. 7-11-1949). Đức
Quyền Giáo Tông nói với Thái Hào Thanh:
"Còn riêng đây, Anh cho Giáo Sư Hào một đôi liễn:
• TRUNG nghĩa Đạo khai Việt Thường hòa Nam Bắc,
• TÔNG nhơn đức hóa Hồng Lạc hiệp Tây Đông.
(Đôi liễn trên được Ngài Giáo Sư Thái Hào Thanh dùng làm
đôi liễn cho Văn phòng Trung Tông Đạo).

TRUNG TRINH
Trung trinh 忠貞: Lòng ngay đạo chính, bền vững.
Thi văn dạy Đạo:
Người biên ra vẻ nét nhà xưa,
Đức hạnh trung trinh cũng khá thừa.
Giúp thế nhiều phen con sẵn dạ,
Nhơn là một nết của Thầy ưa.
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TRUNG TRỰC
Trung-trực 中直: ngay thẳng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Người trung-trực lo âu nợ nước,
"Hưởng lộc vua tìm chước an bang."

TRÙNG
重
Trùng là một sự ăn khớp với nhau, trùng, giống in nhau.
Đức Phật Thích Ca viên tịch ngày mùng tám tháng tư, thì Bà
Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh là một người rất mộ Đạo Phật
và rất yêu mến Phật, lại qui Tiên trùng ngày với Phật là mùng
08-04 Âm lịch. Thế nên trong cửa Đạo Cao Đài đến ngày này
Vía Đức Phật Thích Ca, thì cũng là ngày cúng vía Đức Bà Nữ
Đầu Sư Lâm Hương Thanh. Đức Hộ Pháp kể lại rằng: "Bần
Đạo nói rằng: "Không có ai thương yêu Đức Phật Thích-Ca
trong kiếp sống của mình hơn là Bà Nữ Đầu Sư".
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền-Thánh đêm 07-04-Nhâm Thìn
(1952): "Đêm nay là đêm cầu nguyện về ngày Vía của Đức
Phật Thích Ca và Bà Nữ Đầu Sư, vía Bà Nữ Đầu Sư trùng với
Đức Phật Thích Ca."

TRÙNG HUỜN (TRÙNG HOÀN)
E: To return several times.
F: Retourner plusieurs fois.
Trùng là đặt chồng lên nhau, giống nhau; Huờn: xoay đi
chuyển lại theo một vòng tròn.
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Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên-môn,
"Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng."
"Cho trở lại quê xưa vị cũ là về nơi cửa Trời".Bởi có ba hạng
người trong vũ trụ này là Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân.
Trước đây thì các hồn này lần lượt kẻ trước người sau tuần tự
mà về Trời, nên Kinh lúc ấy là "Tuần huờn". Nay, là cơ Đại-ÂnXá của Chí-Tôn nên Kinh được đổi là "Trùng huờn" tức nhiên
là cho về cùng một lượt. Mỗi hạng đều phải gắng lập công mà
đoạt vị.

TRÙNG NGŨ
重 五
E: The fifth day of the fifth lunar month.
F: Le cinquième jour du cinquième moi lunaire.
(Trùng là đặt chồng lên nhau, giống nhau; Ngũ: số 5). Ở đây là
hai con số 5 giống nhau, tức là ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch.
Do tích của Một tướng trung thành là Khuất Nguyên trầm
mình.

TRÙNG TU
重 修
E: To restore.
F: Restaurer.
Trùng: Lập lại, nhiều lần. Tu: sửa cho đẹp tốt. Trùng tu là sửa
chữa một công trình kiến trúc.
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TRUY ĐIỆU
追悼
E: Commemoration of the dead.
F: La commémoration des morts.
Truy điệu 追悼 là nhớ đến mà xót xa thương tiếc. Thường
trong Tôn giáo Cao Đài làm Lễ Truy điệu là chỉ làm lễ cầu
nguyện cho các vong linh người chết đã lâu mà chưa có dịp
cầu siêu cho họ, nay làm tập thể cũng gọị là làm Lễ truy điệu,
hoặc là người chết mà không đem cả xác hài về được, có
nghĩa là chết một nơi này mà làm Lễ một chỗ khác, thì nơi
thiết lễ cầu siêu như vậy mới gọi là "Lễ Truy điệu".
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đại Đồng Xã ngày 25 tháng chạp năm
Kỷ Sửu (1949):
"Trước, Bần Đạo để lời cám ơn Chư Chức Sắc Thiên Phong
Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện, Quân Đội
và toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, nam nữ có mặt tại đây
để làm lễ truy điệu các vong linh của chiến sĩ anh dũng ngày
hôm nay. Bần Đạo là một vị Giáo Chủ tưởng chẳng cần minh
bạch nói thẳng thắng ra cho toàn thể đều biết cái khối thương
tâm của Bần Đạo thế nào, mỗi người đã cân lường nó. Trót
hai mươi bảy năm trường, nói rõ ra là từ khi mới mở Đạo, đi
theo cái bóng vô hình của Đức Chí Tôn, lãnh một sứ mạng
thiêng liêng đem nền chơn giáo của Ngài đến nơi mặt thế này
đặng cứu độ chúng sanh. Ngài đã giao cho một đặc điểm khó
khăn hơn hết là tìm thế giải ách nô lệ cho nước Việt Nam hầu
đem lại hai mối cảm tình của hai nước Pháp - Việt làm khuôn
khổ đặng để nơi mặt thế này một kiểu vở hòa bình tâm lý.
Muốn cho đôi đàng hòa: hòa với nhau một cách hợp pháp, hòa
với nhau một cách xứng đáng thì ít nữa phương diện danh giá
đôi đàng phải ngang nhau, đồng thể với nhau mới đặng. Vì cớ
cho nên Bần Đạo lập giá trị nước Việt Nam này làm thế nào
cho ngang hàng phẩm giá-trị của Vạn Quốc, nên dùng nòi
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giống Việt Nam làm Thánh Thể Đức Chí Tôn, hầu gieo truyền
nền Chơn Giáo của Ngài toàn trong thiên hạ. Ôi! Biết bao
nhiêu hy sinh, nhứt là buổi sau này, khi đã bị đồ lưu hải ngoại
qui hồi cố quốc thì một trường chiến tranh đã nổi dậy, con cái
yêu dấu của Đức Chí Tôn đã hy sinh biết bao xương máu để
làm cho xong cái sứ mạng thiêng liêng của mình".

TRUY HỒN
追 魂
E: To recall the soul.
F: Rappeler les âmes.
Truy: - Đuổi theo. - Xét lại việc đã qua. Hồn: linh hồn, chơn
hồn. Truy hồn là gọi các linh hồn đi theo.
Phướn Truy hồn: cây phướn dẫn đường kêu gọi các linh hồn
đi theo. Cây Phướn Truy hồn còn được gọi là Phướn Tiêu
Diêu, là cây Phướn của Lục Nương Diêu Trì Cung, dùng để
dẫn dắt các chơn hồn đi lên chín từng Trời.
Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Lục Nương phất phướn Truy hồn."

TRUY NGUYÊN
追 源
E: To search to the origin.
F: Remonter à la source.
Truy: - Đuổi theo. - Xét lại việc đã qua. Nguyên: nguồn gốc.
Truy nguyên là tìm trở lại đến tận nguồn gốc, tìm về nguồn
gốc phát sinh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRUY PHONG
追封
E: To confer honours of a posthumous title.
F: Décerner les honneurs à titre posthume.
(Truy là tìm ra sự thật, phong là ban thưởng cho). Hội Thánh
Cao Đài luôn ghi nhớ công lao của những người chiến sĩ vì
độc lập mà hy sinh xương máu; những Chức sắc hữu công mà
qui liễu trước ngày được Quyền Chí-Tôn phong thưởng nên
sau đó được xem xét mà phong thưởng xứng đáng.
Tờ số 330 của văn phòng Cố-Vấn Hành-Chánh Đạo thỉnh-giáo
3 khoản: Truy-phong Thánh Tử-Đạo thờ Bát-Quái-Đài; Truy
phong Chức-Sắc lên nhứt cấp; Truy điệu và thờ nơi Báo-Ân
Từ.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
1-Chức-sắc bị bắt và bị kết-án vì lẽ Đạo, gọi là báo thù phầntử Hội-Thánh và bị kẻ nghịch Đạo tàn-sát, các Quân-Sĩ vì
ngọn cờ Bảo-Sanh Nhơn-Nghĩa Đại-Đồng của Hội-Thánh ban
cho đặng cứu Quốc mà bị sát-hại hay là Tử-trận.
2-Các Chức-sắc đủ công-nghiệp qui-liễu trước khi quyền VạnLinh định-vị, nên Quyền Chí-Tôn đặng trọn quyền đặc-biệt
phong-thưởng truy-phẩm.
3-Cả thảy đều đặng làm lễ truy-điệu rồi đọc Thánh Lịnh trước
Linh-Vị. Các Thánh Tử-Đạo thì thờ nơi Bát-Quái Đài, côngnghiệp đặc-biệt cho Đạo khi minh-tra đủ lẽ thì thờ nơi Báo-ÂnTừ, mai-hậu thì do nơi Quyền Vạn-Linh công-nhận và ân-tứ
mới đặng đem vào đó mà thờ. Báo-Ân-Từ là PAN THÉEN của
Đạo, Đức Chí-Tôn gọi nó là Văn-Đài cả mọi sự quyết-định đều
xong và đều chấp-thuận." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
Truy phong Tướng Trình Minh Thế
Thái - Thượng - Ngọc Chánh Phối Sư yêu-cầu Đức HỘ PHÁP
truy-phong Tướng Trình-Minh-Thế vào phẩm Thế-Đạo.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Truy-thăng Trình Minh Thế vào hàng phẩm QUỐC SĨ và đặng
thờ nơi Báo-Quốc-Từ cùng Đức Thành-Thái và Đức Kỳ Ngoại
Hầu Cường Để. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TRUY THĂNG
追升
Tìm kiếm lại công nghiệp của người quá cố để xin thăng
thưởng ngôi vị xứng đáng.
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 tâm mà tu chỉnh cho lắm mới xứng vị trong
cơn lọc lừa đó nghe!"

TRUYỀN BÁ
傳 播
E: To propagate.
F: Propager.
Truyền bá là phổ biến rộng rãi ra cho tất cả mọi người đều
biết, vì tính cách yếu trọng của nó.
Phò loan: Khai pháp, Tiếp Đạo Ngày 9-1 Kỷ mão (1939).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Quyền Giáo Tông: Chào mấy em.
"Dịp may có mấy em hiệp đây Qua chỉ thêm đôi chút rồi mấy
em khá gắng làm theo và truyền 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 là một
điều nửa tin nửa không, lầm tưởng Đạo Cao-Đài phỉnh phờ trò
đời đó thôi. Ôi! Cái nạn thâm nhập vào kiếp đoạ để trừng phạt
kẻ tội tình độc ác của chúng sanh, vậy hiện nay Chức sắc cần
phải trút thêm cả mồ hôi lẫn hoà giọt lệ, ái tuất thương sanh,
hầu đi khắp non sông để bia tấm lòng chơn thật của Chí Tôn
buổi Tam-Kỳ Đại-Đạo thì dầu cho sắt đá kia phải cảm giác
thay hà tất là quần sanh! 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. 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!"
Mặt khác Thầy đã nói với người Pháp khi hầu Đàn: "Chúa
Cứu-Thế đã đến với các con, Người đã phải chịu đổ máu
Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2.000 năm vắng mặt
Người, các con đã làm gì hữu-ích? Các con truyền-bá Đạo
Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con
lại làm sai lạc bản chất tôn-chỉ của nền Thánh-giáo. Nhân loại
phải chịu đau-khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông-đồ.
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Chiếc Ngai quí báu nhất trên thế gian này hiện là chiếc ngai
của vị Đệ nhất cao-đồ của Người. Giáo-lý ấy đáng lẽ phải đem
lại Hoà-bình và tương-aí 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 Hòa-Bình đã từng hứa-hẹn"
(Bản dịch từ Pháp văn) [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I trang 130]
Nhưng Đạo khai tà khởi nên các Đấng cho biết "Bấy lâu nay
nó cũng làm cách nầy thế kia đặng ngăn cản, mà Đạo cũng
truyền bá hoài. Ai dám làm chi mà Hiền hữu phòng ngại."
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.

TRUYỀN BÁ ĐẠO THẦY
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.

TRUYỀN ĐẠI ĐẠO
傳 大 道
(Truyền là phổ biến rộng ra cho nhiều người biết. Đạo là một
Tôn giáo lớn) Truyền Đạo hay Truyền Đại Đạo là phổ biến
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ đến khắp hoàn cầu, mục đích là
một nền Tân Tôn giáo có tính cách Đại Đồng Thế giới.
Chính ngày này 23-8-Bính Dần (Thứ tư, 29-9-1926).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI Giáo Đạo
Nam phương giáng 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
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. 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. Mình vì chữ thiện mà dạy người
thì giá trị mình đã cao thượng rồi, mà còn thẹn nỗi gì! Chẳng
khác nào một đứa bé bị chửi, sợ nhục, lại rán chửi lại cho
bằng, té ra bị nhục hơn nín đặng nghe luôn nữa. Thầy lại thấy
nhiều đứa chưa hiểu thấu huyền diệu là gì, bị người chê, rồi
về còn biếm nhẻ nữa. Phải nghịch chánh lý chăng? Trong
phần đông các con, nhiều kẻ ấy.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hạnh ngộ Cao Ðài truyền Ðại Ðạo,
Hảo phùng Ngọc Ðế ngự trần gian.

TRUYỀN ĐẠO
傳 道
E: To preach religion.
F: Prêcher une religion.
Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Đạo: tôn giáo. Giáo:
dạy, tôn giáo. Truyền đạo, đồng nghĩa Truyền giáo, là truyền
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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bá giáo lý của một nền tôn giáo cho nhiều người biết và tin
theo.
Có hai nghĩa chánh:
1- Truyền Đạo là một phương thức Phổ độ chúng sanh những
giáo lý, giáo thuyết cao siêu đến cho mọi người cùng hiểu biết
chân lý cao thượng của đạo mầu. Mục đích là làm cho nhân
sanh thức tỉnh và ngày càng gần với Đạo hơn. Truyền Đạo có
nhiều cách: hoặc theo cách du thuyết, hoặc thuyết pháp trên
Đài truyền hình, Đài phát thanh của Tôn-giáo, hoặc viết sách
báo phổ biến…
2- Là một sự phổ biến trước khi Đạo xuất hiện:
Ngày Thứ tư, 29-9-1926 (âl 23-8-Bính Dần)
1- "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
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. 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.
Mình vì chữ thiện mà dạy người thì giá trị mình đã cao thượng
rồi, mà còn thẹn nỗi gì? Chẳng khác nào một đứa bé bị chửi,
sợ nhục, lại rán chửi lại cho bằng, té ra bị nhục hơn nín đặng
nghe luôn nữa. Thầy lại thấy nhiều đứa chưa hiểu thấu huyền
diệu là gì, bị người chê, rồi về còn biếm nhẻ nữa. Phải nghịch
chánh lý chăng?
Trong phần đông các con, nhiều kẻ ấy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng: Thầy của các con là Ông
Thầy Trời, nên biết một Ổng mà thôi, thì đủ, nghe à! 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."
Ô Môn. Ngày 12-11-1926 (âl 8-10-Bính Dần)
2- Thầy nói: "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.
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.

TRUYỀN GIÁO
傳敎
Đức Chí-Tôn nói về Đấng Cứu Thế: "Đó! Chúng ta nhìn thấy
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.
Ngài chỉ biết cho mà không biết hưởng. Từ thử đến giờ chưa
có kẻ phàm nào đã đem tinh thần, trí não, tâm hồn dùng làm
tôi tớ cho Ngài mà bị lỗ lã bao giờ, chỉ đặng lời mà thôi. Thế
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gian người ta thường nói chúng ta chết là hết, chúng ta thử
suy đoán: với một kẻ mà đã đem trọn kiếp sanh mình làm con
tế vật cứu thế như Ðức Chúa Jésus Christ đem thân ra chịu
khổ hạnh truyền giáo thật ra chỉ vỏn vẹn có hai năm thôi, kế bị
dân Do-Thái đóng đinh trên cây Thánh-Giá như kẻ thường tình
kia".

TRUYỂN HIỀN
傳 賢
E: To transmit throne to.
F: Transmettre le trône à un sage.
Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Hiền: người hiền, người
có tài và có đức hơn người. Truyền hiền là vua đem ngôi
truyền lại cho người hiền tài trong nước, để tiếp tục cai trị dân.
Thời thượng cổ của nước Tàu, ngôi vua được truyền hiền:
Vua Nghiêu khi trở về già, biết ông Thuấn là người hiền nên
vua Nghiêu truyền ngôi lại cho ông Thuấn.
Khi vua Thuấn trở về già, thấy ông Hạ Võ là người hiền nên
truyền ngôi lại cho ông Hạ Võ, lập ra nhà Hạ.
Kể từ vua Hạ Võ trở về sau, ngôi vua không còn được truyền
hiền nữa. Vua Hạ Võ truyền ngôi lại cho con là Khải. Đế Khải
mất, truyền ngôi lại cho con là Thái Khương, v.v...

TRUYỀN KẾ LỬA HƯƠNG
傳繼香火
Truyền kế là Truyền lại cho đời sau kế tục. Lửa hương: Do chữ
hương hỏa, tức nhang và đèn, chỉ sự thờ cúng tổ tiên.
Những người con của dòng họ (huyết thống) được từ tổ tiên
lưu truyền lại trên cõi đời này.Do vậy mà con cái trong gia đình
hằng mong tiếp nối phụng tự để hương khói cho tổ tiên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nho giáo rất trọng việc phụng tự hương hỏa nơi từ đường,
phong tục Việt Nam cũng sùng thượng sự thờ cúng tổ tiên.
Việc phụng tự tổ tông là một việc tốt đẹp đáng quí trọng, nên
coi là một nghĩa vụ của con người, vì nó thể hiện tính "Uống
nước nhớ nguồn" nói lên cái lòng bất vong bản.
Nhưng "truyền kế lửa hương" nhằm tỏ cái lòng chí thành chí
kỉnh Tổ tiên, chứ không phải cúng tế vật phẩm thịnh soạn để
phụng dưỡng Ông bà, để gọi là trả nợ miệng thế gian, làm mất
đi cái ý nghĩa của sự kính thành.
Đức Khổng Phu Tử có nói: Tế Tổ tiên, phải kính như Tổ tiên
tại đó, tế Thần phải kính như Thần ở đó "Tế như tại, tế Thần
như Thần tại" 祭如在, 祭神如神在.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Giọt máu mủ lưu truyền tại thế,
"Con nhẫng mong truyền kế lửa hương."

TRUYỀN KIẾP
傳 劫
E: To transmit from the anterior life.
F: Transmettre à partir de la vie antérieure.
Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Kiếp: một kiếp sống,
một đời sống. Truyền kiếp là từ kiếp trước truyền lại.

TRUYỀN NGÔN
"Ngài Cao-Quỳnh-Cư nghe đúng tên của thân sinh, vừa mừng
vừa tủi, nên có thầm cầu xin rằng: "Vì buổi Thầy quá vãng,
anh em con vẫn còn nhỏ dại, cho đến đỗi, anh của con đã
trộng, còn không nhớ đặng hình ảnh của Thầy, huống chi là
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con còn nhỏ quá. Duy buổi lớn khôn, nghe người truyền ngôn
lại nói cái hạnh đức của Thầy mà thôi. Nếu có thể tiện, xin
Thầy dùng dịp nầy, cho anh em con một bài thi tự thuật, hầu
để roi truyền ngày sau, cho con cháu làm kỹ-niệm. Mai này
con xin cúng mâm cơm chay mời Thầy về dự để tỏ lòng hiếu
thảo của con". Bàn nhịp tỏ vẻ vui mừng, mọi người tiếp được
bài Ly trần của Cụ Cao-Quỳnh-Tuân nói trên."

TRUYỀN PHÁP
E: To transmit the esotherism to a disciple.
F: Transmettre l’ésotérisme à un disciple.
Đức Hộ Pháp giải thích:Truyền Thần và Truyền Pháp:
Truyền Thần: là truyền điển lực vào huyệt đạo để trợ thêm lực
cho người được truyền. Phép này dùng để chữa bịnh hoặc
giúp cho người có căn duyên mà còn yếu về phần nào đạo
đức, để người ấy tu tập thêm phần đó và vững vàng mạnh tiến
hơn.
Truyền Pháp: là người thọ pháp và quì trước Thiên Nhãn.
Đức Hộ Pháp đứng ngay trước mặt. Người thọ pháp hai bàn
tay ngửa ra. Đức Hộ Pháp dùng hai bàn tay của mình úp lên
hai bàn tay của người thọ pháp, rồi Ngài truyền sang. Người
được thọ pháp là người được truyền pháp, là người mượn
pháp của Ngài vậy. Nếu không giữ giới, nếu không giữ được
những điều cấm kỵ của nó, thì pháp ấy sẽ không linh, người
thọ pháp đã bị thâu pháp mất rồi, hay do những điều cấm kỵ
làm tan biến mất.
Những điều cấm kỵ là:
- Nóng giận, ghét ganh, nói lời độc ác, sắc dục.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRUYỀN PHƯƠNG THỌ KHỔ
Truyền phương thọ khổ 傳方受苦 là truyền đạt phương cách
chịu đựng cảnh khổ như Ngài đã từng chịu đựng trong lúc
sanh tiền. Ngài phải chịu án tử hình bằng cách đóng đinh trên
cây Thánh giá để chuộc tội cho loài người.
Lòng Sớ dâng lên vào ngày Vía Đức Chúa Jésus:
"Truyền phương thọ khổ cứu thế, tế độ Nhơn sanh hiệp hòa
chủng tộc, huynh đệ Đại Đồng" 傳方受苦救世, 濟度人生 協和
種族, 兄弟大同.

TRUYỀN TÂM
傳 心
E: To transmit from heart to heart.
F: Transmettre de cœur à cœur.
Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Tâm: cái tâm của mỗi
người. Truyền tâm là đem bí pháp truyền trực tiếp từ tâm thầy
qua tâm của trò, không dùng ngôn ngữ hay văn tự.
Do đó, bí pháp ấy được gọi là Bí pháp tâm truyền. Sự truyền
bí pháp như vậy rất bí mật, chỉ có thầy và trò biết, mà không
có một người thứ ba nào biết được.
"Hễ bí pháp thì khẩu thọ tương truyền, tâm tâm tương thọ,
không thấu lậu ra cho ai biết đặng, hoặc tả vẽ phân giải trên
giấy mực hay là dùng cơ bút mà truyền bí pháp đặng.
Phần tâm pháp bí truyền dạy cách tu tánh luyện mạng mà
phản bổn huờn nguyên, siêu phàm nhập Thánh.
Bí pháp tâm truyền chỉ được trao lại cho những tín đồ bực
thượng thừa, đã có đủ Tam Lập, để vào Tịnh Thất tu luyện,
đắc đạo tại thế.
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TRUYỀN THẦN GIẢI BỊNH
Ðức Hộ Pháp dạy truyền Thần giải bệnh:
- Người hành pháp: tay bắt Ấn Tý. Tay cầm 9 cây nhang vẽ lên
nơi chỗ bệnh chữ ( ) xong để hai bàn tay lên chỗ ấy truyền
điển, nhắm mắt lại lưỡi cong đọc câu: "Thể chất huờn nguơn
khí, cốt nhục dẫn châu thân, cấp cấp như luật lệnh". Đoạn hít
hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Dùng tư tưởng đưa luồng điển
sang người bệnh cho chạy toàn thân, mỗi một hơi là một câu
niệm chú, làm như vậy ba lần, xong lấy tay ra. Đến bái lễ Đức
Chí Tôn.
Còn hành Pháp cho uống nước: Khi hành Pháp xong, cho
người bệnh uống mỗi lần một niệm: "Nam mô Phật", lần hai
niệm "Nam mô Pháp", lần ba niệm "Nam mô Tăng", lần tư
niệm "Nam mô Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" rồi
cho uống hết nước.

TRUYỀN TRẠNG (Phẩm)
E:The clerk of court.
F: Le greffier.
Truyền Trạng là phẩm tước bên Hiệp Thiên Đài đối phẩm
Giáo Hữu. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng Cơ nói: Thánh
chỉ Chí Tôn nên mới đặng rộng đường xuất Thánh. Bần Đạo
có để lời trân trọng cầu thưởng cho học tu nên mới đặng cao
phong phẩm giá. Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba:
Pháp, Đạo, Thế, thì theo sự hiểu biết của Bần Đạo như vầy:
Truyền Trạng là Greffier: đối phẩm Giáo Hữu.
Chiếu Thánh Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16-2- Ất
Hợi (dl. 20-3-1935) chỉ giáo về phẩm vị của Chức Sắc Hiệp
Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.
Quyền hành và trách nhiệm Phẩm Truyền Trạng: Truyền
Trạng có phận sự: Ðược quyền thâu nhận các đơn trạng và
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

237

vâng lịnh ban hành các án tiết của Tòa Hiệp Thiên Ðài. Trong
lúc hành quyền tại Bộ Pháp Chánh, được lãnh nhiệm vụ:
- Minh tra công nghiệp chư Chức Sắc, Chức Việc Nam Nữ các
cơ quan Ðạo.
-Thẩm vấn Chức Sắc, Chức việc và Ðạo hữu Nam nữ bị truy
tố.
- Ðược làm Ðầu Phòng Văn 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 Truyền Trạng có 2 bộ: Ðại và Tiểu phục.
a/- 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.
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 TRUYỀN TRẠNG bằng quốc tự.
Việc cầu phong và thăng thưởng Phẩm Truyền Trạng:
Truyền Trạng muốn thăng phẩm Thừa Sử phải có đầy đủ 3
năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.
Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay của
Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi mình trong lúc hành sự,
nhưng phải theo Chi của vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay
của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây
Sắc Lịnh phải được ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ
cho đương sự.
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TRUYỀN TRẠNG PHẠM VĂN NGỌ
Theo sự tíết lộ của vài Chức Sắc kỳ cựu thì ông Ngọ là chơn
linh của Từ Giáp. Từ Giáp là người giữ Thanh Ngưu của Lão
Tử. Khi đến ải Hàm Cốc, Từ Giáp gặp một cô gái đẹp muốn
kết duyên làm vợ bèn đòi tiền giữ trâu là 730 muôn đồng điếu.
Đức Lão Tử quở: Số nhà ngươi đã chết ba kiếp, nhờ giữ trâu
cho ta nay còn sống mà không biết ơn còn đòi tiền là vô ý thức
quá. Rồi biến một lá bùa làm Từ Giáp ngã rũ thành một đống
xương. Từ Giáp hãi kinh xin tha tội. Đức Lão Tử vẽ một lá bùa
khác quăng vào đống xương, Từ Giáp sống lại và nguyện
trung thành, giữ trâu lại như xưa. Lão Tử hẹn sẽ gặp Từ Giáp
ở chợ Thành Dương. Hai mươi lăm năm sau thầy trò mới gặp
nhau. Lão Tử đầu thai làm con của ông họ Lý tại Tây Thục…
Ông Ngọ là người đồng tuổi với mấy vị khai sáng nền Đạo như
Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh, cùng
là bạn tài tử với nhau. Nhưng khi gặp Đạo, quí ông có phẩm
lớn còn ông chỉ được Chí Tôn phong Sĩ Tải. Phẩm Sĩ Tải lúc
bấy giờ là làm điển ký, chép Thánh Giáo chớ chưa làm phận
sự bảo vệ Luật pháp. Vì là trang tài tử hữu danh nên ông
được thay quyền Tiếp Lễ Nhạc Quân, điều khiển ban Lễ Nhạc
để hiến lể Đức Chí Tôn.
Năm 1947 ông được phong Truyền Trạng, lãnh Pháp Chánh
Thánh Địa. Ông còn làm Đầu Phòng Văn Bộ Pháp Chánh, kế
huấn luyện khóa Luật Sự 1947 về minh tra, điều tra, mật tra…
Ông rất lanh lợi nên thường được giao đi giao thiệp với quyền
đời về mặt chánh quyền Pháp cũng như Việt Nam Cộng Hòa.
Có khi vào chiến khu thương lượng với Mặt Trận kháng chiến
về vấn đề quân sự.
Vì ông xu hướng về chánh trị hơn vấn đề Đạo đức nên Ngài
Khai Pháp trả ông cho Đức Hộ Pháp, Ngài không dùng ông
Ngọ nơi Bộ Pháp Chánh nữa. Ông Ngọ được bổ qua phòng
Tứ Bửu coi phân phát văn phòng phẩm của Hội Thánh. Ông
buồn tình đi theo Vũ Tam Anh tức nhóm Thiên Khai Huỳnh
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Đạo, trụ sở đóng tại Tam Tông Miếu. Khi giải phóng đến, vào
ngày 2-12-1976 ông bị bao vây nhà và bị bắt với số tài liệu Cơ
Bút có tính chống đối Cách Mạng. Ông bị bắt giam chung với
con trai duy nhất tên là Phạm Văn Châu một thời gian. Vì già
và bệnh hoạn, chánh quyền cho về nhà được bốn hôm là ông
qui vị. Tài sản bị tịch thâu, tuổi già đến chết toàn là cảnh bi đát,
khổ đau. Sau khi con ông được trả tự do thì không có nhà ở,
phải ở tạm với những đồng Đạo thương ông giúp sống qua
ngày. Thật là một cuộc đời vô vị, "Đạo không nên Đạo, đời
chẳng nên đời.".Mộ ông được lập tại Thái Bình Thánh Địa nơi
mảnh đất dành riêng cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Ông Ngọ
có nói một chuyện thuộc giai thoại văn chương trong nền Đại
Đạo như sau:
Ngài Bảo Văn Pháp Quân, một hôm có nói chơi với vài chức
sắc: Không hiểu hai bà Hớn Tiên Nương với Đường Minh Phi
đẹp thế nào mà Đức Nguyễn-Du tả trong bài Túy Sơn Vân
Mộng bằng câu:
- Mặt hoa ái ngại, dường Hớn Tiên Nương tách dặm xuống lầu
Tây,
- Mày liễu ủ- ê, tợ Đường Minh Phi đeo sầu về ải Bắc.
Sao không nói đẹp như Mỹ Ngọc tức là biệt danh của Ngài
Bảo Văn Pháp Quân.
Tối lại có Đàn cơ, Bà Bát Nương nói: Em xin sửa lại câu thi
của Nguyễn Du như vầy:
- Mặt yêu vằn vện dường Tiêu Lực Sĩ le lưỡi trấn Tây Phương,
- Mày chằng nhăn nhíu tợ quĩ Dạ Xoa đẩy xe vào Âm phủ.
Câu chuyện duyên dáng trào phúng đáng cho chúng ta giải
muộn trong khi trà dư tửu hậu.
Tạo Kiểu Mão Chức Sắc Hiệp Thiên Đài:
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
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mỗi người làm một kiểu mão cho Ngài xem. Có lối hơn 10
kiểu, Đức Ngài chọn kiểu của ông Ngọ tức là kiểu chúng tôi
đội bây giờ. Vậy ông Ngọ có công trong việc tạo Thiên Phục
cho Hiệp Thiên Đài, Đức Hộ Pháp đặt tên mão ấy là Khôi
Khoa Mạo.
Ngày 27-7 Tân Mùi (9 septembre 1931) Bát Nương giáng cơ
tại Tòa Thánh do Đức Hộ Pháp và Ngài Văn Pháp phò loan có
cho ông Ngọ bài thi tứ cú sau đây:
Anh Ngọ cũng có thơ này nữa:
Cầm roi mà hỏi bữa nào phong,
Cái mạng lưu linh nghĩ não nồng.
Hai cửa khó phân sau hiệp cửu,
Thôi thì trong đó ngó bong long.
Ông Ngọ cầu xin thuốc, Bát Nương giáng cho bài thi:
Bát Nương
…Còn cậu Ngọ, cần chi lầm thầm vái mãi đó.
Bạch: xin Bát Nương cho thuốc cứu giùm bịnh, không biết bị
đau ruột hay là bị đau trĩ?
Khoan! Để bà thầy khám bệnh thể nào rồi sẽ tả toa thanh danh
dược tánh, đâu nào đặt tay lên đây.
(Mr Ngọ để tay lên bàn cơ, Bát Nương để Bút cơ ngay chỉ
mạch).
THI
Hoa liễu nguyên căn tích trữ xưa,
Gân trong khi vắn lại khi thừa
Sirop d’Iode xin trừ độc,
Đã biết danh Thầy, phải vậy chưa?
- Ông Ngọ bạch: phải vậy rõ ràng.
- Văn sĩ cho hiệu chi nói nghe thử?
- Mỹ Ngọc bạch: qua kiếm đặng hai cái hiệu cho Ngọ:
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Thanh Phong hay là Liên Ngọc chưa biết đặng không? Bị qua
dốt nho, xin em liệu sửa dùm và cho luôn hai câu đối sao cho
đúng chuyện xưa của Anh cả chớ?
- Từ Quân là đủ mà! Thăng

TRUYỀN TỬ LƯU TÔN
傳 子 留 孫
E: To bequeath to one’s children and small children.
F: Léguer à ses enfants et à ses petits enfants.
Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Tử: con. Lưu: để lại.
Tôn: cháu. Truyền tử lưu tôn là trao lại cho con, để lại cho
cháu.

TRUYỆN KÝ TƯỢNG TAM THÁNH
(Viết 5 thứ tiếng Tượng Ngũ Châu)
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1- Bản Việt-văn:
Tượng Tam-Thánh ký Hòa-Ước, là Đệ Tam Thiên Nhơn
Hòa-ước
*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".
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 Bĩnh-Khiêm).
Trois Missionnaires divins envoyés comme guides spirituels de
l’Humanité pour réaliser la troisième alliance.
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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.
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.
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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.
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
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-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.

TRỨNG ĐỂ ĐẦU GIÀN
Trứng (gà, vịt, ngỗng) là vật mỏng mảnh, dễ bể nếu vô ý một
chút là rớt, bể ngay, nên khi cầm cái trứng trên tay phải chú ý,
dè dặt, nên có câu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng
hoa" là vậy. Để đầu giàn là để nơi không bảo đảm. Người ta
thường gác những mảnh ván vụn đặt trên cao, khỏi mặt đất,
mục đích để phơi cho cao ráo. Thế nên khi "trứng để đầu giàn
là một sự mong manh, rủi nhiều may ít.
Đức Hộ Pháp nói: "Trong lúc nước biến gia vong, sự tồn vong
của nước VIỆT-NAM đang như trứng để đầu giàn. 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 hoàntoàn Á-Đông mà KINH này gồm hết những lý thuyết cao siêu
mà ông NGUYỄN-MẠNH-BẢO đã nêu cao tinh thần ĐẠIĐẠO."

TRỪ DIỆT QUỈ QUYỀN
Đức Lý ban Bát Đạo Nghị Định, có lời rằng:
"À há! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rằng chư Hiền
Hữu, chư Hiền Muội chưa đủ tư cách giáo dân, Lão cũng rộng
nghe theo. Ðã trót năm năm để đủ cơ đời dạy ngoan chư Hiền
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

246

▐ Q.3 VẦN TR

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Hữu, chư Hiền Muội, ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền,
không cho rối loạn nền Ðạo mà thử thách Thiên Phong nữa."

TRỪ DIỆT TÀ GIAN
除滅邪奸
Trừ: Bỏ đi, bớt ra, cuối năm. Diệt: làm tiêu mất. Tà: cong vạy.
Gian: dối. Trừ diệt tà gian là làm cho tiêu mất đám tà mị gian.
Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Chuyển luân thế sự đưa tay nắm,
Trừ diệt tà gian múa bút Thần.

TRỪ OAN
Đức Lý nói: Nghe thi nầy và kiếm hiểu:
Gay chèo thoát khổ đầy linh cảm,
Rạch nước trừ oan đủ diệu huyền.

TRỪ PHỤC
除 服
E: To eliminate the mourning clothes.
F: Éliminer les vêtements de deuil.
Trừ: Bỏ đi, bớt ra, cuối năm. Phục: quần áo tang và khăn tang.
Trừ phục là hủy bỏ khăn tang và quần áo tang vì đã hết thời
kỳ để tang (mãn tang).
Trong Đạo Cao Đài, sau ngày chết 581 ngày thì làm lễ Đại
Tường và mãn tang. Trong lễ mãn tang có lễ Trừ phục. Sau
khi cúng xong, tất cả khăn tang và quần áo tang được cổi ra,
gom lại và đem đốt cho cháy tiêu hết.
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TRỪ TÀ DIỆT MỊ
除邪滅魅
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."

TRỪ TỊCH
除 夕
E: The last night of year.
F: La dernière nuit de l’année.
Trừ: Bỏ đi, bớt ra, cuối năm. Tịch: đêm. Trừ tịch là đêm cuối
năm.
Giao thừa là thời điểm chấm dứt năm cũ, bắt đầu qua năm
mới. Đó là lúc 24 giờ ngày 30 tháng chạp âm lịch của năm cũ,
bắt qua 0 giờ ngày mùng 1 tháng giêng năm mới.

TRỪ TIÊU TÀN
Trừ tiêu tàn 除消殘: Diệt trừ cho tiêu mất.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Mùi ngào ngạt thơm luôn Thánh thể,
"Trừ tiêu tàn ô-uế sinh quang."
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TRỮ ĐỨC - TRỮ VÀNG
Trữ: chứa, tích trữ. Đức: phước đức. Trữ đức 貯德 là chứa
đức, tức là làm nhiều việc phước đức.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trữ đức còn hơn muốn trữ vàng,
Giàu sang chẳng chuộc gánh giang san.
Thế đời càng dữ càng kiên đức,
Võ lực hùng oai cũng chẳng màng.

TRỰC GIÁC
直覺
Trực: Ngay thẳng, thẳng tới, đợi. Giác: biết. Trực giác là biết
ngay, biết liền.
Trực giác là loại nhận thức đặc biệt do Thiên phú, khiến người
ta khi nhìn thấy sự vật hay khi nghe nói thì hiểu ngay lập tức
mà không cần phải suy nghĩ hay phân tách bằng lý trí.
Nho-Giáo nói: "Trực-giác là cái biết của Tâm, không cần suy
lý, kinh nghiệm, hễ gặp là biết phân biệt liền. Dùng lý trí
thường bị sai lầm, chớ dùng trực-giác của linh-tâm thì không
sai lầm được. Tuy vậy, cũng phải lấy lý-trí phối kiểm trực-giác,
vì trong lúc tâm hồn chưa định tĩnh, trực-giác cũng có thể bị
suy siển vì bị vật-dục xen vào. Trực-giác để biết, lý-trí để kiểm
soát ". Về trí hay biết thì cũng cứ theo lẽ thiên nhiên mà sanh
hoạt, chớ không cầu học thức kiến văn, nghĩa là cứ hướng về
nội giới, gìn giữ tâm thanh tịnh, rồi Đạo vô vi sẽ xuất phát cảm
ứng với Trời Đất vạn vật mà quán triệt sự vật. Đạo Đức Kinh
chương 47 nói rằng:
Không bước ra khỏi ngõ mà biết việc thiên hạ, không dòm ra
cửa sổ mà hiểu Đạo Trời.
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Bất xuất hộ nhi tri thiên hạ,
Bất khuy dũ nhi kiến Thiên Đạo.
Đức Lão Quân nói rằng: càng ra xa thì càng biết ít. Lẽ ấy nên
Thánh Nhơn không tìm kiếm bên ngoài mà tự nhiên biết,
không làm mà tự nhiên thành.
Đạo Giáo chú trọng cái biết "Trực Giác" của Tâm Linh siêu
nhiên, chớ chẳng cầu cái biết chi li của Trí Thức, cho nên nói
rằng: "Tuyệt học vô ưu".
Đức Lão Tử còn đề cập đến hai chữ "Huyền Đồng" để làm rõ
thêm cái ý nghĩa "Trực Giác". Đạo Đức Kinh chương 56 nói
rằng: "Tri giả bất ngôn, Ngôn giả bất tri", nghĩa là kẻ biết không
nói, kẻ nói không biết. Thường ngậm miệng bít mắt, bít tai, lụt
cái bén nhọn, bỏ sự chia phân, hòa với ánh sáng, đồng với bụi
bặm. Ấy gọi là Huyền Đồng (đồng hóa với Đạo huyền bí) tức
dùng cái khiếu trực giác tự nhiên, Trời Đất phú cho mình để
cảm ứng với Đức. "Toàn tri năng, tận thiện mỹ" mà quán triệt
vạn vật đến chỗ nguyên lý, chớ không phải cái biết vạn vật chi
li của Lý trí luận (La tập).

TRỰC NGÔN
直 言
E: The sincere words.
F: La paroles sincère.
Trực: Ngay thẳng, thẳng tới, đợi. Ngôn: lời nói. Trực ngôn là
lời nói thẳng thắn, cứ theo sự thật mà trình bày, không sợ
mích lòng.

TRỰC TÂM
直心
E: Sincerity.
F: La sincérité.
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Trực: Ngay thẳng, thẳng tới, đợi. Tâm: lòng. Trực tâm là lòng
ngay thẳng. Nhờ trực tâm mà phát ra lời nói hay việc làm ngay
thẳng.

TRƯNG 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."

TRỪNG PHẠT
Trừng 懲: Răn, trừng phạt.
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".

TRỪNG TRỊ
懲治
F: Punir.
Trừng trị 懲治: Xử phạt cho rõ tội. Sắc lệnh Đức Chí Tôn nơi
Ngọc Hư Cung phân định cho Chơn hồn hai điều đọa và thăng
mà Phong thưởng hoặc trừng trị nơi cõi Thiêng liêng cũng
theo luật "Công thưởng tội trừng" và căn cứ theo những hành
vi thiện ác nơi thế gian mà định công tội cho Chơn hồn. Nếu
có công thì được siêu thăng và phong thưởng cho những
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phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật; còn nếu có tội thì bị trừng phạt
đọa đày trở lại thế gian vào con đường Lục đạo.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
"Thưởng, phong, trừng, trị phân điều đọa thăng."

TRƯỚC LÂM THẤT HIỀN
竹 林 七 賢
E: Seven Sages in the forest of bamboos.
F: Sept Sages dans la forêt de bambous.
Trước: còn đọc Trúc, cây trúc hay cây tre. Lâm: rừng. Trúc lâm
là rừng trúc. Thất Hiền: bảy ông Hiền. Trúc lâm Thất Hiền là
bảy ông Hiền ở rừng trúc.
Bảy ông Hiền nầy có cùng một chí hướng, tu theo đạo Tiên,
thường tụ nhau nơi rừng trúc đàm đạo quanh một cái bàn, vào
thời nhà Tấn bên Tàu, tức là vào thời Tư Mã Chiêu, con của
Tư Mã Ý, trong truyện Tam Quốc.
Trúc lâm Thất Hiền có tên kể ra sau đây:
Nguyễn Tịch (210-263)
Kê Khang (223-263)
Lưu Linh (220-300)
Sơn Đào (205-283)
Hướng Tú (221-300)
Vương Nhung (234-305).
Nguyễn Hàm
Đây là nhóm Thanh đàm của Đạo gia, bàn về những vấn đề
thanh cao, những tư tưởng siêu việt.
Đây cũng là nhóm đại diện cho phong trào sống nghệ thuật
phong lưu theo tự nhiên, để cho tình cảm lãng mạn nẩy nở tự
do, không chịu gò ép trong lễ nghi hay giới luật.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Trước lâm chứa đặng bảy ông Hiền,
Vì bỏ tục trần mến cảnh Tiên.
Hồng cấu đã chui thân phải vấy,
Hơn thua cười kẻ biết nơi tiền.
(Xem chữ Thất hiền. Vần TH.)

TRƯỚC MAI
竹 梅
E: Bamboo and plum-tree.
F: Bambou et prunier.
Trước: còn đọc Trúc, cây trúc hay cây tre. Mai: cây mai. Đây
không phải là cây mai mà người ta trồng cho trổ hoa vàng
trong dịp Tết, mà là loại cây cùng loại với cây táo, có hoa màu
trắng hoặc hồng, kết trái có vị chua, trái chín thì màu vàng,
dùng để làm xí muội hoặc ô mai. Loại cây mai nầy rất giỏi chịu
lạnh, trong tuyết giá mà nó vẫn xanh tươi và trổ hoa, nên được
xếp vào 'Tuế hàn Tam hữu" (Tùng, Trúc, Mai). Do đó:
Trúc mai hay Trước mai là để chỉ tình bạn cao khiết.
Nhưng từ ngữ Trúc mai còn dùng để chỉ tình yêu thắm thiết
của đôi thanh niên nam nữ do thành ngữ: Thanh mai trúc mã
(mai xanh ngựa trúc) rút ra từ bài thơ của Lý Bạch là bài
Trường Can Hành. Bài thơ nầy, Lý Bạch tả mối tình thơ ngây
của chàng và nàng, cùng ngụ trong xóm Trường Can, thuở
nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít cùng nhau, bằng hai câu thơ:
Lang ky trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai.
(Chàng cỡi ngựa trúc chạy đến,
Chạy vòng quanh giường đùa với mai xanh).
Tóm lại, từ ngữ Trước mai hay Trúc mai có hai nghĩa tùy theo
trường hợp:
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• Trúc mai là tình bạn cao khiết.
• Trúc mai là tình yêu thắm thiết của một đôi nam nữ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dưỡng sanh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.

TRƯỢC CHẤT
濁質
E: The dirty matter.
F: La matière sale.
Trược chất hay trọc chất 濁質 là các chất uế trược, do chất
bẩn sinh ra. Con người đã đến phàm thì mọi thứ đều phàm,
cũng như sự cấu tạo nên con người này cũng từ uế-trược của
"tinh cha huyết mẹ", rồi đi ra từ trong ngõ ngách của cuộc đời.
Ăn của thổ rốt lại trả về Thổ thì có gì đâu mà lấy làm vinh
hạnh, thì cuối đời có gì đâu luyến tiếc? Nhưng, người còn có
cái Linh của Thượng Đế ban cho, nếu không biết phát huy nó
cho ngày càng lớn rộng thì cũng như vạn vật trong đất trời này
mà thôi. Sống phải biết như sen trong bùn. Nhô lên trong bùn
nhưng Sen vẫn là Sen "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Rốt lại người chỉ có Tu mà thôi; tu thân, tu tánh, tu trí, tu mạng.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu. có câu:
"Lánh xa trược chất bụi hồng,
"Cung Tiên sớm tối vui vòng thung dung."

TRƯỢC KHÍ
濁氣
E: The impure gas.
F: Le gaz impur.
Trược khí 濁氣 hay trọc khí là khí dơ bẩn, là chất khí ô-trược.
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Ở đây, chất trược khí ấy được tạo ra bởi các loại thực phẩm
thịt cá do ăn mặn mà ra, nói chung là do thực nhục.
Phật cho rằng Thế giới Ta Bà là một cõi đầy ô-uế, có đủ ngũ
trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh
trược và mạng trược, nên cõi này được gọi là Uế thổ "Uế độ";
còn Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà là một cõi đầy an vui
sung sướng, nên cõi này được gọi là Tịnh thổ (Tịnh độ).
Thầy dạy: "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".
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Từ từ Cực Lạc an vui,
"Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu thăng."

TRƯỢC QUANG
濁光
E: The cloudy aureola.
F: L’auréole trouble.
Trược quang 濁光 là Ánh sáng uế trược, khí uế trược.
Con người chịu biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử, nên trược
khí ở cõi thế gian đã thâm nhiễm vào Chơn linh như Kinh Giải
Oan viết:
Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm,
"Mùi đau thương đã thấm Chơn linh.
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Vì vậy, khi Chơn hồn về đến cõi Huỳnh Thiên thì được Lôi
Thần dùng roi Thiêng liêng để trừ tà khí và giải tán những uếtrược đã ô-nhiễm vào Chơn thần. Đó cũng là một Bí pháp giúp
cho hồn người tu được tiếp tục đi lên những cõi Thiêng Liêng
khác. Ánh sáng chớp nhoáng của roi thần lóe lên để trừ tà khí
của Chơn thần. Thần sấm sét trong bộ Lôi công trừ tiêu tan
hết những trược quang. Do vậy mà nơi đây là một cái ải rất
quan trọng khó qua, con cái của người qui liễu phải cầu
nguyện.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng,
"Bộ Lôi Công giải tán trược quang."

TRƯƠNG CÔNG NGHỆ CỬU THẾ ĐỒNG CƯ
Có tích Ông Trương-Công-Nghệ: Ngày xưa ông Trương CôngNghệ chín đời cùng ở với nhau một nhà. Có câu: "TrươngCông-Nghệ cửu thế đồng cư". Vợ chồng con cháu có mấy
trăm người mà trọn đời chưa có điều chi xích-mích, trong giađình bao giờ cũng đấm ấm như khí hòa mùa xuân. Ngày kia
Vua nghe tin bèn ngự giá đến nhà ông mà hỏi rằng: nhà của
ngươi dùng cách gì mà trong gia-đình vui-vẻ thuận-hòa với
nhau như vậy? Ông Trương-Công-Nghệ bèn viết một chữ
NHẪN thiệt lớn vào trong tấm giấy mà dâng lên cho Vua....
Vua xem rồi lấy làm kính phục, liền ban cho ông một trái lê thử
coi ông xử sự ra sao. Ông bèn sai người cắt trái lê bỏ vào
trong cái thùng lớn đổ nước nấu sôi, rồi kêu tất cả người trong
nhà đến trước mặt, cho uống mỗi người một muỗng, để gọi là
chung hưởng ân Vua. Ôi! Tấm lòng nhẫn nại của ông quý biết
chừng nào. Ðến đỗi nhà của ông có nuôi một trăm con chó,
mỗi bữa ăn, cho ăn cơm nếu thiếu một con nào thì hết thảy cả
bầy đều không ăn, đứng đợi....Sự nhẫn nại của ông kịp đến cả
súc vật cũng biết nhẫn nhượng như thế. Ðời nay những người
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không biết kiên nhẫn mà xem đến truyện của ông thì há chẳng
hổ mình lắm sao? Có thơ rằng:
Trương-Công-Nghệ trăm phần nhẫn nhịn,
Chín đời cùng xúm-xích ở chung.
Tiếng lành đồn thấu bệ rồng,
Một nhà sum hiệp Cửu-Trùng ban khen.
Ấy là chứng tỏ được câu: "Bá nhẫn đường trung hưởng thái
hòa" tức nhiên: Nếu trăm điều mà nhịn được hết, thì trong gia
đình sẽ được thuận-hòa vui-vẻ vô cùng.
THI
Huệ Lan chung đứng mái tây hiên,
Biết phải cùng nhau dữ hóa hiền.
Kẻ đố người làm đôi đứa hại,
Trăm điều nhẫn nhịn mới là Tiên.

TRƯƠNG HỮU ĐỨC (Tên)
Trương Hữu Đức: Tiên Đạo phò cơ Đạo sĩ, thọ phong ngày
15-03-Bính Dần. Qua ngày 12-01-Đinh Mão, Đức Chí Tôn lập
Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, Đức Chí Tôn phong Ngài
Trương Hữu Đức vào phẩm Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.
Ông Trương-Hữu-Đức, Thơ-ký Sở hoả-xa Sài-gòn là người
đứng vào số 21 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai Đạo
ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926).
Ông Trương Hữu Đức (Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài).
Thầy dạy: "Ðức, phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ".
Đạo Hiệu: Thân Dân. Nguơn-linh: Từ-Hàng Đạo Nhơn. Quê
quán: Cầu An Thượng, Hiệp Hòa, Chợ-Lớn.
Ngày 20-5-Tân Hợi (dl. 12-6-1971) Ngài Hiến Pháp Trương
Hữu Đức có tự viết Tiểu sử của Ngài:
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"Trương Hữu Đức, sanh ngày 2- 2-Canh Dần (1890) (giấy tờ
1892), con ông Trương Văn Tựu (chết) Cựu Cai Tổng Cầu An
Thượng, làng Hiệp Hòa (Chợ Lớn), Giáo Sư phái Ngọc và bà
Lê Thị Nhụy tức Sót (chết). Ngài Nhập môn vào Đạo Cao Đài
năm Ất Sửu (1925) lúc mới còn Xây bàn Thọ phong Hiến Pháp
Hiệp Thiên-Đài, hiệp với Ông HẬU thọ phong Bảo Pháp Hiệp
Thiên-Đài, thành cặp phò loan truyền Đạo. Hiền nội là Bà
Nguyễn Thị Sanh, nhập môn vào Đạo sớm, Đức Chí Tôn
phong Lễ Sanh, ngày 14-Giêng Đinh Mão (dl. 15-2-1927).
Ngày Qui: 20 giờ 15 ngày 15-12 Ất-Mão (dl. 15-02-1976). Ông
là một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo.

TRƯƠNG LƯƠNG
張良
Người họ Trương tên Lương, tự là Tử Phòng, người nước
Hàn. Tổ tiên năm đời của Trương Lương đều làm quan Tướng
Quốc nước Hàn. Cha tên là Bình, làm Tướng Quốc cho vua
Hàn là Ly Vương và Điệu Huệ Vương. Khi cha chết, Trương
Lương còn ít tuổi nên chưa được tập ấm làm quan.
Khi nước Hàn bị Tần Thủy Hoàng đánh tan, sáp nhập vào
nước Tần, lúc đó Trương Lương có 300 tôi tớ trong nhà. Em
của Lương chết, Lương không lo chôn cất, mà lo bán tất cả
gia tài, giải tán các tôi tớ, dùng tiền đi tìm một người làm thích
khách để giết vua Tần, báo thù cho nước Hàn. Trương Lương
thường học lễ ở Hoài Dương, đi về đông yết kiến một vị ẩn sĩ
tên là Thương Hải Quân, tìm được một dũng sĩ họ Lê, thường
gọi là Trưng Hải Công, sử dụng một đôi chùy nặng 120 cân.
Khi hay tin Tần Thủy Hoàng đi chơi qua miền đông, Trương
Lương cùng với dũng sĩ rình núp ở bãi cát Bác Lãng, chờ khi
xe của Tần Thủy Hoàng đi qua thì xông ra đánh, nhưng lại
đánh nhầm xe của bọn tùy tùng. Tần Thủy Hoàng nổi giận,
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giết chết dũng sĩ họ Lê, rồi cho lịnh truy lùng bắt cho kỳ được
Trương Lương. Ông phải đổi tên họ, cải dạng, trốn ở Hạ Bì.
Trương Lương dâng dép 3 lần:
Một hôm, Trương Lương ra cầu Hạ Bì ngồi chơi, gặp một cụ
già mặc áo cộc, cốt cách phương phi, đi ngang qua cầu, bỗng
làm rớt chiếc dép xuống cầu. Cụ quay lại thấy Lương ngồi đó
thì bảo rằng: Thằng bé, xuống cầu lượm dép giùm ta.
Lương ngạc nhiên muốn từ chối, nhưng thấy cụ già cả nên cố
nhịn, lội xuống dạ cầu lượm chiếc dép đem lên cho cụ. Ông cụ
lại bảo: Xỏ vào chân ta. Lương đã trót lấy dép lên nên luôn tiện
ngồi xuống xỏ dép vào chân của cụ. Cụ già mang dép xong,
cười rồi bỏ đi. Lát sau cụ quay lại cầu, loay quay thế nào lại rớt
dép lần nữa. Rồi Cụ cũng biểu Trương Lương lội xuống lượm
dép cho Cụ và xỏ vào chân Cụ. Lương thấy việc nầy có vẻ lạ,
nên cũng vâng lời, làm vừa lòng cụ già lần nữa. Đến lần thứ
ba Cụ cũng biểu Lương xuống nhặt dép cho Cụ như hai lần
trước. Trương Lương làm việc ngoan ngoãn, Cụ già mang dép
vào chân xong, cười rồi bỏ đi. Một lát Cụ quay trở lại, nói với
Trương Lương rằng: Thằng bé nầy dạy được! Năm ngày sau,
sáng tinh mơ, mày đến gặp ta tại đây.
Trương Lương lấy làm lạ, nhưng cũng vâng chịu. Đúng năm
ngày sau, sáng tinh mơ, Trương ra cầu thì đã thấy Cụ già đã ở
đó từ trước.
Cụ giận, nói đã hẹn với người già, lại đến sau, là cớ gì?
Cụ đi, rồi quay lại nói: Năm ngày nữa ra gặp ta ở đây cho
sớm. Năm ngày sau, Trương Lương ra cầu thật sớm, vào lúc
gà gáy, nhưng lại thấy Cụ già đã đến trước rồi. Cụ giận, nói:
- Năm ngày sau, hãy ra đây cho sớm.
Đúng năm ngày sau nữa, chưa đến nửa đêm thì Trương
Lương ra cầu, một lát sau thì thấy Cụ già đi tới. vui vẻ nói:
- Thế mới phải chứ!
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Rồi Cụ trao cho Lương một quyển sách và nói:
- Học trong quyển sách nầy thì làm thầy của bực Đế vương.
Mười năm sau sẽ ứng nghiệm. Mười ba năm sau con sẽ đến
gặp ta, hòn đá màu vàng dưới chơn núi Cốc Thành ở phía Bắc
sông Tế là ta đó. Cụ già nói xong thì đi mất.
Sáng hôm sau, Trương Lương mở sách ra xem thì đó là
quyển "THÁI CÔNG BINH PHÁP". Trương Lương vô cùng
mừng rỡ, ngày đêm chuyên cần nghiên cứu học tập.
Cụ già tặng sách cho Trương Lương là Ông Tiên Huỳnh
Thạch Công. (Huỳnh Thạch là cục đá màu vàng). Nhờ công
dâng dép ba lần cho Tiên Ông nên được Tiên Ông tặng cho
sách quí, học trong đó mới trở nên tài giỏi, làm thầy cho bực
Đế vương (tức là làm Quân Sư), bày mưu tính kế, đánh đông
dẹp bắc, bình trị thiên hạ.
Do điển tích ấy Tiên Nương Đoàn Thị Điểm viết trong Nữ
Trung Tùng Phận bốn câu thơ nhắc lại sự tích nầy:
Lựa những mặt tài tình thọ giáo,
Học cho thông mối đạo quân thần.
Trương Lương dâng dép ba lần,
Chút công ấy định Hớn Tần nên hư.
Trương Lương ở Hạ Bì làm người nghĩa hiệp, Hạng Bá giết
người bị tội, đến đây trốn lánh, được Lương che chở và giúp
đỡ, tạo một cái nhân tốt về sau.
Trong lịch sử Trung Hoa, chỉ có hai vị làm được việc công
thành thân thối nầy là: Phạm Lãi thời Đông Châu Liệt Quốc và
Trương Lương thời nhà Hán.
Đây là bài thi của Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng:
Ác xế nâng cao bóng hải đường,
Xa tên nhờ bởi nặng cung trương.
Lòn trôn Hàn Tín nên cơ nghiệp,
Dâng dép Trương Lương dựng miếu đường.
Khương Thượng đi câu ra trí chúa,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

260

▐ Q.3 VẦN TR

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Văn Vương ngồi ngục mới đồ vương.
Trượng phu phải mặt không nao chí,
Xung đột quyết hơn chốn chiến trường.

TRƯƠNG PHỦ TỪ

TRƯƠNG QUẢ LÃO
Là nguơn linh của ông Ca Minh Chương (1850-1928) Bảo Đạo
Chơn Quân Hiệp Thiên Đài.
Trương Quả Lão là con dơi trắng tu
hành thành Tiên, làm bạn với Lý Thiết
Quả, ở ẩn trong núi Trung Điền (Hàng
Châu). Tên thật là Trương Quả, chữ
Lão là già được người đời thêm vào.
Dưới đời Đường, niên hiệu Khai
phong (713-733) Võ Hậu cho triệu về
Kinh, nửa đường ông giả chết. Đường
Minh Hoàng nhiều lần đem sắc chỉ
rước, ông mới chịu ra và được phong
là Ngân Thanh Lộc Đại phu. Sau ông
xin về ẩn dật trên núi, lấy hiệu là
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Thông Huyền tiên sinh, qui Tiên dưới đời Thiên Bảo (742-755).
Trương Quả Lão giáng cơ:
Hỉ chư Đạo-hữu, Đạo gặp lối quanh co, há biết ngừa vực
thẵm, gắng sức cho tròn trách-nhậm lớn lao của Đấng Chí-Tôn
phú thác.
Chư Đạo-hữu khá biết:
TRƯƠNG kỳ bạch động mộ Tiên gia,
QỦA diệu thâu trì tác trí kha.
LÃO dược độ sanh tiên tự khởi,
Hiến trần tu thức trực ninh tà.
Trương Quả Lão
Ách nước nạn dân, số Trời đọa thế. Vòng vay trả, mối buộc
ràng; nếu có tai mắt rộng xa, tự hỏi vì đâu nông nỗi.
Đây hậu thân của Trương Quả Lão là: Ngài Ca Minh Chương
sanh năm 1850 (tuổi Canh Tuất) tại ấp Thanh Ba, làng Mỹ Lộc
Tây, tổng Phước Ðiền Trung, quận Cần Giuộc, trong một gia
đình thấm nhuần Nho giáo (Ngài Ca Minh Chương cùng quê
với Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung).
Ngày 21-2-Bính Dần (dl. 3-4-1926) Ðức Chí Tôn giáng cơ tại
Vĩnh Nguyên Tự, Ngài Ca Minh Chương có hầu đàn, được
Ðức Chí Tôn ban cho bốn câu thi và thâu nhận Ngài vào hàng
Môn đệ:
Thế thượng hề vô bá tuế nhân.
Thất tuần dĩ định vấn thời quân.
Ưu tư mạc vọng thường vô lộ,
Nghiệp trái tùy căn định số phần.
Khi Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, ngày
12-1-Ðinh Mão (dl. 13-2-1927), Ðức Chí Tôn phong Ngài Ca
Minh Chương phẩm Bảo Ðạo, nên người ta thường gọi Ngài là
Ca Bảo Ðạo. Ngài được Ðức Chí Tôn khai khiếu. Ngài phò
loan cùng Ngài Hiến Ðạo Phạm Văn Tươi, lập thành cặp Phò
loan truyền Đạo.
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Hoàn cảnh khắt khe của Ngài Ca Minh Chương thật quá thảm
thiết. Bài Văn tế của Đức Hộ Pháp có ghi rõ:
…Hỡi ôi! Vợ già yếu, gái thời ngây dại,
Nối lửa hương, ngó lại vắng người.
Theo linh xa một gái chơi-vơi,
Phò giá triệu bóng trời không kẻ đậy…
Ðức Chí Tôn giáng cơ cho Ngài Ca Bảo Ðạo bài thi để an ủi
cho hoàn cảnh gia đình quá bi thảm của Ngài:
Thấy con gia đạo tợ tơ cuồn,
Chạnh đến lòng Thầy dạ ướm tuôn.
Ngặt nỗi vợ nhà đau dã dượi,
Khật khùng con trẻ nói luông tuồng.
Khiến nên mai đảnh khơi màu trắng,
Cho đến tòng lâm trổ sắc buồn.
Công quả đã đành công quả đủ,
Nay đem ba kiếp dập dồn luôn.
Qua bài thi trên, Ðức Chí Tôn cho biết: Ðức Chí Tôn cho gia
đình của Ngài Ca Bảo Ðạo nhồi quả ba kiếp nhập lại trả trong
một kiếp nầy: Ngài bị bịnh, vợ cũng bị bịnh, con bị điên khùng.
Nay phải ráng chịu đựng để trả trong kiếp nầy cho sạch nợ
tiền khiên thì mới có thể trở về cựu vị (lúc này Bà Lâm Hương
Thanh có đến trị bịnh cho) Ngài Ca Bảo Ðạo hành quyền được
gần ba năm. Ngài qui Tiên vào ngày 19-10-Mậu Thìn (dl. 3011-1928), hưởng thọ 79 tuổi. Ban đầu an táng tại quê nhà, vì
Đạo mới khai chưa có điều kiện đất đai. Sau cải táng về Ngã
Ba Ao Hồ, Châu Thành Thánh địa, Toà-Thánh Tây Ninh.

TRƯƠNG THỊ NHẠN (Tên)
Trương Thị Nhạn là con gái của Ngài Trương Văn Tràng (Tiếp
Pháp Chơn Quân Hiệp Thiên Đài).
Bà là một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo.
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TRƯƠNG THỊ TRÒN (Tên)
Trương Thị Tròn (là Hiền nội của ông Trần Văn Tạ) Ông là Hộ
Đàn Pháp Quân của Toà Thánh Tây Ninh) Bà cùng ông Tạ lo
công quả, trị bịnh bằng cách cho bịnh nhân quì trước Thiên
bàn cầu nguyện, sau đó cho uống chén bạch thuỷ. Nhiều bịnh
hết một cách huyền diệu. Đó là do Đức Chí Tôn ban cho ông
đủ huyền pháp trị binh tâm thần.
Bà là một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo.

TRƯƠNG VĂN NHUNG (Tên)
Ông là một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo.

TRƯƠNG VĂN TRÀNG (1893-1965) (Tên)
Tiếp Pháp Chơn quân Hiệp Thiên Đài.
Ngày 24-12-1926 Ngài thọ Thiên Phong Tiếp Pháp Chơn
Quân. Ngày sinh: 25-10 Quí-Tỵ (1893) Qui lúc 5 giờ chiều
ngày 15-01 Ất Tỵ (1965. Quê quán: Bình Thạnh (Biên-Hòa).
Ngài Tiếp Pháp Chơn Quân thế danh là Trương Văn Tràng,
Thân phụ là Trương văn Tịch và Thân mẫu là Trần thị Lịnh.
Ngài xuất thân trong một gia đình Nho-phong. Thuở thiếu thời
theo học Hán văn với người cậu. Phụ mẫu ông cho theo học
Việt và Pháp tại trường Tổng, kế là trường Tỉnh. Hiền nội là bà
Nguyễn thị Phó (1894-1917). Ông bà có một gái tên Trương
Thị Nhạn cùng đứng tên trong Tờ khai Đạo 247 vị.

TRƯƠNG VI RỒNG
(Trương: giương cao ra cho mọi người thấy. Vi rồng: cái vây
hay cái vảy của con rồng). Trương vi rồng là nói về con cá
chép đã nhảy vượt qua Võ môn rồi thì hóa thành rồng, nó bèn
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giương cái vây ra cho mọi người thấy, tỏ ý là mình tài giỏi.
nghĩa bóng là chỉ thái độ dương dương tự đắc tự mãn.
Cá vượt qua được Vũ môn biến thành rồng, giương kỳ vi thấy
oai nghi lẫm liệt, tỷ như sĩ tử thi đậu quan cao, áo mão, dù
lộng vua ban làm tăng phần vinh hiển. Đấy là lúc Sĩ tử được
thành công trên đường khoa cử, công danh hiển đạt với đời
vậy học hỏi nơi ai? Người có học phải biết đến công ơn Thầy
là vậy.
Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Khoa võ môn dầu nhào qua khỏi,
"Trương vi rồng học hỏi nơi ai."

TRƯỜNG
• TRƯỜNG 場 Cái sân, khoảng đất rộng dùng làm nơi tụ họp
đông người. Td: Trường công đức, Trường đổ bác.
• TRƯỜNG 長 Dài, lâu dài, xa.. Trường cửu, Trường đình.

TRƯỜNG ÁC CẢM
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Vì Tệ Huynh biết đặng cái bí mật huyền vi ấy, nên không
khứng nghe lời mới nảy sanh ra trường ác cảm. Nào là lường
gạt nhơn sanh, nào là tranh giành quyền tước, gieo nhục nhã
khắp nơi, lấy quyền Ðời chế Ðạo. Một trường ngôn luận xảo
quyệt, dối gian truyền cùng làng khắp xóm, nhưng sự kết cuộc
cũng không hại chi cho danh thể của Tệ Huynh, duy làm cho
thiên hạ chê khinh Chánh Giáo. Chẳng biết lương tâm của
những kẻ phá Ðạo ngày nay nó phải thế nào, lẽ tà chánh trọng
khinh sao chẳng rõ."
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TRƯỜNG ÁO TIM
A- Duyên khởi: Năm 1911, Ngài LÊ VĂN TRUNG (năm 1930
Ngài là Quyền Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) khởi
xướng một việc rất mới mẻ có quan hệ mật thiết, ảnh hưởng
lớn lao đến xã hội nước ta, nơi đang chịu sự thống trị của
chính quyền Pháp. Đó là việc xây dựng Nữ Học Đường để
giáo dục con gái, thực hiện Nam Nữ bình quyền.
Ngài Lê Văn Trung đi 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, còn được gọi là trường Áo Tím, vì
nữ sinh mặc đồng phục áo dài màu tím, quần trắng. Tượng
trưng cho tính đoan trang kín đáo và khiêm nhường của Thiếu
nữ Việt Nam (1940 Trường đổi tên thành Collège Gia-Long rồi
Lyceé Gia Long, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng
Trường lại đổi thành Trung-Học Phổ-Thông Nguyễn Thị Minh
Khai thu nhận cả nữ sinh và nam sinh, không còn là một NữHọc-đường thuần túy nữa).
Trường Nữ Học Đường Áo Tím ngày xưa đến nay đã qua ba
thế hệ: Áo Tím - Gia Long - Nguyễn Thị Minh Khai vẫn còn
sừng sững như ngày nào tại số 275 Điện Biên Phủ. Quận 3.
Thành Phố Hồ Chí Minh.
B- Lịch sử Trường Áo Tím:
1- Thành Lập Trường:
Trước thế kỷ thứ 20, nền giáo dục khoa bảng tại Việt Nam ít
quan tâm đến việc giáo dục nữ sinh. Vào năm 1908, một số
nhà giáo dục và trí thức Việt Nam khởi ý đề nghị và gửi thư
yêu cầu chính quyền địa phương thành lập một ngôi trường đa
cấp (mẫu giáo, Tiểu học và Trung học) dành riêng cho nữ
sinh.
Ðơn thỉnh nghị được chấp thuận vào năm 1909 nhưng vì
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không đủ ngân khoảng nên việc xây cất chỉ được khởi xướng
vào năm 1913. Ngôi trường tọa lạc trên một khoảng đất rộng
trên đường Legrand de la Liraye, thuộc thành phố Sài Gòn.
2- Khai Giảng Trường:
Công trình xây
cất
kéo
dài
khoảng hai năm.
Thống
đốc
Roume đã cắt
băng
khánh
thành và tuyên
bố khai giảng
niên học đầu tiên
vào năm 1915.
Hội Ðồng Quản
Trị của trường đã chọn tà áo dài màu tím - tượng trưng cho sự
tinh khiết của phụ nữ Việt Nam - làm đồng phục cho nữ sinh
của trường. Kể từ ngày đó, trường được gọi là "Trường Nữ
Sinh Áo Tím".
3- Niên Học Ðầu Tiên: Trường có 42 nữ sinh trong niên khóa
đầu. Các nữ sinh này đều cư ngụ tại thành phố Sài Gòn hoặc
các vùng lân cận. Sau này trường mới mở thêm cư xá nội trú
cho các nữ sinh đến từ các thành phố khác. Trường có nhiều
cấp, từ lớp mẫu giáo đến những lớp cao cấp hơn. Học sinh
phải thi lấy Chứng Chỉ Căn Bản Giáo Dục sau khi tốt nghiệp
các lớp cao cấp.
4- Mở Mang Trường: Năm 1918, để đáp ứng nhu cầu tăng
trưởng của học sinh, một tòa nhà thứ hai được xây song song
với tòa nhà thứ nhất. Tầng dưới của tòa nhà mới này được
dùng làm nơi nội trú cho các nữ sinh ở xa nhà. Phía sau là một
ngôi nhà trệt trong đó có bệnh xá, phòng giặt và nhà bếp. Các
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lớp nữ công gia chánh và thêu thùa cũng được giảng dạy ở
nơi này.
5- Khai Giảng Bậc Trung Học Ðệ I Cấp: Vào tháng 9 năm
1922, Thống Ðốc Albert Sarraut chính thức khai giảng lớp đầu
tiên của bậc Trung Học Ðệ Nhất Cấp. Một bảng đá bằng cẩm
thạch với danh hiệu "Trường Của Những Thiếu Nữ Bản Xứ"
được khắc trước cổng trường. Tuy nhiên tên này không được
thông dụng bằng tên Trường Nữ Sinh Áo Tím. Vị Hiệu Trưởng
đầu tiên của Trường Nữ Trung Học này là cô Lagrange, người
Pháp. Những nữ sinh muốn theo học bậc trung học Đệ Nhất
cấp phải qua khóa thi căn bản giáo dục và kỳ thi tuyển vào
trường. Học sinh bắt đầu học Pháp Văn từ cấp lớp căn bản.
Pháp ngữ là sinh ngữ chính thức được dùng trong việc giảng
dạy các lớp bậc trung học đệ nhất cấp. Nữ sinh chỉ được dùng
Pháp ngữ để đàm thoại trong trường. Tiếng Việt chỉ được dạy
mỗi tuần hai giờ trong giờ Việt Văn.
6- Tham Gia Hoạt Ðộng Chính Trị: Năm 1926, liệt sĩ Phan
Chu Trinh, thuộc phong trào Duy Tân, qua đời. Học sinh toàn
quốc, từ Bắc chí Nam, kể cả nữ sinh trường Áo Tím, đã nghỉ
học để tỏ lòng ủng hộ Cụ. Ðáng tiếc thay, nguyên nhân này đã
đưa đến việc một số nữ sinh bị cầm tù và bị đuổi học vĩnh
viễn.
7- Thời Kỳ Ðệ Nhị Thế Chiến: Mùa hè năm 1940, quân đội
Nhật chiếm đóng trường. Vì vậy trường phải tạm dời về
trường Tiểu học Ðồ Chiểu tại vùng Tân Ðịnh. Ngay sau khi
quân đội Nhật trao trả lại ngôi trường thì quân đội Anh Quốc lại
tiếp thu trường dùng làm trại lính cho đến năm 1947. Lúc ấy
trường bị hư hại nhiều và vị Hiệu Trưởng lâm thời đã phải kêu
gọi mạnh thường quân đóng góp tài chính để tu sửa trường.
8- Mở Mang Trường: Vào năm 1949, trường lại được nới
rộng hơn. Một tòa nhà hai tầng được xây trên đường Bà
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Huyện Thanh Quan và sát nhập vào trường để đáp ứng sỉ số
nữ sinh theo học ngày một gia tăng.
9- Hiệu Trưởng Người Việt: Niên khóa 1950-1951 là một
niên khóa đáng ghi nhớ trong lịch sử của trường vì Cô Nguyễn
Thị Châu, cựu học sinh Áo Tím, được bổ nhiệm làm vị Hiệu
Trưởng người Việt Nam đầu tiên của trường. Kể từ năm 1952,
hệ thống giáo dục bắt đầu thay đổi. Chương trình Pháp được
đổi dần qua chương trình Việt. Trong hệ thống giáo dục mới,
Pháp và Anh ngữ là những ngoại ngữ được giảng dạy và là
môn học bắt buộc cho các nữ sinh Trường Áo Tím.
10- Thay Ðổi Ðồng Phục và Tên Trường:
Năm 1953, đồng phục áo dài tím được thay thế bằng chiếc áo
trắng với phù hiệu của trường - đóa mai vàng - khâu lên trên
áo. Sau khi giành được độc lập từ Pháp, chính quyền Việt
Nam đã chọn tiếng Việt làm tiếng Quốc ngữ trong việc giáo
dục. Sau đó trường được đổi tên là Trường Nữ Trung Học Gia
Long (Tên của vị vua đầu tiên triều Nguyễn).
11- Sự bành trướng của Trường: Qua những chương trình
khuếch trương, trong trường được xây thêm Thư viện (1965),
phòng thí nghiệm vật lý và hóa học (1966) và hồ bơi (1968).
Sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bị sụp đổ vào cuối
tháng 4 năm 1975, trường Gia Long lại một lần nữa đổi tên
thành Nguyễn Thị Minh Khai.
12- Danh Sách Các Vị Cựu Hiệu Trưởng:
Sau đây là danh sách các vị cựu hiệu trưởng từ lúc sáng lập
trường đến năm 1975: Cô Lagrange, Cô Lorenzi, Cô Pascalini,
Cô Saint Marty, Cô Fourgeront, Cô Malleret, Cô Dubois, Cô
Nguyễn Thị Châu, Cô Hùynh Hữu Hội, Cô Nguyễn Thu Ba, Cô
Trần Thị Khuê, Cô Phạm Văn Tất, Cô Trần Thị Tỵ.
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TRƯỜNG CANH
長庚
Trường Canh là tên của vì sao Thái Bạch, cũng gọi đó là Sao
Kim hay Kim Tinh. Nguyên vì sao Thái Bạch đầu kiếp xuống
trần vào nhà họ Lý, thời nhà Đường bên Tàu, bà mẹ chiêm
bao thấy sao Thái Bạch rơi vào bụng bà, sau sanh ra con trai,
bà đặt tên là Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch lớn lên trở nên tài
giỏi phi thường, là nhà đại thi hào thời nhà Đường. Hiện nay,
Ngài là vị Đại Tiên Trưởng, chức vụ Nhứt Trấn Oai Nghiêm,
thay mặt Đức Thái Thượng Đạo Tổ, cầm quyền Tiên giáo thời
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nhân sanh niệm danh Ngài là "NamMô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo-Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần có câu:
"Linh Tiêu Thái Bạch Trường Canh,
"Truyền tâu Đế Khuyết dữ lành nhơn gian."
Chính Ngài cũng có giáng Cơ cho thi như sau:
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.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Trường-Canh chói rạng lòa Kim-Khuyết,
"Xin ban ơn giải nghiệt cho đời.
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"Tề-Thiên Đại-Thánh để lời,
"Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng."

TRƯỜNG CÔNG DANH
場 功 名
E: The field of honours.
F: Le champ des honneurs.
Trường: Cái sân, khoảng đất rộng dùng làm nơi tụ họp đông
người. Công danh: có tiếng tăm và có địa vị trong xã hội, tức là
chỉ việc ra làm quan.
Trường công danh là nơi náo nhiệt đua chen quan quyền
nên cũng là nơi đua chen danh lợi.
Trường công danh đồng nghĩa: Trường quan lại, chốn quan
trường.
Kinh Vào Học có câu:
"Nguyện nên hương hỏa tông đường
"Nguyện thương lê thứ trong trường công danh."

TRƯỜNG CÔNG ĐỨC
場功德
E: The examination place of the merits and virtue.
F: Le lieu d'examen de mérites et de vertu.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Chí Tôn có dạy rằng: "Các
con, người dưới thế nầy muốn giàu sang thì phải kiếm phương
thế mà làm ăn ra của. Còn Thần Thánh, Tiên Phật muốn đắc
Đạo thì phải có công quả. Thầy đến thế nầy. Thầy lập một
trường công đức. Vậy các con muốn đoạt thủ địa vị mình thì
phải đến trường Thầy mà thi thố, chớ không đi nơi nào mà đắc
Đạo bao giờ".
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TRƯỜNG CÔNG QUẢ
場功果
E: The examination place of the merits and virtue.
F: Le lieu d’examen et mérites et de vertu
-"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."
Thuộc Nhiêu, 19-6-1927 (âl 20-5-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Thầy để lời cho các Môn-đệ ở đây biết rằng: Nguồn
Đạo nơi đây còn chưa phổ thông thạnh hành như mấy chỗ
khác là vì phần nhiều Môn đệ chưa để hết tấc thành vào nền
Đạo và độ rỗi sanh linh. Đạo nên là nhờ lòng tín ngưỡng sốt
sắng của mỗi đứa, nếu các con chẳng vì đức hạnh mà gia
công lập cho thành mối Chánh truyền của Thầy đã dụng đức
háo sanh mà gieo cho nhơn loại. Các con đã có phước gặp
đặng mối Đạo Trời, há chẳng vì sanh linh mà lần bước, đem
tất cả công phu để cùng nhau vẹt ngút mây xanh, ngó tột vào
cảnh Thiêng liêng và gắng dìu dắt nhau mà bước khỏi con
đường tối tăm, đặng dẫn đến chốn u-nhàn mà lánh khỏi muôn
điều phiền não sao? Trường công quả đã gần xong, Đạo
Chánh truyền đã khắp chốn, mỗi đứa đều khá biết giá trị cao
thượng của Đạo mà toan độ rỗi dân sanh cho kịp kỳ cuối Hạ
nguơn nầy. Ấy là công quả của các bực Chí Thánh từ xưa đã
dụng mà đem mình thoát khỏi bến trần ai để hưởng sự thanh
nhàn đời đời kiếp kiếp đó, chớ vì tục tánh mà làm cho dời đổi
phân vân, các con khá nhớ lấy. Thầy vì quá yêu mà phải lộ nét
Thiên cơ, nếu chẳng biết giữ trọn mối Chánh truyền và tận tâm
mà lãnh phần thưởng xứng đáng thì sau nầy công phu phải bỏ
qua đó."
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Đức Quyền Giáo Tông tận tâm nhắc nhở thêm rằng:
"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. 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 công-quả được thì tội
trọng về phần mình chịu lấy. Từ hồi tạo thiên lập địa tới ngày
nay, trong mỗi thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ nào mà chính
mình Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế-giới xuống mà lập ra,
không có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại-Tiên là Đức Lý
Thái Bạch lãnh làm Giáo Tông như ngày nay. Tệ-Huynh đây là
lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo làm các việc hữuhình tại thế cho Ngài, rồi ở trong có Người ám-trợ. Tệ-Huynh
xin chỉ rõ quyền-hành lớn-lao của Đức Lý Đại-Tiên Thái-Bạch
Kim-Tinh cho mấy em rõ."
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TRƯỜNG CỬU
長久
E: Durable.
F: Durable.
(Trường là dài, cửu là lâu). Trường cửu là lâu dài.
Do câu Thiên trường địa cửu tức nhiên trời lâu đất dài. Chỉ
những vât lâu dài nhất mà trong vũ trụ này không chi sánh
bằng trời đất được.

TRƯỜNG ĐÌNH
長亭
Trường: Dài, lâu dài, xa.. Đình: nhà trạm nghỉ chân.
Thời xưa ở nước Tàu, những con đường từ thành thị đi ra các
nơi khác, người ta thường trồng các hàng cây dương liễu ở
hai bên đường, cách khoảng chừng 5 dặm đường, thì dựng
lên một cái nhà trạm nhỏ, gọi là Đoản đình, để khách bộ hành
tạm dừng chân nghỉ chốc lát rồi lại tiếp tục đi nữa; rồi cách 10
dặm đường lại dựng một nhà trạm lớn hơn gọi là Trường đình.
Những người đi xa và những người đưa tiễn thường vào các
Đoản đình hay Trường đình để nâng ly rượu uống từ biệt
nhau, rồi bẻ cành cây dương liễu tặng nhau làm roi ngựa. Vậy,
Trường đình là nơi tạm dừng chân để từ biệt nhau.
Với Cao Đài giáo thì: "Âm-quang là nơi Thần Linh Học gọi
Trường Đình là nơi 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." (Thất Nương - Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
Trang 92-Q.2)
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Ngày 5 tháng 8 Ất-sửu (dl. 22-8-1925) các Ngài 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; đoạn Tiên Nương giáng linh rằng:
- 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 thử-thách 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 hết lời 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
người thuở sanh tiền giúp việc sở tuần thành, bổ vào Dinh
Đốc-lý Sàigòn, coi về sở Patentes.
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Người ấy, còn ai ở Sàigòn mà chẳng biết, khi ở thế có nhập
vào Hội-Thi-Xã. Mấy Ông bèn vái tên họ của ông Bạn HuỳnhThiên-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
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.
(Quí Cao)

TRƯỜNG ĐỒ TRI MÃ LỰC
長途知馬力
(Trường: Dài, lâu dài, xa, hay giỏi. Đồ: con đường đi. Tri: biết.
Mã lực: sức ngựa). Trường đồ tri mã lực là đường dài mới
biết sức ngựa hay.

TRƯỜNG ĐỔ BÁC
場賭博
E: The gambling house.
F: La maison de jeux.
(Trường: Cái sân, khoảng đất rộng dùng làm nơi tụ họp đông
người. Đổ bác: cờ bạc ăn tiền). Trường đổ bác là nơi chứa
cờ bạc, nhà chứa cờ bạc.
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Giới Tâm Kinh có câu:
"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."

TRƯỜNG GIANG ĐẠI HẢI
長江大海
E: The long river and large sea.
F: Le long fleuve et la mer large.
(Trường: Dài, lâu dài. Giang: sông. Đại hải: biển lớn). Trường
giang đại hải là biển rộng sông dài, ý nói cái gì dài lắm và lớn
lắm.

TRƯỜNG HỖN ĐỘN
Một nơi mất trật tự, lộn xộn, gây rối khó giải quyết.
Thầy dạy về "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
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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.

TRƯỜNG KHẢO
場考
E: The examination place.
F: Le lieu d'examen.
(Khảo: khảo thí, xem xét cho biết hơn kém). Trường khảo tức
là Trường khảo thí, là trường thi, là nơi diễn ra cuộc thi cử để
tuyển hiền tài, đạo đức bằng cách chấm thi đậu hay rớt.
Thánh-Ngôn, Đức Chí Tôn có dạy rằng: "Cuộc đời khó khăn tỷ
như bài thi. Nếu dễ thì ai thi cũng đậu, cuộc thi có ý vị gì đâu!
Hễ bài càng khó thì đậu càng cao, đậu cao mới ra có giá. Thầy
tưởng 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 đưa cho mỗi đứa, thì cái đậu của các con
có ra chi!"

TRƯỜNG LÊ VĂN TRUNG
Lời dạy của Đức Hộ Pháp về việc đặt tên trường. Đức Ngài có
dạy trong Lời phê như sau:
"Về vụ đặt tên cái Trường không cần ích, vì ta còn phải ngừa
sẵn ngày kia Đạo tức là Hội Thánh còn phải giải quyết về
quyền giáo huấn cùng Chánh phủ nữa, đừng để trong trường
tranh chấp mà đem tên của mấy vị Tiên Thánh của Đạo ra
không hay". (Lời Phê của Đức Hộ Pháp. Trang 76)
Trường Trung học Lê Văn Trung, là Thế danh của Đức Quyền
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, việc lấy thế danh của Ngài đặt
tên trường mang nhiều ý nghĩa đối với người Đạo Cao Đài:
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- Để tưởng nhớ đến công nghiệp vĩ đại của Ngài kể từ buổi
ban sơ khai Đạo.
- Để nhắc đến việc Ngài đề xướng lập Nữ Học Đường vào
năm 1911, lúc Ngài còn ở ngoài đời.
Xin Trích dẫn: "Trong năm 1911, Ông Lê Văn Trung hiệp sức
với một vài nhà trí thức, quyền bính ở Sài-gòn, Chợ Lớn mà
khởi xướng được một việc rất mới mẻ có quan hệ mật thiết,
ảnh hưởng lớn lao ở giữa xã hội Việt Nam ngày nay.
Tôi muốn nói về việc lập Nữ Học Đường.
Đương giữa buổi mà sự giáo dục của con trai, đàn ông còn
hãy phôi thai, cậu nào đậu được bằng cấp Thành chung là đã
tự Thánh, tự Thần, xách đi cùng Lục Tỉnh đặng kiếm vợ giàu;
đương giữa buổi mà những anh chàng du học đem được về
cái bằng cấp Tú Ttài, thì đã hô lớn lên một cách rất vinh diệu,
tự đắc rằng mình quên hết tiếng An Nam; đương giữa buổi mà
khắp cả cha mẹ trong nước đều công nhận rằng: cho con gái
có nhiều ít học thức là một mối hại lớn cho gia đình, cho xã
hội; đương giữa buổi như thế mà đứng ra đề xướng Nữ Học,
xin lập trường Nữ Học để dạy bên gái bằng như bên trai, có
phải là một việc quá bạo gan chăng? Những người đề xướng
có phải là những bực tiên kiến chăng?
Bạo gan thật, tiên kiến thật, vì Chánh phủ lúc bấy giờ như
tuồng cũng cho việc ấy là một việc chưa hợp thời, lại trái với
phong tục cũ kỷ của An-nam, nên chi tuy là không ngăn cấm,
song cũng chẳng chịu xuất công nho ra làm chi phí, mà chỉ để
cho những người xướng xuất mở cuộc lạc quyên, góp của
công chúng, cất lên được mấy tòa nhà đồ sộ mà chúng ta còn
thấy ở đường Le Grand de la Liraye, tòa nhà ấy đã đào tạo ra
biết bao nhiêu nhơn tài trong nữ giới. (Diệp Văn Kỳ. Viết tại
Sài gòn ngày 28 November 1934)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TR▐

279

- Để nhớ đến công ơn của Ngài cùng các bậc tiền bối khai Đạo
Cao Đài đã lập nên Đạo Đức Học Đường theo như Tân Luật
đã ban hành.
Niên học 1952-1953 là niên học đầu tiên của trường TrungTiểu học Lê-Văn-Trung. Với đủ 4 khối lớp từ Đạo Đức HọcĐường chuyển sang gồm: Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ
(tương đương với lớp 6,7,8 và 9 ngày nay). Đặc biệt khối lớp
Đệ Thất có đến 10 lớp với 499 học sinh của Đạo Đức Học
Đường đã đậu bằng Tiểu học kỳ thi năm 1952. Lớp Đệ Tứ của
trường sẽ dự thi bằng Trung Học Đệ Nhứt cấp ở Sài Gòn.
Phải đến niên học 1954-1955 mới có trường Trung học Công
lập Tây Ninh với các lớp Trung Học Đệ Nhứt Cấp và Trung
học Phổ thông.
Các lớp Trung Học Đệ Nhứt Cấp tương đương với các lớp
của Trường Trung học Cơ sở ngày nay:
Các lớp Trung học Đệ Nhị cấp gồm: Đệ tam, Đệ Nhị, Đệ Nhứt
(tương đương lớp 10,11,12 ngày nay).
Học sinh lớp Đệ Nhị đi Sài-gòn dự thi Tú Tài I, học sinh lớp Đệ
Nhứt đi Sài-gòn dự thi Tú Tài II.
(Năm 1972 là khoa thi Tú Tài I cuối cùng, năm 1973 gọi là Tú
Tài phổ thông, học sinh lớp 12 thi Tú Tài Phổ thông đủ các
môn học theo phương pháp trắc nghiệm).
Năm 1962, Chánh phủ bãi bỏ khoa thi Trung học Đệ Nhứt
Cấp. Trường Lê Văn Trung mở dần lên các lớp Đệ Tam, Đệ
Nhị và Đệ Nhứt (tương đương lớp 10,11 và 12 ngày nay)
thuộc bậc Trung học Phổ thông kể từ niên học 1962-1963.
Lễ phát thưởng niên học đầu tiên: 1952-1953
Tại trường trung tiểu học Lê Văn Trung, ngày 18-05-Quí Tỵ (dl.
Chúa nhựt, 28-06-1953).
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Đức Hộ Pháp phủ dụ Quân Đội, Giáo Chức và Học Sinh
Trường Lê Văn Trung.
Thưa chức sắc Thiên Phong Nam Nữ,
Chư viên quan Nam Nữ đã có lòng hạ cố đến dự Lễ làm cho
càng thêm long trọng buổi lễ phát phần thưởng cho mấy em
học sinh.
Bần Đạo xin kiếu lỗi quí Ngài, Bần Đạo để lời cùng Quân Đội
có công lập ngôi trường Lê Văn Trung nầy:
Các con trong Quân Đội: Một lần nữa Thầy để lời cám ơn các
con và Thầy thú nhận rằng: Thầy đã hưởng được cái vui hứng
của các con đã làm được. Các con đã thắng được mặt trận
ngoài tiền tuyến, mà về mặt tinh thần các con cũng toàn vẹn,
cái sự làm của các con từ thử đến giờ bên võ bị của các nước
có lẽ ít làm đó vậy. Thầy đã nói chí khí sự làm của các con
hôm nay là một điều hi hữu bên võ chức, nó sẽ nêu lên toàn
quốc mà chớ. Thầy đã thường nói và Thầy đã tự nghĩ, nếu
như Thầy không có giao nơi tay của các con một cái câu Bảo
Sanh Nhơn Nghĩa đặng bảo vệ cho Tổ Quốc, binh vực đoàn
em của các con được sống còn và đem vào cửa Đạo; vì cửa
Đạo là một cửa thiêng liêng hằng sống, một cửa để cứu khổ,
một cửa để giải mê cho thiên hạ, thử coi mặt luật ấy nó như
thế nào. Các con thử nghĩ, cái lẽ bất công của thế gian đương
buổi hôm nay, họ đang dùng cái mạnh hiếp yếu, lấy cái khôn
chê cái dại, họ đã nương nơi quyền lực nào? Phải chăng họ
đã nương cái quyền lực của Quân Đội mà làm những điều
đáng tiếc ấy.
Thầy đã nói các con chưa hiểu thấu, vậy Thầy chỉ cho các con
hiểu theo lối văn minh Âu Châu đã nói "Bras Séculier". Còn
văn minh của Á Đông thì dùng thủ đoạn này: Quân Đội của
các nước phụng sự cho Nhơn Loại về chơn lý thì ít, còn về áp
bức tâm tánh thì nhiều.
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Chúng ta thử nghĩ trong xã hội của chúng ta, dầu một cái yến
tiệc hay là dầu một cái cơ thể hội hiệp nào mà rủi cho chúng ta
có cử chỉ không đặng kín đáo nó không đúng mực thước giữa
cả thảy. Nếu trong lúc đó kẻ khó tánh họ đã trích điểm và họ
cho rằng ta không đáng đứng giữa xã hội với họ.
Một lẽ nữa, một kẻ sát nhơn kia nó chỉ giết có một người mà
cái luật công chánh của xã hội đã buộc đem nó ra Tòa Công
Lý, buộc nó phải thường mạng. Rồi hỏi lại những kẻ đã giết
người nơi mặt trận hằng hà sa số mà được thăng phẩm vị và
tôn trọng, đem vào xã hội họ đứng trên đầu thiên hạ, cửa ngực
của họ đầy những biểu hiện danh dự. Hỏi vậy cái công chánh,
công bình của xã hội đương nhiên ở chỗ nào? Như vậy thì
chưa phải xã hội của Nhơn Loại.
Trái ngược lụng lại xã hội như thế nó là thù nghịch của Nhơn
loại mà chớ. Vì lẽ ấy mà Thầy đã hãnh diện cho các con, Thầy
được vui, được hãnh diện giao cho các con cầm giềng Bảo
Sanh Nhơn Nghĩa đem nhơn loại chiến đấu, chiến đấu của các
con về mặt tinh thần, chứ không phải về mặt danh, vì lợi mà
tàn sát một cách vô lý, vô nhân đạo, cả sanh mạng của loài
người đó vậy.
Các con bên Giáo chức: Các con đã lãnh sứ mạng tạo tinh
thần tương lai cho nòi giống của các con. Thầy rất hài lòng về
việc đó, các con nên cố gắng thêm lên chút nữa. Bần Đạo nhớ
lại khi mới mở Đạo có một vị Giáo chức đến dâng sớ vấn nạn
Đức Chí Tôn, lúc còn xưng là AĂÂ. Đức Chí Tôn cho một bài
thi để trả lời:
Dạy trẻ con toan trước dạy mình,
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh.
Đạo đời tua biết đời rằng trọng,
Một điểm quang minh một điểm linh.
Đức Chí Tôn chỉ nói một điểm quang minh mà thôi. Vậy các
con hãy dạy cho em các con một điểm quang minh đó. Các
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con cố gắng tạo điểm quang minh ấy cho cả thiếu sinh là đoàn
em của mấy con và nó sẽ thừa kế vận mạng của Đạo, của Tổ
Quốc, của nòi giống, rồi các con sẽ thấy nó không tự kiêu, tự
đắc. Cái hãnh diện cao thượng đó, dầu cho một kẻ nào khó
tánh bao nhiêu cũng phải cúi đầu tôn tặng đó vậy. Chính mình
Bần Đạo thấy trước cái hành tàng cao thượng của các con.
Thầy cũng phải cúi đầu kính mến và tôn tặng. Thầy để lời cám
ơn các con đã cho Thầy hưởng được cái hạnh phúc ấy.
Các con Học Sinh Nam Nữ: Các con ngó đàn Anh của các
con, rồi các con sẽ định vận mạng tương lai của các con như
thế nào? Các con đã thấy cái sống của Thầy các con trước
mắt là sống eo hẹp, sống vất vả, sống đau khổ, không buổi
nào mà Thầy thấy cái sống của Thầy các con đặng mãi mãi
hạnh phúc. Mấy con muốn trả ơn ấy cho xứng đáng, Thầy chỉ
có một điều là mong cho các con khôn ngoan sáng suốt đặng
khi ra trường lập nên thân danh làm cho rạng rỡ danh thể
Thầy các con. Một lời tâm huyết Bần Đạo để trong tâm não
của mấy con đặng làm định hướng cho mấy con đó vậy.
Giờ phút này trong đường Đạo của mấy con có hai điều trọng
yếu về tinh thần là: yêu ái và chơn thật. Nếu các con giữ được
hai điều ấy, Thầy dám chắc dầu cho gặp khó khăn trở ngại
bao nhiêu trên đường tiến bước, Bần Đạo quả quyết nó sẽ cải
hóa một cách dễ dàng và êm thắm."

TRƯỜNG LƯU
長流
E: To flow eternally.
F: Couler éternellement.
(Lưu: dòng nước chảy). Trường lưu là dòng nước chảy hoài
không dứt.
Đức Chí-Tôn giáng cho Thi:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thượng, hạ nhị thiên xử địa hoàn,
Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san.
Hoàng-đồ toàn bảo thiên-thơ định,
Đảnh-tộ trường-lưu tổ-nghiệp tồn.

TRƯỜNG MỘNG ẢO
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo cũng muốn giảng về điều siêuviệt về tinh-thần đạo-đức hầu tóm cả chơn-lý của các tư tưởng
đối cùng Đức Chí-Tôn nhưng e cho sự cao-siêu mầu nhiệm ấy
nó sẽ quá sức cho sự xét đoán của thính-giả mà biến thành ra
trường mộng-ảo, nên quyết lấy cái thiết-thực hiển nhiên của
Đạo đối cùng đời đương giữa cơn tinh-thần phát triển, sưutầm một mối tư tưởng phù-hợp với trình-độ, với trí thức nhơnsanh đương nhiên hầu giúp hay cho bậc cố tâm tầm Đạo."

TRƯỜNG NÁO NHIỆT
場鬧熱
E: The field of action.
F: Le champ de l’action.
Trường: Cái sân, khoảng đất rộng dùng làm nơi tụ họp đông
người. Náo nhiệt: ồn ào sôi nổi hoạt động. Trường náo nhiệt
là trường đời, là nơi có đông người hoạt động để tranh đấu
giành giựt nhau về danh và lợi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Rốt cuộc lại thì một trường náo nhiệt làm cho tánh
mạng của chúng nó vì đó mà phải bỏ liều.

TRƯỜNG NGÔN LUẬN
Thầy dạy: Thứ tư, 24-11-1926 (âl 20-10-Bính Dần).
Tái Cầu: Thầy nói: Các con nghe Thầy:
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"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. Ðường còn dài,
bước càng nhọc, thì nền Ðạo càng cao, công trình càng rỡ. Ôi!
Thầy đã lắm nhọc nhằn vì bầy con 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".
Đức Hộ Pháp nói vào ngày 30-12-Tân-Mão (1952):
"Một ông cha thương yêu vô tận, hạnh-phúc 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. Ôi! Một trường ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu
kẻ chê bai, khinh rẽ là thế nào. Trong một bài thơ Ngài than
rằng:
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."

TRƯỜNG PHỔ TẾ
場普濟
(Trường: Chỗ nhiều người tụ họp. Phổ tế: Phổ là rộng, khắp;
tế là đưa qua đò, cứu giúp. Phổ tế là cứu giúp tất cả chúng
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sanh khắp mọi nơi. Phổ tế đồng nghĩa với Phổ độ).
Vậy: cơ quan phổ tế hay cơ quan phổ độ là một cơ quan của
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nhiệm vụ phổ hóa
chúng sanh, lo phần Đạo-đức cho nhơn sanh, hay nói cách
khác là đem Đạo vào đời để dìu dắt sanh linh nương về với
Đạo đặng siêu rỗi tội tình hầu tiến đến phẩm vị trọn lành.
Từ khi khai Đạo, Chí Tôn truyền mở các đàn cơ và thành lập
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hầu phổ độ chúng sanh,
song việc phổ độ này không được rộng khắp và gặp nhiều nỗi
khó khăn như sau:
- Phải chọn những Chức sắc thực sự phế đời hành Đạo, lãnh
nhiệm vụ châu lưu cùng khắp vào chốn thôn quê sằng dã để
đem chơn lý Đạo mầu thức tỉnh người đời hồi tâm hướng
thiện.
- Phải thuyết phục một số người là con cái Đức Chí Tôn nhưng
vì còn yếu ớt đức tin nên còn đứng ngoài vòng cửa Đạo.
- Phải tìm cách giác ngộ phần đông số người còn đang mê
trong vòng vật chất, xem rẻ mối Đạo Trời, mịt mờ tăm tối.
Chính do những nỗi khó khăn đó, Đạo Luật năm Mậu Dần
1938 mới thành lập cơ quan Phổ tế và qui định cho cơ quan
này là dẫn dắt người Đời vào trường học Đạo của Trời cho
mau chóng, sớm tầm con đường siêu rỗi cho nhơn loại.
Kinh Thuyết pháp có câu:
"Trường Phổ tế khó khăn lắm nỗi,
"Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm."

TRƯỜNG QUI THIỆN
(Xem vần Qu)
Đức Hộ Pháp nói: "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
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lòng lành của toàn thể con cái Đức Chí-Tôn hiệp nhứt cùng
nhau làm một đặng bảo thủ Chơn-Truyền của Đạo.
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, khi
còn tại thế cũng vậy.
Lâm Hương-Thanh Bạch:.. - Hiền-Muội ơi! Những sự khổ
hạnh của Em, Chị đã hiểu thấu, nên không nỡ ép tình. Toan
cậy Thái Thơ Thanh lo giúp đỡ. Song Thái Thơ Thanh phận
sự lại nặng nề thì Chị chẳng đành lòng cậy mượn. Em ôi! Chị
tính mượn một thế này, Em nghĩ coi bao nã. Em phải tùng
theo Thượng-Đầu Sư mà hiệp với ba Chánh Phối Sư Nam
phái đặng mở TRƯỜNG QUI THIỆN rõ-ràng buộc cả Nữ-phái
phải đến đây mà học Đạo, Em tưởng nên chăng?
Lâm Hương Thanh, Bạch: Nếu Lịnh Bà lấy lòng Từ bi thương
tình dìu dắt Nữ phái thì Đệ-Tử cũng nhất nguyện lo lắng với
mấy Anh cho hoàn toàn, nhưng xin lịnh Bà bố trí cho Đệ-tử
hành sự đặng trọn.
- Thượng-Trung-Nhựt tính sao? Bạch: Nếu Lịnh Bà đoái đến
thì Đệ-Tử cũng hết lòng vùa giúp.
- Thiếp cám ơn. Thái Thơ Thanh tính sao? Bạch: Đệ-tử cũng
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hằng để ý lo lắng, nay có lịnh, Đệ tử hiệp cùng mấy Anh và
Hương-Thanh gắng làm cho thành việc.
Thiếp cám ơn Hiền Hữu. Vậy từ đây: Trường Qui Thiện giao
cho Cửu Trùng-Đài, Hộ Pháp và Văn Pháp.
Đức Diêu-Trì Kim Mẫu đến để xác nhận:
"Ôi! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa Ngọc Hư
Cung xin lập thành Nữ phái. Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ,
chư Hiền đồ cũng nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp Chánh Truyền
Nữ phái, Chí Tôn than rằng, "Muốn bỏ đi cho đáng, nhưng
lòng Từ Phụ cũng chẳng đành". Thiếp cậy Quan Âm thay
quyền Chưởng quản, nào dè lời từ bi không phương kềm thúc
tánh phàm của chư Hiền đồ. Thiếp chẳng phiền là vì chán hiểu
tâm tình mọi bề yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài chế cải, nào
dè đã bốn năm chầy, phàm tâm chư Hiền đồ vẫn y như trước,
làm cho Quan Âm buồn lòng cáo thối.
Ôi! Một Đấng Trọn lành ấy còn cam tâm bỏ lẫy, Thiếp mới cậy
mượn tay ai? Thà Thiếp đến chính mình dạy dỗ lấy con, dầu
rủi may, cho đành dạ. Thiếp dặn Cửu Nương và Thanh Tâm
Tài Nữ thay phiên nhau đem trí thức tinh thần thiêng liêng mà
chế vào lòng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh.
Thiếp cần dạy dỗ thì Thiếp chỉ cầu chư Hiền đồ cũng rán nghe
Thiếp, tùy lòng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn ngòi Cơ Bút
đề áng văn chương, tỏ tấm tình thương, chư Hiền đồ để dạ.
Từ đây, Thiếp dùng hiệu Qui Thiện mà cho pháp hiệu "Trường
Đạo Diêu Trì". Thiếp lại dặn hãy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi,
bác ái, đạo đức, khiêm cung, mới đặng nhập.
Hương Hiếu, con khá nhớ nghe! Thiếp xin từ giã và cảm tạ
chư Hiền đồ Nam phái. Hiền đồ rán lập công quả thêm cao có
ngày vào chánh vị nghe. Cho Thi:
Eo hẹp chưa từng lập cánh loan,
Muộn trông hồ hải khắp ba ngàn.
Lửa hương đã toại duyên trong trướng,
Hàng mắc mỏ chi gánh giữa đàng.
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Biết phận ba giềng giồi bá hạnh,
Nhớ ơn chín chữ giữ Tam cang.
Một dày một mỏng khuyên đừng lựa,
Biết phận dầu nghèo cũng đặng an.
(Diêu Trì Kim Mẫu)

TRƯỜNG SANH
長生
E: The immortality.
F: L’immortalité.
(Trường là lâu dài, mãi mãi vẫn còn, sanh là sự sống).
Trường sanh 長生 là Sống mãi hay hằng sống.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu: "Trên
đường Thánh đức lần dò, Trường sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa
công", đó là nhắc sự sống vĩnh cửu, sự sống của một linh hồn,
người biết tu và đắc Đạo đều được an hưởng cảnh ấy gọi là
Thiêng Liêng Hằng Sống; Phật giáo gọi là cảnh Niết bàn;
người Công giáo gọi là nước Thiên Đàng của Chúa.
Thất Nương giáng cơ đêm 27-01-1926 (13-12-Ất Sửu) khuyên
(ba Ngài: Cư Tắc Sang): "Em xin quý Anh coi lại đời là thế
nào? Bông phù dung sớm còn tối mất còn hơn kiếp con người.
Vì dù nó sống ngắn ngủi dường ấy, nhưng mà lúc sống còn có
cái sắc, chớ đời người sanh ra chỉ để khổ mà thôi, dù sống
trăm tuổi chưa một điều đắc chí, rồi chết. Cái đời này đúng là
một khổ hải. Em xin quí anh coi sự trường sanh của mình làm
trọng, người không có phải kiếm, mình có sẵn nỡ bỏ đi.? Em
tiếc dùm đó thôi. Đã vào đường chánh, cứ do theo đó bước tới
hoài thì trở về cựu vị đặng".
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl. 23-2-1947)
Phước Thiện hồn đặng cao thăng,
Về nơi Cực Lạc trường sanh đời đời.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phước Thiện là chốn thảnh thơi,
Trở nên Thánh đức ra đời Tân dân.
Theo Bí pháp Đạo Cao Đài, một Tín đồ sau khi qui liễu, Chơn
hồn sẽ được các vị Tiên Nương trong Diêu Trì Cung dìu dẫn
vào Cửu Trùng Thiên, trong đó có Lục Nương cầm phướn
Tiêu Diêu đưa Chơn hồn vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, tức
là Chơn hồn sẽ được trường sanh (sống mãi) nơi cõi vô vi.
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Phép giải oan độ hồn khỏi tội,
"Phướn tiêu diêu nắm mối trường sanh."

TRƯỜNG SANH BẤT TỬ
長生不死
Trường: Dài, lâu dài, xa, hay giỏi. Sanh: sống. Bất tử: không
chết. Trường sanh bất tử là sống hoài không chết.
"Còn nói về Hội-Yến Bàn-Đào thì ở vô-hình Diêu Trì Cung mỗi
năm đến mùa đào chín, Đức Diêu-Trì Kim Mẫu tức là Đức
Phật-Mẫu mở lễ Hội-Yến Bàn-Đào có tất cả chư Phật, chư
Tiên ở các nơi đều về chầu Lễ, được ăn một quả đào Tiên sẽ
đặng trường sanh bất tử; thì ở cửa Đạo Cao-Đài cũng có tổchức một cuộc lễ hữu-vi đối tượng tại Đền Thờ Phật-Mẫu ở
Tòa-Thánh Tây-Ninh cho cả Chức-sắc Thiên-phong và toàn
Đạo ở các nơi về dự; nhứt là Chức-sắc Hiệp Thiên Đài đều về
chầu Lễ để hưởng hồng-ân điển-lực của Đức Phật-Mẫu ban
cho".

TRƯỜNG SANH ĐỊA
場 生 地
E: The country of immortals.
F: Le pays des immortels.
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Trường: Cái sân, khoảng đất rộng dùng làm nơi tụ họp đông
người. Sanh: sống. Địa: đất, cõi. Trường sanh địa là cõi mà
con người sống nơi đó được trường sanh bất tử. Đó là cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống, mà Thánh giáo gọi là Thiên đường,
Tiên giáo gọi là cõi Bồng Lai, Phật giáo gọi là cõi Niết Bàn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Muốn đi cho tận trường sanh địa,
Phải đổi giày sen lấy thảo hài.

TRƯỜNG TÀ QUÁI
場邪怪
(Trường là chỉ nơi đông người hội họp và có đủ thành phần.
Tà quái: nếu chỉ nhân vật là thành phần xấu cốt ý phá hoại làm
cho hư hỏng việc ích chung; nếu chỉ việc làm, là hành động
gian tà, quái lạ, nguy hiểm, độc ác.
Đây là Thầy nhắc lại cuộc biến đã xảy ra trong ngày Đại Lễ
Khai Đạo ngày 15-10-Bính Dần (dl. 19-11-1926). Xuất xứ: Bài
Thánh Ngôn nầy có trong Ðạo Sử II.34. Là do Ông Mỹ Ngọc,
Đạo hiệu của Ngài Cao Quỳnh Diêu (Bảo Văn Pháp Quân).
Ngài Diêu là anh thứ ba của Ngài Cao Quỳnh Cư- Thượng
Phẩm Hiệp Thiên Đài- Ngài có Bạch Thầy là tại vài Ông Thiên
phong làm chuyện lôi thôi nên mới có quỉ yêu xung nhập.
- Phải, bởi cái lếu của chúng nó mà sanh việc ngày hôm nay.
- Bạch Thầy, trong Môn đệ có nhiều người ngã lòng.
- Bất bình lắm hả?
- Nhưng trong Thiên phong có vài Ông mà thôi? Cũng có
nhiều chớ, sao con nói ít vậy con."
(Xem thêm "Cuộc biến trong ngày Lễ Khai đạo" Vần C.)
Thầy dạy:Thứ tư, 24-11-1926 (âl 20-10-Bính Dần).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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. 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".

TRƯỜNG THẾ SỰ
場世事
E: The field of action of the life.
F: Le champ d’action de la vie.
Trường: Cái sân, khoảng đất rộng dùng làm nơi tụ họp đông
người. Thế: đời. Thế sự: việc đời. Trường thế sự là trường
đời, nơi diễn ra các hoạt động sôi nổi của con người trong xã
hội.
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Thân vận động trong trường thế sự,
"Đạo nhơn luân cư xử cùng đời."

TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ
場 試 功 果
E: The examination place of the merits.
F: Le lieu de l’examen des merites.
Ðức Chí Tôn nói: "Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là một trường thi
công quả". Trong thời kỳ Ðại Ân Xá nầy, môn thi là Công quả.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

292

▐ Q.3 VẦN TR

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ðắc đạo cùng chăng cũng là do Công quả. Đã ba lần Thầy
nhắc lại hẳn là rất quan trọng vậy.
Thầy dạy: ngày 05-07-1926 (âl: 26-05-Bính Dần).
"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."
Thứ tư: 04-8-1926 (âl: 26-6-Bính Dần).
"Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một trường thi công quả,
các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà
thôi. 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. 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."
Ngày 11-11-1926 (âl 7-10-Bính Dần).
"Ấy vậy, Ðại Ðạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi
công quả. Nếu biết ăn năn trở bước lại con đường sáng sủa,
giồi tâm trau đức, đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt
đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng sanh
khá nghe và xét mình cho lắm".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRƯỜNG THI TIÊN PHẬT
Trường thi Tiên Phật tức là một trường thi để tuyển chọn
người có phẩm hạnh hoàn toàn và có công lao xứng đáng để
đắc vào quả Tiên Phật. Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy:
"Người dưới thế này, muốn giàu có phải kiếm phương thế mà
làm ra của. 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 là tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Nếu chẳng
đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi
nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ".
Trường thi Tiên Phật là một trường thi trong kỳ Đại hội Long
Hoa do Đức Di Lạc Vương Phật làm chủ khảo để tuyển lựa và
phong thưởng những bậc hiền lương đạo đức vào Tiên hay
Phật vị."
Kinh Đại Tường có câu:
"Thâu các Đạo hữu hình làm một.
"Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên."

TRƯỜNG THỬ THÁCH
Thầy than: "Các con ôi! Ai thì chẳng biết các con chớ Thầy đây
há không thấu đáo đặng hay sao? Thầy hằng tiên tri trước
rằng: Thầy lập một trường thử thách mà lập ngôi vị Thiêng
liêng cho mỗi đứa con ra đáng giá. Cái vui và cái buồn của các
con chẳng còn giống như thế tình thấy. Thầy cậy kẻ trau giồi
Thánh đức của các con đến đỗi phải đem ra trao đổi tội tình,
làm phước hạnh cho kẻ hung bạo hiếp đáp các con, Thầy
tưởng khi là quá trí của các con, mà cũng quá trí Thầy đây
nữa mà chớ! Cười!... Vàng thau lẫn lộn, phải cậy lửa trui phân,
Thầy đã đến nơi cảnh tục trần này mà đem các con ra khỏi
vòng tôi đòi xác thịt, đồng thể với Quỉ nhân và Hoá nhân, thì
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chính mình Thầy đây còn bị nhiễm nhầm khí trược thay, huống
lựa là các con!
Các con trước than Thầy đã than trước; các con trước khóc
Thầy đã khóc trước rồi, ấy cái oan gia Thầy hỏi ai đào tạo.
Thầy xin nói cho Thầy nghe?
Lũ con hoang, hễ ra khỏi nhà thì toan gây tội, oan nghiệt, căn
nghiệp là do tại nơi các con, chớ không phải của Thầy dành
để, vay trả phải cho rồi mới đáng qui hồi cựu vị, hiểu không
con Thơ?

TRƯỜNG TỒN
長 存
E: To perpetuate.
F: Perpétuer.
Trường: Dài, lâu dài, xa, hay giỏi. Tồn: còn. Trường tồn là giữ
được lâu dài.
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. 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."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
"Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRƯỜNG TỒN VĨNH CỮU
Ngày Hội-Yến Diêu-Trì-Cung… ấy là ngày vui cho sự trườngtồn vĩnh-cữu của cõi trời, ngược lại cảnh đào-độn của Tam
thập lục thiên. Thứ nhất cũng là ngày vui cho sự trường tồn
vĩnh cữu của Đạo Cao-Đài đến thất ức niên.

TRƯỜNG TRAI
長齋
E: The long fast.
F: Le long jeûne.
(Trường là lâu dài; trai là trai giới, tức là trường trai giới sát,
thường gọi quen là chay lạt, tức nhiên người chỉ dùng thức ăn
thực vật mà thôi; Hoàn toàn kiêng cử thức ăn động vật) Phải
giữ kỹ về vấn đề ăn uống tinh khiết như vậy suốt trong đời
sống của mình Đó là hạnh của người tu hành, đạo đức.
Hỏi vậy Đạo Cao-Đài có luật buộc Trường trai không?
- Trên nguyên tắc thì Tân-Luật không buộc trường trai mà chỉ
có lời dạy như vầy:
Ðiều Thứ Mười Hai (Người giữ Đạo):
"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 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.
2- Một bực đã giữ trường trai, giái sát và Tứ đại điều qui, gọi là
vào phẩm Thượng thừa."
Tuy nhiên, vì Tân luật được thành hình vào buổi mới khởi khai
Đại-Đạo (1926) nên Luật hoàn toàn không buộc một cách gắt
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gao, mà có đưa ra hai hướng: Người tu theo Hạ thừa cũng
như ghi danh vào bậc tiểu học, chả lẽ cứ an phận ngồi mãi
một lớp hay sao? Phải lên lớp chứ! Thế mà có luật buộc nơi
Đệ Tam Hòa-ước. Ba vị Thánh: Thánh Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Việt Nam) Thánh Tây Victor-Hugo, Thánh Trung Hoa Tôn Dật
Tiên. Ba vị Thánh này đại diện cho nhân loại ký Hòa ước lần
thứ ba với Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế phải thực thi
cho được hai điều: BÁC ÁI - CÔNG BÌNH. Bác ái là đối với tất
cả vạn linh sanh chúng chứ không phải chỉ với loài người mà
thôi. Do đó trong bức tượng: trên tay Ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm
cầm bút lông thỏ (hay lông mèo) tượng con vật bốn chân ấy là
loài hạ thú. Còn trên tay Đức Victor-Hugo thì cầm bút lông
ngỗng (tượng cho thượng cầm). Với ý nghĩa là Kỳ ba Thầy mở
Đạo loài người phải biết thương cả chúng sanh và không
được giết hại sanh vật.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thượng cầm, hạ thú lao xao,
"Côn trùng, thảo mộc loài nào cũng 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."
Đây, há không phải là Đức Chí-Tôn buộc chúng sanh phải
trường trai hay sao?
Bát Nương Diêu Trì Cung (Giải về Âm quang) có nói:
"Sự khó khăn bước khỏi qua đó là đệ nhứt sợ của các Chơn
hồn. Nhưng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người,
cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi
đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy Chơn thần thanh
trược. Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Em
nói thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng chẳng cùng.
Nếu để cho Chơn Thần ô-trược thì khó mong trở lại cõi thiêng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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liêng và về cùng Thầy đặng. Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại
nơi ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Thất Nương ở
đó đặng dạy dỗ, nâng đỡ các Chơn hồn, dầu sa đọa luân hồi,
cũng có người giúp đỡ. Nghe lại coi có phải vậy chăng?"
Thầy dạy:
Cá thịt xưa nay đã dụng rồi,
Từ đây tuổi lớn cũng nên thôi.
Giữ phận trường trai làm đạo đức,
Mai sau thoát tục trở về ngôi.
Tại Ngọc Ðàn (Cần Giuộc) [Vĩnh Nguyên Tự]
Thứ bảy, 17-7-1926 (âl: 08-6-Bính Dần)
"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".
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 nhẫn tâm giết người đặng ăn thịt, cũng không có ai
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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."
Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Sát Sanh"
"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." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2)

TRƯỜNG TRANH LUẬN
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu chúng ta để cho tịnh tâm tịnh trí đặng
tầm chơn-lý của hai lẽ ấy cho hẳn-hòi, thì chúng ta dám cả
tiếng phê rằng sự xung-đột của hai tư-tưởng ấy thật ra chưa
đích-đáng, chẳng qua là một trường tranh-luận tình-cờ của
các tiên nhơn lưu-hậu".

TRƯỜNG TRUNG HỌC LÊ VĂN TRUNG
Đức Hộ Pháp có dạy trong Lời phê về việc đặt tên trường như
sau: "Về vụ đặt tên cái Trường không cần ích, vì ta còn phải
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ngừa sẵn ngày kia Đạo tức là Hội Thánh còn phải giải quyết
về quyền giáo huấn cùng Chánh phủ nữa, đừng để trong
trường tranh chấp mà đem tên của mấy vị Tiên Thánh của
Đạo ra không hay". (Lời Phê của Đức Hộ Pháp. Trang 76)

Lê Văn Trung là Thế danh của Đức Quyền Giáo Tông Thượng
Trung Nhựt, việc lấy thế danh của Ngài đặt tên trường mang
nhiều ý nghĩa đối với người Đạo Cao Đài:
1- Là để tưởng nhớ đến công nghiệp vĩ đại của Ngài kể từ
buổi ban sơ khai Đạo.
2- Là để nhắc đến việc Ngài đề xướng lập Nữ Học Đường
(Trường Áo Tím) vào năm 1911, lúc Ngài còn làm việc đời.
3- Là để nhớ đến công ơn của Ngài cùng các bậc tiền bối khai
Đạo Cao Đài đã lập nên Đạo Đức Học Đường theo như Tân
Luật đã ban hành.
Niên học 1952-1953 là niên học đầu tiên của trường TrungTiểu học Lê-Văn-Trung. Với đủ 4 khối lớp từ Đạo-Đức HọcĐường chuyển sang gồm: Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ
(tương đương với lớp 6,7,8 và 9 ngày nay). Đặc biệt khối lớp
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Đệ Thất có đến 10 lớp với 499 học sinh của Đạo-Đức Học
Đường đã đậu bằng Tiểu học kỳ thi năm 1952. Lớp Đệ Tứ của
trường sẽ dự thi bằng Trung Học Đệ Nhứt cấp ở Sài Gòn.
(Xem thêm: TRƯỜNG LÊ VĂN TRUNG)

TRƯỜNG XUÂN
長春
E: The eternal Spring.
F: Le Printemps éternel.
Trường Xuân là một mùa Xuân lâu dài, mùa Xuân vĩnh cữu.
Ðối với dân chúng thì chúc nhau: sống lâu trăm tuổi; đối với
hàng Ðại quan thì chúc nhau Thiên tuế (ngàn năm); đối với
vua thì chúc là Vạn tuế (muôn năm). Ngày nay đối với Ðức Chí
Tôn thì dùng chữ Trường Xuân. Vậy Trường Xuân là chỉ Ðức
Chí Tôn, là trời đất, là cảnh Thần Tiên, vì bốn mùa đều là
XUÂN cả.
Bài Dâng Rượu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh.
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh."

TRƯỞNG HUYNH
長兄
E: The elder brother.
F: Le frère ainé.
Trưởng: Lớn, cả, đứng đầu, lớn lên. Huynh: anh. Trưởng
huynh là anh cả.
Thông thường, Trưởng huynh đồng nghĩa: Đại huynh, Đại ca,
nghĩa là Anh cả.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TRƯỞNG LÃO
長老
E: Patriarch.
F: Le patriarche.
Trưởng: Lớn, cả, đứng đầu, lớn lên. Lão: già cả. Trưởng lão
là người già cả có uy tín trong làng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Bàn Trị Sự, nên chọn cử hạng người có tài đức, bất
luận là hạng thanh niên hay là bậc trưởng lão, miễn vị
ấy đặng phần đông tín nhiệm là đủ.

TRƯỞNG NAM
長男
E: Eldest son.
F: Fils ainé.
Trưởng: Lớn, cả, đứng đầu, lớn lên. Nam: con trai. Trưởng
nam, đồng nghĩa Trưởng tử: con trai cả.

TRƯỞNG NỮ
長 女
E: Eldest daughter.
F: Fille ainée.
Trưởng nữ: con gái cả, con gái đầu lòng.
Trưởng tử kế thừa: con trai cả mới được kế thừa tài sản của
cha mẹ để lại. Đây là quan niệm của thời xưa, không còn thích
hợp với ngày nay.
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TRƯỞNG THÀNH
長 成
E: Adult.
F: Adulte.
Trưởng: Lớn, cả, đứng đầu, lớn lên. Thành: nên. Trưởng
thành là lớn lên thành người lớn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy lấy đức háo sanh mà dìu dắt các con, chẳng khác
nào như kẻ làm cha nưng niu dạy dỗ một trẻ bé, trông
cho nó mau trưởng thành, hầu lưu danh truyền
nghiệp....

TRƯỢNG KHINH
仗 輕
E: Heavy and slight.
F: Lourd et léger.
Trượng: Dựa vào, nhờ vào, làm, coi trọng. Khinh: xem nhẹ, coi
rẻ. Trượng khinh là coi trọng và xem thường.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khá phân biệt trượng khinh mà gìn giữ kẻo bị tà tâm
rối loạn.

TRƯỢNG NGHĨA
仗義
Trượng: Dựa vào, nhờ vào, làm, coi trọng. Nghĩa: điều phải.
Trượng nghĩa đồng nghĩa: Trọng nghĩa, vì coi trọng điều
nghĩa mới lo làm điều nghĩa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"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."

TRƯỢNG PHU
丈 夫
E: Virtuous man.
F: L’homme vertueux.
Trượng: - Tiếng tôn xưng người lớn tuổi: Cụ, - chỉ người
chồng. Phu: đàn ông, chồng.
Chữ Trượng phu có các nghĩa sau đây:
• Trượng phu là chỉ chung đàn ông con trai.
• Trượng phu là người đàn ông tài giỏi, có chí khí.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
Năng mến đạo mầu chí trượng phu.
• Trượng phu là tiếng vợ gọi chồng.
Nữ Trung Tùng Phận:
Trượng phu hà hải đã đành,
Nỡ nào để thiếp một mình tương tư.
Đại Trượng phu: Mạnh Tử gọi người Quân tử là Đại Trượng
phu hay Đại nhân.
Sách Mạnh Tử có viết rằng:
Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị,hành thiên
hạ chi đại đạo.
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Đắc chí dữ dân do chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo,Phú quí
bất năng dâm, bần tiện bất năng di,Uy vũ bất năng khuất, thử
chi vị Đại Trượng phu.
Nghĩa là: Ở cái chỗ rộng trong thiên hạ, đứng giữa cái ngôi
chính trong thiên hạ, đi con đường lớn trong thiên hạ.
Lúc đắc chí thì cùng với dân mà theo đạo, không đắc chí thì
một mình mình theo đạo,
Giàu sang không làm cho phóng túng xa xỉ, nghèo hèn không
làm cho thay đổi cái chí của mình, Uy quyền và võ lực không
thể làm cho mình khuất phục, ấy thế mới gọi là Đại Trượng
phu.

TRƯỢNG TIẾT
仗節
Trượng: Dựa vào, nhờ vào, làm, coi trọng. Tiết: lòng cứng cỏi
không chịu khuất. Trượng tiết là coi trọng tiết hạnh của mình.
Kinh Sám Hối có câu:
"Giá trong sạch nữ-nhi trượng tiết,
"Giữ cho tròn trinh-liệt mới mầu."

HẾT VẦN TR

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Danh mục vần U
U
•U
• U Ám
• U Đồ
• U Hiển
• U Hồn
• U Huyền
• U Khổ Cùng Sầu
• U Mê

• U Minh
• U Minh Cảnh Giới (U Minh
Giới)
• U Minh Chung
• U Minh Địa
• U Nhàn
• U Tịch

Ủ
•ỦÊ
ÚA
• Úa Xào
UẤT
• Uất Ức
UẾ
• Uế Trược
ÚM
• Úm Ma Ni Bát Ri Hồng
UN
• Un Đúc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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UNG
• Ung Dung
UỔNG
• Uổng Lộ Diên

• Uổng Tử Thành

UY
• Uy Lực Hùng Cường

• Uy Hiếp
• Uy Linh
ỦY
• Ủy Lạo
• Ủy Nhiệm

• Ủy Nhiệm Đức Hộ Pháp
Thống Nhứt Chánh Trị Đạo

UYÊN
• Uyên Nguyên

• Uyên Thâm

ỨC
• Ức Vạn
ƯNG
• Ưng Đương
ỨNG
• Ứng Hóa
• Ứng Khẩu

• Ứng Quân

ƯỚC
• Ước Vọng
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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ƯỚM
• Ướm Chín
ƯU
• Ưu Ái
• Ưu Lự
• Ưu Sầu
• Ưu Tâm

• Ưu Thắng Liệt Bại
• Ưu Thế Mẫn Thời
• Ưu Tư
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U
U 幽 Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Ví như: U-ám, U-đồ,
U-hiển, U-minh.

U ÁM
幽暗
E: Dark, Obscure.
F: Sombre, obscur.
(U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Ám: tối tăm). U-ám là
tối tăm, chỉ Âm phủ hay Phong đô là chốn phạt của các tội
hồn.
Thầy dạy: "Hết phạt tới thưởng là thường lệ. Các con thoát
đặng khỏi nơi u ám là bởi đạo đức, các con sẽ đặng trọng kỉnh
cũng bởi đạo đức. Thầy bồi đắp một sự ghét bỏ của các con
gần trên một trăm thế kỷ. Vậy các con phải chung hiệp cùng
nhau. Nam Thổ chẳng còn phân chia nòi giống, nghe à!"
Bài Kệ Chuông có câu:
Nhứt vi u ám tất giai văn.

U ĐỒ
幽途
E: The obscure way.
F: Le chemin obscur.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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(U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Đồ: con đường). U đồ
là con đường tối tăm, ý nói con đường mà các tội hồn phải đi
vào cõi Âm phủ. Nay nhờ Trời khai Đại-Đạo tức là mở cơ ĐạiÂn Xá kỳ ba họ mới được sự cứu rỗi.
Bài Kệ Chuông có câu:
Sám hối âm hồn xuất u đồ.

U HIỂN
幽顯
E: Darkness and light.
F: L’obscurite et lumière.
U là nơi tối tăm của cảnh đọa và hiển là hiện ra rõ ràng của
cảnh thăng; U hiển 幽顯 là chỉ hai đối cảnh: Âm phủ và Dương
gian, cũng như cảnh thăng và cảnh đọa, tức là cõi của người
chết và cõi của người sống. Phải biết mà phân biệt rõ rệt Tất
cả đều do kiếp sanh tạo ra mà sau cùng hồn phải phải hoặc
thăng hoặc đọa là vậy. Ý nói: cõi Âm phủ tối tăm và cõi dương
gian hiện ra rõ ràng.
Kinh Cầu Hồn có câu:
"Xin Trời Phật chứng lòng sở-nguyện,
"Hộ thương-sanh u-hiển khương-ninh."

U HỒN
幽魂
E: The soul of dead person.
F: L’âme du mort.
(U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Hồn: linh hồn). U hồn là
linh hồn người chết nơi cõi Âm phủ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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U HUYỀN
幽玄
E: Hidden and dark.
F: Caché et sombre.
(Huyền: sâu kín). U huyền là vắng vẻ và sâu kín.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hay tìm nơi u huyền mà nghĩ nghị trong trí khôn.

U KHỔ CÙNG SẦU
幽苦窮愁
(U: Tối tăm, ẩn kín. Khổ: khổ sở. Cùng: cuối hết. Sầu: buồn
rầu). U khổ cùng sầu là nơi tối tăm, khổ sở, sầu thảm vô
cùng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bước luân hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sầu mà đọa
đày đời đời kiếp kiếp.

U MÊ
幽迷
E: Blinded.
F: Aveuglé.
U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Mê: mờ ám trí khôn. U
mê là mê muội.

U MINH
幽冥
E: The world of darkness.
F: Le monde des ténèbres.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Minh: mờ mịt. (Lưu ý: có
hai chữ Minh trái nghĩa nhau: một chữ Minh 冥 là tối, một chữ
Minh là sáng). U-Minh là nơi tối tăm mờ mịt, chỉ cõi của người
chết, cõi Âm phủ, hay cõi để giam hãm những linh hồn tội lỗi
mà thường gọi là cõi Địa ngục, Âm Ty. Trái lại là Thiên đàng.
Thầy dạy năm Mậu Thìn (1928): "Nếu các con chia lìa nghịch
lẫn nhau cũng khác nào các con đành đoạn chặt tay chơn của
Thầy, song lẽ nào các con lại ghét tấm thân già nầy mà đành
lòng dường ấy sao? Cười… Ngày nay Thầy đến để cầu khẩn
xin đặng cho thân Thầy đặng toàn vẹn, đặng đủ sức dìu dắt
các con mà lập vị cho mỗi đứa đặng thỏa mãn thì các con mới
mong độ Cửu Nhị Nguyên Nhân đang bị trầm luân nơi khổ
cảnh nầy. Thầy cũng vậy mà các con cũng vậy, trước nạp
ngôn cùng Ngọc Hư Cung, các con cũng ra tình nguyện với
Thầy để lập nhơn quyền đóng cửa U-Minh, sửa luân hồi thay
Bạch Ngọc, nếu chẳng nên Đạo thì cửa đọa chẳng mong thoát
thân".
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 Bát-Nhã qua tình biển,
Mượn nước nhành dương rưới lửa lòng.

U MINH CẢNH GIỚI (U Minh Giới)
Đức Chí-Tôn dạy: "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 Địa-cầu nữa. Còn U-Minh kêu bằng U-Minh Giới
chưa có loài người. Thế-giới địa-cầu khác nhau là do khôngkhí nặng nhẹ khác nhau, tùy theo công-quả của mỗi Tinh-cầu,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cách nhau từ một cho đến mười muôn dặm, luôn luôn xây tròn
giáp một vòng ba trăm sáu mươi ngày gọi là một năm".
Đạo Cao-Đài có đủ Bí Pháp để đưa người tu hành đến cảnh
siêu thoát. Nhưng nếu nghịch chơn truyền thì chơn thần bị
đọa, tức là rơi vào U-minh-giới hay còn gọi là U-Minh cảnh
giới, là nơi lưu lại của các tội hồn. Thế nên Đức Thượng Phẩm
là người nắm chi Đạo, Bửu pháp của Ngài là Long Tu Phiến:
Đức Hộ-Pháp nói: "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".

U MINH CHUNG
幽冥鐘
(U-Minh 幽冥: nơi sâu kín tối tăm, Chung: là cái chuông). Uminh-chung là cái chuông mà khi đánh lên, tiếng chuông vang
dội truyền đến cõi U-minh địa ngục để thức tỉnh các linh hồn
tội lỗi nơi đó.
Lịnh của Hội Thánh ban hành tại Tòa-Thánh, ngày 8 tháng
Chạp năm Quí-Sửu (dl: 31-12-1973) do Ngài Hiến Pháp
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài (Ấn ký):
"Khi dộng U-Minh thì ngâm bài kệ gọi là: Kệ U-minh chung,
ngâm xong một câu thì dộng một tiếng chuông lớn. Bài kệ nầy
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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có mục đích cầu nguyện các linh hồn ỡ cõi U-minh hưởng
được điều tốt đẹp. Vào ba tháng của ba nguơn trong một năm
là: tháng giêng (Thượng nguơn), tháng 7 (Trung nguơn) và
tháng 10 (Hạ nguơn), tại Tòa Thánh và các Thánh Thất cũng
như Điện Thờ Phật Mẫu, đều phải tổ chức dộng chuông U
minh suốt ngày đêm trong tháng. Vì nay là thời kỳ Đại-Ân-xá
của Chí-Tôn dành cho các đẳng vong hồn.
Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
có thêm 5 câu cuối là:
31- Nam mô Thập phương chư Phật vạn chưởng chư Tiên liên
đài chi hạ.
32- Nam mô Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội, Nhiên
Đăng Cổ Phật Chưởng giáo Thiên Tôn.
33- Nam mô Nhị hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội, Di Đà Cổ
Phật chưởng giáo Thiên Tôn.
34- Nam mô Tam hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội, Di Lạc
Cổ Phật chưởng giáo Thiên Tôn.
35- Nam mô liệt Thánh đàn tràng hòa nam khể thủ.
Giải thích bài: Kệ U Minh chung 偈幽冥鍾
Kệ U-Minh-chung 偈幽冥鍾 là bài kệ ngâm lên kèm theo tiếng
chuông thấu đến cõi Âm Quang để thức tỉnh các chơn hồn tội
lỗi, biết ăn năn sám hối tội tình, cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức
Phật Mẫu và các Đấng thiêng liêng cứu rỗi cho các tội hồn
trong đó có cả Cửu Huyền Thất Tổ của mỗi người nữa.
(Kệ 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. U: chỗ tối tăm. Minh: mờ. Chung: chuông). UMinh là cõi tối tăm mờ mịt, khi xưa thường nói là U-Minh Địaphủ, Âm-phủ, Phong-Đô tức là cõi của linh hồn người chết.
Ngày nay Đạo Cao Đài gọi là cõi Âm Quang, là nơi các tội hồn
đến đó để tự xét mình, xem xét các tội lỗi trong kiếp sanh vừa
qua hầu ăn năn sám hối,cầu xin Đức Chí Tôn cứu vớt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bài Kệ U-Minh-Chung gồm cả thảy 35 câu. Trong một năm vào
mỗi Tam nguơn: tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 thì tòan các
Thánh Thất địa phương cũng như Trung ương, Đền Thánh
đều có dộng chuông U-minh, mục đích để cầu rỗi cho các
vong hồn nơi chốn Phong đô hầu được giác ngộ. Đó cũng là
sự thực thi Đại-Ân-Xá của Chí-Tôn. Mỗi một câu cầu nguyện
thì dộng một tiếng chuông. Giải thích từ câu như sau:
1. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao ngâm: Khởi đầu là
dộng vào cái chuông lớn và cao giọng ngâm bài kệ quí báu.
(Hồng chung là cái chuông lớn. Sơ: bắt đầu. Khấu: gõ chuông.
Bảo kệ: bài kệ quí. Cao ngâm: cất cao giọng ngâm bài kệ).
2. Thượng thông Thiên đàng, hạ triệt Địa phủ: Ở trên thì
thông suốt đến các cõi Trời, ở dưới thì thấu suốt đến cõi Âm
Quang.
(Thiên đàng là các cõi Trời. Triệt: thấu triệt, thông suốt. Địa
phủ: chỉ cõi Âm Quang, nơi các tội hồn đang luyện tội).
3. Khánh chúc Tam Kỳ hoằng khai Đại Đạo: Là chúc mừng
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mở rộng cửa để truyền bá khắp nơi.
(Khánh chúc: chúc mừng. Hoằng khai: mở rộng ra).
4. Càn Khôn đại thống, phổ cập Ngũ Châu: Là thống quản
toàn cả Càn Khôn Thế Giái, phổ cập khắp cả Năm Châu.
(Càn Khôn: Trời đất, tức là Càn khôn vũ trụ. Đại thống: thống
quản tất cả. Phổ cập: đều khắp mọi nơi. Ngũ châu: năm châu,
toàn thế giới.
5. Ân đức hóa thâm cao thăng đạo vị: Là ơn đức giáo hóa
sâu rộng làm tăng cao phẩm vị trong Đạo.
(Hóa: giáo hóa. Thâm: sâu. Cao thăng: tiến vượt lên cao. Đạo
vị: phẩm vị trong Đạo).

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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6. Tam thế tứ sanh chi nội các miễn luân hồi: Là thời gian
ba đời, tất cả các loài sanh vật nội trong Tứ sanh đều khỏi phải
luân hồi chuyển kiếp.
(Tam thế: 3 đời: quá khứ, hiện tại, tương lai. Tứ sanh: 4 loài
sanh vật tùy theo cách sanh: Thấp sanh là sanh ra ở nơi ẩm
thấp như trùng, dế. Hóa sanh là sanh ra do sự biến hóa như
ruồi, muỗi. Noãn sanh là sanh ra bằng trứng như gà, vịt, Thai
sanh là sanh ra bằng thai như bò, trâu, chó, mèo, người. Chi
nội: ở trong. Các: tất cả. Miễn: khỏi).
7. Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hải: Là mười loại
chơn hồn trong chín cửa Địa ngục chắc hẳn lìa khỏi biển khổ.
(Cửu U: 9 cõi tối tăm đó là 9 cửa Địa ngục giam giữ và trừng
trị các tội hồn, còn cửa Địa ngục thứ 10 do Chuyển Luân
Vương cai quản xem xét việc cho các hồn đi đầu thai. Thập
loại: đây là 10 loại chơn hồn nơi cõi Địa ngục, do những cách
chết khác nhau nơi cõi trần. Thi hào Nguyễn Du có làm bài văn
tế Thập loại chúng sinh là để cúng tế và cầu siêu cho 10 loại
vong hồn nầy là: 1-Trận bại (chết vì bại trận), 2-Thương vong
(bị thương chết), 3-Tự vận (tự đâm cổ chết), 4-Tự ải (tự thắt
cổ chết), 5- Tự tử (tự giết mình chết), 6-Tự trầm (tự mình nhảy
xuống sông chết), 7-Hỏa thiêu (chết cháy), 8-Xà thương (chết
vì rắn độc cắn), 9-Hổ giảo (chết vì cọp ăn thịt), 10-Trầm nịch
(chết vì bị chìm tàu, ghe). Chi trung: ở trong. Tất: ắt hẳn. Ly: lìa
xa. Khổ hải: biển khổ. Những khổ sở nhiều như nước biển.
8. Ngũ phong thập võ miễn tạo cơ cẩn chi tai: Là năm loại
gió, mười loại mưa xin miễn tạo ra tai nạn mất mùa cho dân
chúng.
(Ngũ phong: 5 lọai gió, ý nói các thứ gió ở các hướng. Thập
võ: 10 thứ mưa, ý nói các thứ mưa lớn nhỏ. Miễn tạo: khỏi
phải tạo ra. Cơ: đói do mất mùa lúa. Cẩn: mất mùa rau. Cơ
cẩn chi tai: tai nạn mất mùa).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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9. Nam mẫu Đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt: Là
mong cho trong nước đều thấm nhuần thời thái bình an lạc.
(Nam mẫu: chỉ đất ở phía Nam. Giao: đất ngoại thành. Đông
giao: đất ngọai thành phía Đông. Nam mẫu Đông giao là ý nói
đất đai trong nước. Cu: còn đọc là Câu: toàn, đều. Triêm: thấm
ướt. Nghiêu Thuấn chi nhựt: ngày Nghiêu Thuấn. Thời vua
Nghiêu và Thuấn, dân chúng sống trong thái bình, thạnh
vượng. Ngày Nghiêu Thuấn là thời thái bình an lạc.
10. Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh: Là việc chiến
tranh ngưng lại lâu dài hay cầu xin được chấm dứt.
(Can qua: cái khiên và cây giáo, chỉ việc chiến tranh. Vĩnh: lâu
dài. Tức: ngưng lại. Giáp mã: áo giáp và ngựa, chỉ việc chiến
tranh. Hưu: nghỉ. Chinh: đánh nhau, chinh chiến).
11. Trận bại thương vong cụ sanh tịnh độ: Những người
chết vì bại trận bị thương tích đều được sanh về cõi Cực Lạc
Thế giới.
(Trận bại: thua trận. Thương vong: chết vì bị thương tích. Cụ:
đầy đủ. Tịnh độ: cõi đất tinh sạch của Phật. Cõi tịnh độ là cõi
Cực Lạc Thế giới do Đức Phật A-Di-Đà làm Giáo chủ).
12. Phi cầm tẩu thú la võng bất phùng: Là cầu xin chim bay,
thú chạy không gặp lưới rập đánh bắt.
(Phi cầm: loài chim bay. Tẩu thú: loài thú chạy. La: lưới. Võng:
lưới. La võng: chỉ chung các loại lưới của thợ săn giăng ra để
bắt chim muông hay thú vật. Bất phùng: không gặp).
13. Lãng tử cô nhi tảo hồi hương lý: Là kẻ lang thang, trẻ
mồ côi sớm trở về quê hương xứ sở.
(Lãng tử: kẻ sống lang thang rày đây mai đó. Cô nhi: trẻ mồ
côi. Tảo: sớm. Hồi: đi trở về. Hương: làng. Lý: nơi ở. Hương lý
là quê hương).
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14. Vô biên thế giới Địa cửu Thiên trường: Là Càn Khôn
Thế giới rộng rãi vô biên, Trời Đất trường cửu, lâu dài.
(Vô biên: không biên giới. Địa cửu Thiên trường hay Thiên Địa
trường cửu là Trời Đất bền vững lâu dài).
15. Viễn cận đàn na tăng viên phước thọ: Là những người
bố thí ở xa cũng như ở gần đều được gia tăng hạnh phúc và
sống lâu.
(Viễn: xa. Cận: gần. Đàn-na: đây là tiếng phiên âm từ tiếng
Phạn có nghĩa là: thí chủ, người bố thí. Tăng: thêm. Viên: tròn,
đầy. Phước: may mắn tốt lành. Thọ: sống lâu).
16. Thánh tòa trấn tịnh, đạo pháp trường hưng: Là Tòa
Thánh được gìn giữ yên tịnh, đạo pháp hưng thạnh lâu dài.
(Trấn: gìn giữ. Tịnh: yên tịnh. Trường: lâu. Hưng: thạnh).
17. Thổ Địa Long Thần an tăng hộ pháp: Là các vị Thần Thổ
Địa, các vị Long Thần hộ pháp giúp yên cho người tu hành và
hộ trì Đạo pháp.
(Thổ Địa: các vị Thần đất, cai quản đất đai. Long Thần: các vị
Thần Rồng. An: làm cho an ổn. Tăng: người xuất gia tu hành.
Hộ: gìn giữ. Pháp: pháp luật của Đạo).
18. Phụ mẫu, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, lịch đại
tiên vong đồng đăng giác ngạn: Là cha mẹ, bậc thầy và
người trên trước, sáu mối dây thân yêu trong thân tộc cùng Tổ
Tiên đã chết qua nhiều đời, cầu xin được lên bờ giác ngộ, giải
thoát khỏi luân hồi.
(Phụ mẫu: cha mẹ. Sư: thầy. Trưởng: người trên trước. Lục
thân: 6 mối dây thân-ái: cha, mẹ, vợ, con, anh, em. Quyến
thuộc: người thân yêu trong nhà. Lịch: trải qua. Đại: đời. Tiên
vong: Tổ tiên đã chết. Đồng: cùng. Đăng: đi lên. Giác ngạn: bờ
giác ngộ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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19. Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng
Đại Thiên Tôn: Cầu xin với Đức Chí-Tôn. Thượng Đế.
20. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
21. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế
Tôn.
22. Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn.
23. Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn.
24. Nam mô Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.
25. Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ.
26. Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
27. Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.
28. Nam mô Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên
Tôn.
29. Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.
30. Nam mô Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư
Tiên, liên đài chi hạ: Là Cầu nguyện chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật ở khắp các nơi trong Càn Khôn Vũ Trụ.
(Thập phương chư Phật: chư Phật ở 10 phương. 10 phương
đó là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam,
Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Vạn chưởng: Vạn
chủng, nghĩa là muôn loài. Vạn chưởng chư Tiên: các vị Tiên
bao gồm nhiều cấp bực, ở khắp các nơi. Liên đài: tòa sen.
Liên đài chi hạ: phía dưới tòa sen. Tòa sen là đài ngự cho Bồ
Tát và Phật. Đứng dưới tòa sen là chỉ các vị Thánh và Thần, ở
cấp bực thấp hơn Phật và Bồ Tát.
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Các câu cầu nguyện từ câu 19 đến câu 30 giống như trong Sớ
Văn thượng tấu. Trước hết là cầu nguyện Đức Chí Tôn và
Đức Phật Mẫu, kế đó cầu nguyện Tam Tông Chơn Giáo, Tam
Trấn Oai Nghiêm, rồi cầu nguyện với Giáo Chủ Thánh đạo và
Thần đạo, cầu nguyện với Đức Hộ Pháp và cuối cùng cầu
nguyện chung với tất cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
31. Nam mô Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội,
Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
32. Nam mô Nhị Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội, Di-Đà
Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
33. Nam mô Tam Hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội, DiLạc Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
Ba câu kệ: 31, 32, 33 cho biết từ trước tới nay có ba thời kỳ
phổ độ, ứng với 3 lần Đại Hội Long Hoa.
* Nhứt Kỳ Phổ Độ với Sơ Hội Long Hoa gọi là Thanh Vương
Đại Hội, có Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm Giáo Chủ.
* Nhị Kỳ Phổ Độ với Nhị Hội Long Hoa gọi là Hồng Vương Đại
Hội, có Đức A-Di-Đà Phật làm Giáo Chủ.
* Tam Kỳ Phổ Độ với Tam Hội Long Hoa gọi là Bạch Vương
Đại Hội, có Đức Di-Lạc Vương Phật làm Giáo Chủ.
(Sơ Hội: Hội kỳ đầu, tức là lần thứ nhứt. Nhị Hội: Hội lần thứ
nhì. Tam Hội: Hội lần thứ ba).
Dùng 3 màu: Thanh, Hồng, Bạch để chỉ thứ tự 3 thời kỳ Đại
Hội là căn cứ theo sự sanh trưởng của vạn vật trong 4 mùa:
Xuân, Hạ, Thu, Đông, với màu sắc tương ứng theo Ngũ Hành.
- Nhứt Kỳ Phổ Độ, vào thời vua Phục Hy bên Tàu, ví như cây
cỏ đang lớn lên tươi tốt trong mùa Xuân. Xuân chủ về Mộc,
sắc của Mộc trong Ngũ Hành là màu xanh (Thanh), nên thời kỳ
nầy mở ra THANH VƯƠNG Đại Hội. Đức Phật ứng vận làm
Chánh Chủ Khảo hội nầy là Đức Nhiên Đăng Cổ Phật.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Nhị Kỳ Phổ Độ, là vào thời nhà Châu bên Tàu, ví như cây cỏ
đang vào mùa Hạ, đang trổ hoa đặng bắt đầu kết trái. Hạ chủ
về Hỏa, sắc của Hỏa là màu đỏ (Hồng), nên thời kỳ nầy mở ra
HỒNG VƯƠNG Đại Hội. Đức Phật ứng vận làm Chánh Chủ
Khảo hội nầy là Đức A-Di-Đà Phật.
- Tam Kỳ Phổ Độ, vào thời hiện nay, ví như cây cỏ kết trái vào
mùa Thu. Mùa Thu chủ về Kim, sắc của Kim theo Ngũ Hành là
màu trắng (Bạch), nên thời kỳ nầy mở ra BẠCH VƯƠNG Đại
Hội. Đức Phật ứng vận làm Chánh Chủ Khảo là Đức Di-Lạc
Vương Phật.
Vạn vật chỉ có sanh khí vào 3 mùa đầu trong năm: Xuân, Hạ,
Thu. Qua mùa Đông thì vạn vật điêu tàn vì không có sanh khí.
Do đó, sách xưa viết: Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông
tàn. (Mùa Đông chủ về Thủy, sắc của Thủy là màu đen). Cho
nên chỉ có 3 thời kỳ: Thanh Vương, Hồng Vương, Bạch
Vương, không có Hắc Vương vì Hắc Vương là tử kỳ (thời kỳ
điêu tàn: chết).
Trong hai thời kỳ: Thanh Vương và Hồng Vương, người tu
phải xuất gia, tu hành khổ hạnh.
Qua thời kỳ Bạch Vương, Đức Chí Tôn Thượng Đế mở Đạo
phổ truyền Tâm pháp tu hành, lại ban cho Đại Ân Xá, nên dầu
tại gia hay xuất gia đều tu hành được cả và người tu đều có
thể đắc đạo tùy theo công quả Phụng Sự nhơn sanh. Chẳng
những thế, những người tu trong hai thời kỳ trước mà chưa
đắc quả, kể cả quỉ nhân, nếu trong thời Bạch Vương nầy mà
lập được nhiều công quả thì sẽ đắc đạo. Nên Thầy cho một
quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết
ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng. (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển)
34. Nam mô liệt Thánh đàn tràng hòa nam khể thủ: Cầu
nguyện với chư vị Thánh nơi đàn cúng tế nầy chứng minh, xin
cúi mình lạy xuống.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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(Liệt Thánh: đồng nghĩa chư Thánh. Đàn tràng: đàn cúng tế có
đông người tham dự. Hòa nam: tiếng phiên âm từ chữ Phạn,
Hán văn dịch là: Khế thủ: nghĩa là chấp tay cúi đầu đảnh lễ).

U MINH ĐỊA
幽冥地
U-minh-địa là các quả địa cầu thuộc về cõi U minh, tức nhiên
vũ trụ có 72 địa cầu (Địa là đất, chỉ chung các địa cầu).
Trong Thất thập nhị địa (72 địa cầu), địa cầu của nhơn loại
chúng ta là địa cầu 68. Bên trên quả địa cầu của chúng ta có
67 địa cầu tiến hóa rất cao, nên trong sáng và nhẹ nhàng, trái
lại phía dưới địa cầu 68 của chúng ta là 4 quả địa cầu kém tiến
hóa, nên tối tăm ô trược, gọi là U-minh-địa, gồm 4 địa cầu số:
69, 70, 71 và 72. Bốn địa cầu của U-minh-địa, tối tăm lạnh lẽo,
ô-trược, dùng để đọa các linh hồn tội lỗi.U-minh-địa dưới
quyền chưởng quản và giáo hoá của Đức Địa Tạng Vương Bồ
Tát, gọi là U-Minh-Giáo-Chủ hay U-Minh-Đại-Đế, Phong Đô
Đại Đế.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh phải bị đọa vào
nơi U-minh-địa.

U NHÀN
幽 閒
E: Solitary.
F: Solitaire.
U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Nhàn: rảnh rang thong
thả. U nhàn là nơi vắng vẻ dành cho người ẩn cư sống thanh
nhàn mà tu dưỡng tánh tình.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."

U TỊCH
幽 僻
E: Isolated.
F: Isolé.
U: Tối tăm, vắng vẻ, yên lặng, ẩn kín. Tịch: yên lặng. U tịch là
vắng vẻ, yên lặng, ít người lui tới.

ỦÊ
E: Sad.
F: Triste.
Ủ ê là buồn rầu âm thầm và kéo dài.
Bài thài hiến lễ vong thường:
Ủ ê cảnh cũ vẩn vơ tình.

ÚA XÀO
E: Faded.
F: Fané.
Úa: héo, mất tươi. Xào: mất màu vì héo. Úa xào là tình trạng
cây bị héo, lá cây chuyển dần sang màu vàng nhạt và khô, rũ
xuống sắp chết.
Nữ Trung Tùng Phận:
Chừ sao bỏ cảnh úa xào.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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UẤT ỨC
鬱抑
E: To be indignant at something.
F: Contenir son indignation.
Uất: bị bí, không thông. Ức: bực tức. Uất ức là nỗi bực tức
chất chứa trong lòng.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Gần chúng sanh thì mới biết
đặng sự hạnh phúc cùng là sự uất ức của chúng sanh.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nưóc VIỆT-NAM không tinh-thần đạo-giáo
nên khó lập chánh-giới lắm! Vì không có căn-bản tinh-thần
đạo-đức mà chúng ta không thể chối, chịu thiệt thòi theo lời vu
cáo. Vì cớ Bần-Đạo đau thảm khổ-não tinh-thần tìm hiểu coi
sắc dân ta có Đạo hay chăng? Hại thay! Ở trước mắt ta nào là
bóng, chàng, đồng-cốt, ông tà, ông địa, đủ thứ làm cho nhơnhuốc cái tinh-thần Đạo-giáo, Bần-Đạo uất ức!"
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân Lê-văn Duyệt giáng:
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.

UẾ TRƯỢC
穢 濁
E: Dirty.
F: Sale.
Uế: Dơ dáy, hôi hám, bẩn thỉu. Trược: đục bẩn. Uế trược là
dơ bẩn hôi hám.
Kinh Sám Hối:
"Đương khi uế trược thẳng xông chỗ thờ."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ÚM MA NI BÁT RI HỒNG
Đây là câu Thần chú của Phật giáo Tây Tạng, bằng tiếng
Phạn, viết ra là:
"OM MAMI PADME HUM"
Phật giáo gọi câu Thần chú nầy là: Lục tự đại minh chơn ngôn,
phiên âm ra tiếng Việt bằng nhiều câu sau đây:
Án ma ni bát di hồng.
Ốm ma ni bát mê hồng.
Úm ma ni bát rị hồng.
Giải nghĩa:
Om: Tiếng khởi đầu của mỗi câu Thần chú, chỉ chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, gồm toàn cả vũ trụ. Mani: viên ngọc quí.
Padme: hoa sen. Hum: ở trong.
Toàn câu Thần chú có nghĩa là: Viên ngọc quí nằm trong hoa
sen, cầu chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ trợ.
Hoa sen tượng trưng lòng từ bi, viên ngọc tượng trưng trí huệ.
Chỉ khi nào lòng từ bi phát triển đến mức cao độ, giống như
cái hoa sen vươn cao khỏi vũng bùn vô minh thì ánh sáng trí
huệ mới tỏa ra rực rỡ.
Đó là ý nghĩa thông thường của câu Thần chú trên. Ngoài ra,
còn nhiều ý nghĩa cao siêu hơn nữa, mà chỉ khi nào bước
chân vào đường đạo, được huệ tâm huệ trí thì mới có thể hiểu
hết trọn vẹn ý nghĩa của câu Thần chú nầy.
Tương truyền, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ban câu Thần chú
nầy cho dân Tây Tạng. Do đó, người Tây Tạng rất tôn sùng và
tin tưởng câu Thần chú, thường khắc lên các tảng đá để cầu
nguyện. Một hòn đá, khi đã được khắc câu Thần chú nầy lên
thì nó được quí trọng như một viên ngọc. Tùy theo định lực và
tâm nguyện của người khắc Thần chú mà viên đá sẽ thâu hút
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những năng lực thiên nhiên, tạo ra những rung động thần bí,
ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh.
Thí dụ như có người phát nguyện, hòn đá mà họ khắc Thần
chú sẽ mang lại điều lành cho những người xung quanh.
Oai lực của Thần chú rất lớn. Kinh điển của Phật giáo nói
rằng, ngay các vị Phật cũng còn phải trì tụng Thần chú nầy.
Ở những nơi cầu nguyện bên Tây Tạng, mỗi người đến đó tìm
một hòn đá vừa ý để khắc câu Thần chú nầy lên và cầu
nguyện, xong họ đặt những hòn đá chồng lên nhau tạo thành
một bức tường dài và cao, gọi là bức tường ngọc (Mani wall).
Úm ma ni bát mê hồng có nghĩa là cầu được lên tòa sen
ngọc báu, là lời Thần chú mà tín đồ Lạt Ma giáo (Phật giáo
Tây Tạng) thường tụng niệm ở miệng. Đó là đề mục 6 chữ mà
Đức Liên Hoa Thủ Bồ Tát tụng đọc khi cầu được vãng sanh
sang cõi vị lai Cực Lạc. Giáo đồ Lạt Ma tin tưởng Đức Bồ Tát
nầy như Đức A-Di-Đà Như Lai ngồi ở tòa sen Cực Lạc, cứu
vớt người cầu xin được thoát khỏi vòng sinh tử nhân quả vô
cùng.
Do vậy, chẳng kể tăng hay tục đều tụng câu nầy nơi miệng,
tôn kính rất mực, hệt như người nước ta tín ngưỡng 6 chữ
Nam mô A-Di-Đà Phật vậy.
Người Tây Tạng phần nhiều viết 6 chữ nầy vào một tấm vải
dài rồi cất vào trong ống đựng kinh và gọi đó là pháp luân. Mọi
người lấy tay lăn đi, hoặc mượn sức xe gió, xe nước khiến nó
quay vòng tròn, và gọi đó là pháp luân chuyển động. Đó là
người Tây Tạng tin rằng có công đức làm cho pháp luân
chuyển động như vậy thì sẽ được thoát khỏi nỗi khổ sinh tử
luân hồi. Pháp luân lớn nhất viết đến 10 vạn câu như vậy.
Những lá cờ phất phới trước cửa những ngôi nhà trong xứ
Tây Tạng có ghi 6 chữ nầy. Những tấm bia dựng ở ven đường
cũng vậy, cho thấy họ rất tín ngưỡng 6 chữ nầy. (Trích trong:
Từ Điển Phật Học Hán Việt, của GHPGVN)
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Trong truyện Tây Du Ký, Phật Tổ bắt Tề Thiên Đại Thánh đè
xuống bên dưới Ngũ Hành Sơn, Tề Thiên vùng vẫy làm 5 hòn
núi rung chuyển, e có lúc sụp đổ. Phật tổ liền cho dán lên đỉnh
Ngũ Hành Sơn lá bùa có 6 chữ Thần chú nầy thì mặc sức cho
Tề Thiên vùng vẫy, 5 hòn núi vẫn đứng yên như có mọc rễ
xuống đất. Đến khi thầy Tam Tạng đến đó, leo lên Ngũ Hành
Sơn cầu nguyện xin gỡ lá bùa thì Đức Phật Tổ cho một vị
Thần đến thâu hồi lá bùa. Lúc đó, Tề Thiên mới có thể vùng
dậy thoát ra được, để theo làm đồ đệ thầy Tam Tạng, phò thầy
đi thỉnh kinh ở Tây phương.
Trong Đạo Cao Đài, hai phép bí tích: Giải Oan và Tắm Thánh,
khi vị Chức sắc hành pháp chụp 5 ngón tay lên mỏ ác của
người được giải oan hay tắm thánh, gọi là ấn Ngũ Hành Sơn,
thì niệm câu Thần chú: "Úm ma ni bát rị hồng"....
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo có giải thích câu Thần chú nầy
như sau:
Đức Hộ-Pháp nói: "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 đạo giáo bên Á Đông
nầy có tiếng trống, ngân bay qua Âu châu nên các đạo giáo Âu
châu đều là hưởng ứng theo Phật giáo, mà Phật giáo xuất
hiện nơi Á Đông, vì vậy mà các tôn giáo phụ thuộc đều không
đúng theo nguyên tắc căn bản.
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UN ĐÚC
E: To forge.
F: Forger.
Un đúc, nay nói là Hun đúc là đào tạo qua một quá trình rèn
luyện lý thuyết và thực hành.
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."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã un đúc mà dìu dắt lại sanh linh.

UNG DUNG
雍 容
E: Deliberate.
F: Délibéré.
Ung: êm ả, hòa hảo. Dung: dáng điệu. Ung dung là ôn hoà
thong thả, khoan thai.

UỔNG LỘ DIÊN
枉路延
Uổng 枉 Mất công vô ích. Lộ 路 con đường cái. Diên 延 kéo
dài. Uổng lộ diên: uổng một kiếp sanh.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sanh tồn cụ pháp vô công trác,
Tử hậu cùng đồ uổng lộ diên.
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UỔNG TỬ THÀNH
枉死城
E: The unjust dead city.
F: La cité des morts injustes.
Uổng: Mất công vô ích. Tử: chết. Thành: nơi dân cư đông đúc
có tường rào bao quanh. Uổng tử là chết oan, chết chưa tới
số. Uổng tử thành là một cái thành nơi cõi Âm phủ để giam
giữ những linh hồn của những người chết oan.
Những người tự tử chết oan thì linh hồn bị tội nặng hơn hết, bị
giam vào Uổng tử thành nơi Âm phủ, chờ tới khi đúng số rồi
mới cứu xét công và tội để cho luân hồi trả quả.
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Nếu ai
không phải tinh-thần cao siêu thì Đức Chí Tôn không dám cho
họ ngó thấy, nếu bất tử người nào được ngó thấy tôi tưởng họ
điên đi mà chớ, hay họ tự vận đặng về cảnh ấy, đặng hưởng
sung-sướng. Tự vận về cảnh ấy không đặng, trái lại còn phải
xuống Uổng-Tử-Thành ở một thời gian để đền tội, rồi đầu thai
trở lại nữa, rán tu rồi về đừng có nóng-nảy, hạng nhứt là mấy
người ở trên núi kia (mấy Ông Đạo núi) cạo đầu tròn vo, không
phải làm như thế mà đặng đâu, đừng có lật đật…Người đàn
bà nào tự vận hay người đàn ông nào tự sát, rồi người nào có
thiệt lòng thương yêu chơn thật ấy, trước đã xuống Uổng-TửThành để đầu kiếp mà trở lại căn quả, vì không trọn căn số
của mình còn niên kỷ bao nhiêu cũng phải trở lại đầu kiếp, vừa
đến tuổi cập kê Nam Nữ đôi bên vừa có tình-dục đã phát động
ra thì là 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 với 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 trao lại từ người."
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Kinh Sám Hối có câu:
"Thành Uổng Tử cheo leo gớm ghiết,
"Cầm hồn oan rên siết khóc than."

UY HIẾP
威 脅
E: To oppress.
F: Opprimer.
Uy: vẻ tôn nghiêm khiến người ta kính sợ, sợ hãi. Hiếp: bắt ép
người ta. Uy hiếp là dùng oai quyền bắt buộc người ta làm
theo ý mình.

UY LINH
威 靈
E: Majestic and sacred.
F: Majestueux et sacré.
Uy: vẻ tôn nghiêm khiến người ta kính sợ, sợ hãi. Linh: thiêng
liêng. Uy linh hay Oai linh là vẻ tôn ngiêm có tánh cách thiêng
liêng khiến người ta đem lòng kính sợ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Uy linh Trời giữ tạc đài liên.

UY LỰC HÙNG CƯỜNG
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
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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".

ỦY LẠO
慰 勞
E: To encourage.
F: encourager.
Ủy: an ủi. Lạo: dùng lời nói để an ủi. Ủy lạo hay Úy lạo là
thăm hỏi để an ủi người hoạn nạn.

ỦY NHIỆM
委 任
E: To give in charge.
F: Confier une charge.
Ủy: Giao việc cho làm. Nhiệm: gánh vác, trách nhiệm. Ủy
nhiệm là giao phó một trách nhiệm để thi hành.
- Ngày 01-01-1934 đức Hộ-Pháp ủy-nhiệm Ngài Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn đại diện Hội-Thánh Ngoại Giáo Cao-Đài Âu Châu, thay
mặt toàn Đạo tham dự Đại Hội Thần Linh Học Quốc Tế
BARCELONE lần thứ 5 (Tây Ban Nha).

ỦY NHIỆM ĐỨC HỘ PHÁP THỐNG NHẤT CHÁNH
TRỊ ĐẠO
- Ngày 08-11-1935 Đại Hội Nhơn Sanh đồng biểu quyết Ủynhiệm cho Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc để thống nhứt
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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".

UYÊN NGUYÊN
淵 源
E: The profound source.
F: La source profonde.
Uyên: Vực sâu, sâu xa, thâm thúy. Nguyên: nguồn gốc. Uyên
nguyên là cái nguồn gốc sâu xa của sự việc.

UYÊN THÂM
淵 深
E: Profound.
F: Profond.
Uyên: Vực sâu, sâu xa, thâm thúy. Thâm: sâu. Uyên thâm là
học thức sâu xa.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ðôi phen chúng ta không hiểu được cho
uyên thâm khi dâng lễ cho Chí-Tôn lúc Nhạc Tấu Quân Thiên,
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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?"

ỨC VẠN
億 萬
E: Numberless.
F: Innombrable.
Ức: Phỏng chừng, số đếm 10 vạn = 1 ức. Vạn: 10 ngàn. Ức
vạn là chỉ một số nhiều lắm, không đếm hết được.
Tiên Giáo (Kinh Tiên Giáo):
"Nhứt thân ức vạn, diệu huyền thần biến,...."

ƯNG ĐƯƠNG
應 當
E: To consent to accept.
F: Consentir à accepter.
Ưng: Thuận, bằng lòng, nên. Đương: nhận lãnh, gánh vác.
Ưng đương là bằng lòng nhận lãnh.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, tín ngã ưng
đương phát nguyện: Nam mô...."

ỨNG HÓA
應 化
E: To change for response.
F: Changer pour répondre.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Ứng: Đáp lại, đối lại. Hoá: thay đổi. Ứng hóa là biến đổi để
đáp lại.
Tiên Giáo (Kinh Tiên Giáo):
"Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn."

ỨNG KHẨU
應口
E: To improvise.
F: Improviser.
Ứng: Đáp lại, đối lại. Khẩu: miệng. Ứng khẩu là nói ngay
thành một bài văn hay bài thơ mà không chuẩn bị trước.

ỨNG QUÂN (Hiệu)
應君
Bà Trần Kim Phụng là chơn linh của Khổng Minh. Đạo hiệu
của Bà là Ứng Quân. Bà rất sáng suốt giải quyết những sự
khó khăn của Đạo. Một khi Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ
Pháp gặp việc khó khăn, hai ông lên Nam Vang hỏi ý kiến của
Bà thì Bà giải quyết mau lẹ thỏa đáng.
Chồng bà là ông Trưởng Tòa người Mertinique, tên Batrya…
Cũng do ông Cảnh cho biết chơn linh của ông nầy là Mạnh
Hoạch. Theo truyện Tam Quốc Chí thì Khổng Minh bắt được
Mạnh Hoạch bảy lần đều tha, lần chót mới giết. Thành thử
Mạnh Hoạch tái kiếp để đòi cái quả mà Khổng Minh đã giết
mình, nên làm chồng, còn Khổng Minh phải hoá nữ để cho
xong quả kiếp. Bà làm thi không cần suy nghĩ, thường kêu:
"Ký Cảnh đem giấy viết tôi đọc cho viết ". Bà làm thi hay họa
thi trong 5-10 phút là xong.
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Bát Nương Diêu Trì Cung giáng nói: Hương Nhâm hiền muội,
trao thi nầy cho chị Ứng Quân:
Đã cạn lời khuyên tự buổi nào,
Rằng đừng buộc nợ cõi thương đau.
Tri Thiên rắp đến vô công nghiệp,
Hữu hậu gần xem đậm vẻ màu.
Phấn trước đã phai tình nghĩa trước,
Hương sau còn phất đức tài sau.
Nặng mang nỗi nợ phong lưu cũ,
E nỗi đường tu phải chịu sầu.
Em nói rằng trời chiều dành để mỗi tội mỗi hình, khá giải tội,
hình kia phải dứt.
.... Xin đứng dậy. Cười... Em vì từ tâm để bài thi nầy, ai hiểu
tâm sự mình thì lãnh lấy: "Quê người đơn chiếc lại riêng tình".
- Thiếp cám ơn trọng lễ, xin thứ lỗi.
Non nước bây chừ đã lịch xinh.
Dặm gió Ký Kỳ xông gió buộc,
Đài mây cù cá thoát biên đình.
Lửa hương đã bén công Như Tử,
Quyền quí thêm xuê phận Khổng Trình.
Dầu chịu đòi phen truân chiếc dạ,
Xin theo đường Thánh bước thân sinh.
Em cho hay rằng: Đau đôi lát đây rồi sẽ an vui đặng và nạn
ách khổ tâm sẽ giải khỏi, đừng ưu tư ưu lự vì mạng Trời định
vậy.

ƯỚC VỌNG
約 望
E: To wish.
F: Espérer
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Ước: mong cầu. Vọng: trông mong. Ước vọng là mong muốn
thiết tha.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"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".
Thi văn dạy Đạo rằng:.
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.

ƯỚM CHÍN
E: On the point of ripeness.
F: Sur le point de maturité/
Ướm: Sắp sửa, có dấu hiệu sắp xảy ra. Chín: nói về trái cây
đã già, ửng lên màu vàng hay hồng và tỏa mùi thơm. Ướm
chín là trái cây sắp chín.
Kinh Ðệ Nhị Cửu:
"Tây-Vương-Mẫu vườn Đào ướm chín,
"Chén trường-sanh có lịnh ngự ban."

ƯU ÁI
憂愛
E: The affectionate solicitude.
F: La sollicitude affectueusement.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ưu: Lo lắng, buồn rầu, ốm đau. Ái: thương yêu. Ưu ái là chăm
sóc với lòng thương yêu.
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 cứurỗi 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 JésusChrist 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."

ƯU LỰ
憂 慮
E: Anxious.
F: Soucieux.
Ưu: Lo lắng, buồn rầu, ốm đau. Lự: nghĩ ngợi, suy tính. Ưu lự
là lo nghĩ, lo lắng suy nghĩ.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Dầu kẻ nào tội tình, ưu lự thế mấy mà bước vô Đền
Thánh rồi cũng phải tập tánh cho thanh khiết,...

ƯU SẦU
憂 愁
E: Sad.
F: Triste.
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Ưu: Lo lắng, buồn rầu, ốm đau. Sầu: buồn rầu. Ưu sầu là lo
buồn.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Đòi phen Mẹ luống ưu sầu,
"Cũng vì tà mị dẫn đường con thương."

ƯU TÂM
憂 心
E: Anxiety.
F: L’anxiété.
Ưu: Lo lắng, buồn rầu, ốm đau. Tâm: lòng dạ. Ưu tâm là lòng
dạ lo lắng.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cao chức vợ nhiều ăn lớn đũa,
Thầm lo lự tứ với ưu tâm.

ƯU THẮNG LIỆT BẠI (ƯU LIỆT)
E: Excellent and bad.
F: Excellent et mauvais.
Ưu: Trội hơn, tốt đẹp hơn. Liệt: kém, xấu. Ưu liệt là tốt xấu,
giỏi dở, hơn kém. Ưu thắng liệt bại: Giỏi thì thắng, dở thì
thua; mạnh thì thắng, yếu thì thua.
Đức Hộ-Pháp thuyết: "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
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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?".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Biết thế biết thời, biết dinh hư, biết tồn vong ưu liệt, rồi
mới có biết hổ mặt thẹn lòng.

ƯU THẾ MẪN THỜI (ƯU THỜI MẪN THẾ)
憂時憫世
Ưu: Lo lắng, buồn rầu, ốm đau. Mẫn: thương xót. Thời thế:
việc đời xảy ra trong một thời kỳ. Ưu thời mẫn thế là lo lắng
những việc xảy ra trong thời buổi của cuộc đời và thương xót
cho đời.
Thành ngữ nầy thường dùng để chỉ người sáng suốt, thấu rõ
việc đời, biết đường tiến thủ thích hợp.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: "Khiến cho giọt lụy
thương tâm của khách ưu thời mẫn thế không thể nào ngưng
được."
"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."
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ƯU TƯ
憂 思
E: Anxious.
F: Anxieux.
Ưu: Lo lắng, buồn rầu, ốm đau. Tư: suy nghĩ. Ưu tư là lo lắng
suy nghĩ.
Thầy dạy: "Con đã để dạ ưu-tư về mối Đạo, đã lắm lần trêu
cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sồng, mong trau rạng
mảnh gương để soi chung bước đường sau mà lần đến cảnh
tự tọai thung dung tránh bớt muôn điều phiền-não. Ấy là Mônđệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co,
cân công-quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui cho
mỗi đứa."
Đức Thượng Phẩm nói: "Bao giờ Bần đạo cũng kề bên Đức
Hộ Pháp để ưu tư thời cuộc. Từ đây có vẻ êm dịu, ngọn lửa
Việt Hồng từ từ nguội lạnh, nghiệp nước từ từ nới rộng biên
giới để đem lại nguyện vọng dân chúng, rồi cũng từ từ thuyền
đạo trổi bước tách dặm để đưa đón con cái của Chí Tôn vào
cõi bình địa ôn hòa. Chiến tranh từ từ ngưng cho đến ngày
nào nguồn thương yêu vô tận ứng vào thế giới thì mới thấy
hòa bình đại đồng.
Nói như vậy, nhưng bước đạo còn nhiều mệt nhọc, chư Chức
sắc còn nhiều khổ tâm, toàn đạo còn chịu một bước gay go.
Cứ cầu nguyện nơi Chí Tôn thì vững dạ."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tâm chí các con lay động ưu tư.

HẾT VẦN U
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Danh mục vần V
VÁI
• Vái Trời

• Vái Van

VÃI
• Vãi Chùa
VÀN
• Vàn Vàn
VÃN
• Vãn
• Vãn Cảnh

• Vãn Hồi

VÃNG
• Vãng Sanh Thần Chú
VẠN
• Vạn
• Vạn Cổ
• Vạn Đại
• Vạn Hạnh Thiền Sư
• Vạn Kiếp
• Vạn Linh
• Vạn Linh Hiệp Chí Linh
• Vạn Linh Sanh Chúng
• Vạn Loại
• Vạn Pháp
• Vạn Pháp Cung

• Vạn Pháp Tam Tông
• Vạn Pháp Qui Tông
• Vạn Quốc
• Vạn Quốc Liên Minh
• Vạn Quyển Thiên Kinh
• Vạn Sự Khởi Đầu Nan
• Vạn Sự Như Ý
• Vạn Sự Viết Vô
• Vạn Tượng
• Vạn Trượng
• Vạn Vật
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VAY
• Vay Trả
VẠY
• Vạy Vò

• Vạy Tà

VĂN
• Văn Ban Võ Bá
• Văn Đàn
• Văn Hào
• Văn Hiến
• Văn Hóa
• Văn Hóa Nho Phong
• Văn Học
• Văn Miếu
• Văn Minh
• Văn Minh Duy Vật
• Văn Minh Điện

• Văn Phòng Hiệp Thiên Đài
• Văn Sĩ Nho Phong
• Văn Tế
• Văn Thi
• Văn Thỉ Thượng Cung
• Văn Thù Bồ Tát
• Văn Tuyên
• Văn Từ
• Văn Tự
• Văn Vương
• Văn Xương

VÂN
• Vân (Giáo Sư Ngọc Vân
Thanh)
• Vân Du
• Vân Đài

• Vân Động
• Vân Hán
• Vân Trình
• Vân Xa

VẤN
• Vấn Nạn

• Vấn Tâm

VẬN
• Vận Bĩ
• Vận Động

• Vận Chuyển
• Vận Hội
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• Vận Mạng
• Vận Nước
• Vận Thới

• Vận Từ Thứ
• Vận Tử Hồi Môn
• Vận Trù

VẬT
• Vật Chất - Tinh Thần
• Vật Chất Tiếp Điển
• Vật Chất Văn Minh
• Vật Dục

• Vật Hữu Bổn Mạt
• Vật Hữu Linh
• Vật Loại
• Vật Thực

VẤY
• Vấy
VẸN
• Vẹn Toàn
• Vẹn Tròn

• Vẹn Vẻ

VỀ
• Về Với Đức Chí Tôn

• Về Với Đức Chí Tôn Bằng
Chơn Thần

VI
• Vi Bằng
• Vi Chủ
• Victor Hugo
• Vi Diệu
• Vi Đà Hộ Pháp

• Vi Hộ
• Vi Lịnh
• Vi Mang
• Vi Phạm
• Vi Phạm Thiên Điều

VĨ
• Vĩ Đại

• Vĩ Nhân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VỊ
• Vị Kỷ
• Vị Nễ
• Vị Quốc Ái Dân
• Vị Quốc Vong Thân
• Vị Sanh

• Vị Tất
• Vị Tình
• Vị Thuốc Khử Tội
• Vị Trà Hương
• Vị Vong Nhân

VÍA
• Vía
• Vía - Đại Lễ Đức Chí Tôn

• Vía - Phách

VIÊN
• Viên Giác
• Viên Mãn

• Viên Tịch

VIỄN
• Viễn (Giáo Sư Thượng Viễn
Thanh)

• Viễn Du Tiên Cảnh

VIẾT
• Viết Của Chàng Hồ
VIỆT
• Việt Đảnh
• Việt Gian
• Việt Nam
• Việt Nam Thánh Điạ

• Việt Nam Là Tàu - Tàu Là
Việt Nam
• Việt Nam Muôn Năm
• Việt Thường
• Việt Vương Câu Tiễn

VINH
• Vinh (Giáo Sư Thượng Vinh
Thanh)

• Vinh Diệu
• Vinh Hiển
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• Vinh Hoa (Vinh Huê)
• Vinh Hoa Phú Quí
• Vinh Hư

• Vinh Nhục
• Vinh Thân Phì Gia
• Vinh Qui Bái Tổ

VĨNH
• Vĩnh Bất Tự Dụng
• Vĩnh Biệt
• Vĩnh Cửu - Vĩnh Trường
• Vĩnh Hằng
• Vĩnh Kiếp Quần Sanh
Ngưỡng Kỳ Huệ Ðức

• Vĩnh Nguyên Tự
• Vĩnh Sanh
• Vĩnh Tồn
• Vĩnh Tồn Hậu Lai
• Vĩnh Trường

VÓ
• Vó Ngựa
VÕ
• Võ Lực
• Võ Môn
• Võ Phu
• Võ Phủ Từ
• Võ Phục

• Võ Tánh - Ngô Tùng Châu
• Võ Trụ
• Võ Văn Đợi
• Võ Văn Kỉnh

VONG
• Vong Ân Bội Nghĩa
• Vong Bản
• Vong Hồn (Linh Hồn)

• Vong Niên
• Vong Phàm
• Vong Xu

VÒNG
• Vòng Minh Khí
• Vòng Trần

• Vòng Xây Chuyển

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VỌNG
• Vọng
• Vọng Bái
• Vọng Cầu
• Vọng Động
• Vọng Ngữ
• Vọng Ngưỡng

• Vọng Niệm - Vọng Tưởng
• Vọng Thiên
• Vọng Thiên Cầu Ðạo
• Vọng Thiên Bàn
• Vọng Thượng Đế

VÔ
• Vô Biên
• Vô Can
• Vô Căn - Vô Kiếp
• Vô Công Trác
• Vô Cùng Tận
• Vô Cực Đăng
• Vô Cực - Thái Cực - Thái
Hư Là Gì?
• Vô Cực Vô Thượng
• Vô Danh Đồng Tử
• Vô Danh Thiên Địa Chi
Thủy
• Vô Dục
• Vô Duyên
• Vô Dụng
• Vô Đạo
• Vô Đối
• Vô Giá
• Vô Giá Định
• Vô Hình
• Vô Hồn Viết Tử
• Vô - Hữu
• Vô Ích
• Vô Khổ Hình

• Vô Lao
• Vô Lễ
• Vô Lương
• Vô Lương Thất Đức
• Vô Lượng
• Vô Minh
• Vô Ngã
• Vô Ngại
• Vô Nghĩa Lý
• Vô Nhân Đạo
• Vô Phần
• Vô Phước
• Vô Phương
• Vô Quả
• Vô Siêu Đọa
• Vô Tâm
• Vô Thần
• Vô Thủy Vô Chung
• Vô Thức
• Vô Thường
• Vô Thượng Thậm Thâm
• Vô Tình
• Vô Toán
• Vô Trung Từ Phụ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Vô Tư
• Vô Tự Kinh
• Vô Tranh
• Vô Ưu
• Vô Vi
• Vô Vi - Hữu Hình
• Vô Vi Bất Kiến

• Vô Vi Cư Thái Cực Chi Tiền
• Vô Vi Học Thuyết
• Vô Vi Phẩm Vị
• Vô Vị
• Vô Vọng
• Vô Vọng Quẻ Thiên Lôi Vô
Vọng

VỢ
• Vợ Chồng
VU
• Vu Oan

• Vu Oan Giá Họa

VŨ
• Vũ Trụ

• Vũ Trụ Quan

VUA
• Vua Bảo Đại

• Vua Thăng Hà

VUI
• Vui
• Vui Sướng

• Vui Thú

VUN
• Vun Trồng Cội Phước
VŨNG
• Vũng Tàu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VỮNG
• Vững Bền
VƯỜN
• Vườn Đào Ướm Chín
• Vườn Ngạn Uyển

• Vườn Thiên Nhiên
• Vườn Trước Tử

VƯƠNG
• Vương An Thạch
• Vương Bật
• Vương Đạo
• Vương Hầu
• Vương Mang
• Vương Quan Kỳ

• Vương Quan Trân
• Vương Tân
• Vương Thần Tế Quốc
• Vương Thất
• Vương Thị Lễ
• Vương Vị - Đế Quyền
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VÁI TRỜI
E: To invoke the Sky.
F: Invoquer le Ciel.
(Vái: Chấp hai tay đưa lên trán cầu nguyện. Trời: Ông Trời, là
Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, là các Đấng Thiêng
Liêng trên trời). Vái Trời là cầu nguyện với Trời Phật. Đây là
tâm trạng của một người đang tuyệt vọng hay là lâm vào một
cảnh khó xử, chỉ còn biết cầu nguyện với Trời Phật ban cho
phép lạ để vượt qua cảnh nguy hiểm khốn cùng.

VÁI VAN
E: To supplicate.
F: Supplier.
(Vái: Chấp hai tay đưa lên trán cầu nguyện. Van: kêu xin, nài
cầu). Vái van hay Van vái là cầu khẩn van xin một cách chân
thành và khẩn thiết một điều gì mà khả năng của con người
không tự giải quyết được.
Ðạo Sử của Bà Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu quyển I:
Ðộ tháng 9 năm Ất Sửu, ông A.Ă.Â giáng hỏi với ba ông như
vầy:
- Tôi nói lộ Thiên Cơ, trên Ngọc Hư bắt tội, xin Tam vị Ðạo
Hữu cầu trên Ngọc Hư Cung tha tội tôi, nếu không lo cầu giùm
thì tôi sẽ bị phạt.
Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh rất lo lắng. Ba ông
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vọng bàn Hương Án cầu Diêu Trì Cung. Ðức Cao Thượng
Phẩm có đặt một bài thi rồi đọc trước bàn Hương Án như vầy:
Vái van xin quí Cửu Thiên Nương,
Tâu với Ngọc Hư rõ ngọn nguồn.
Vì nghĩa Ă. A mang trọng tội,
Nghĩ tình đồng Đạo để tình thương.
20-10-1925
(Mồng 3 tháng 9 Ất Sửu)

VÃI CHÙA
E: Buddhist nun.
F: La bonzesse.
(Vãi: người phái nữ xuất gia tu theo Phật giáo). Vãi chùa là cô
vãi (hay bà vãi) tu trong chùa Phật. Chữ Hán gọi Cô vãi là: Ni
cô, Ni sư, Sư nữ.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền) có nói: "Cái Ni Kim Cô bằng
hàng trắng y như của các vãi chùa, có thêu bông sen."

VÀN VÀN
E: Innumerable.
F: Innombrable.
Còn gọi là Vạn vạn. (Vàn: do chữ VẠN nói trại ra). Vạn là
muôn, là 10 ngàn. Vàn vàn là muôn muôn, chỉ một số lượng
nhiều lắm, không đếm nổi.
Kinh Ðệ 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."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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VÃN
• VÃN 挽 Kéo lại. Td: Vãn hồi.
• VÃN 晚 Buổi chiều, muộn, kẻ đi sau. Td: Vãn cảnh, Vãn niên,
Vãn sinh.
• VÃN 輓 Kéo xe, viếng người chết. Td: Vãn đối.

VÃN CẢNH
晚景
E: Old age.
F: La vieillesse.
Vãn: Buổi chiều, muộn, kẻ đi sau. Cảnh: cảnh vật. Vãn cảnh
là cảnh chiều, ý nói cảnh của người già.

VÃN HỒI
挽 回
E: To draw back.
F: Ramener.
Vãn: Kéo lại. Hồi: trở về. Vãn hồi là kéo trở lại một điều gì đã
mất hay một việc gì đã sa sút. Vãn hồi Chánh đạo: Đạo chánh
đã suy đồi, bây giờ phục hồi trở lại.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Vãn hồi hòa bình trật tự, tháng Thuấn ngày Nghiêu, trở
nên thượng cổ.

VÃNG SANH THẦN CHÚ
往生神咒
(Vãng 往: Đi, đã qua, đi lên, đến, chỉ sự qua đời, chết. Sanh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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生: Sống). Vãng sanh 往生: cầu mong hồn người chết được đi
lên, chuyển sanh vào một thế giới khác. Thần chú 神咒 hay
Chân ngôn 真言 còn gọi là mật chú 密咒, linh ngữ 靈語. Tiếng
Phạn là Mantra, hay Dharani (Thường thì Dharani dài hơn
Mantra), có nghĩa là tổng trì, tức là sự nắm giữ các pháp.
Vãng sanh Thần chú là câu niệm bằng tiếng Phạn đặc biệt
của Phật giáo để cầu nguyện với Đức Phật A-Di-Đà cứu độ
linh hồn người chết được sanh về cõi Cực Lạc Thế Giới.
Theo Phật giáo phái Tịnh-độ-tông, người ta tu hành khi chết
được chuyển sanh qua một thế giới khác gọi là Cực Lạc Quốc
của Đức A-Di-Đà-Phật, nơi ấy rất sung sướng, hạnh phúc.
Chân ngôn hay Thần chú là những lời bí mật của chư Phật
không nói rõ ra bằng lời. Những câu Thần chú là một chuổi âm
vận chứa đựng năng lực huyền bí, nên khi trì tụng có thể diệt
trừ khổ ách, tiêu tai giải nạn, hộ trì tâm linh một cách kỳ diệu,
không thể nào nghĩ bàn được.
Đây bài "Vãng sanh Thần chú" bằng tiếng Phạn, để cầu
nguyện cho hồn người quá vãng sớm được siêu thoát:
"Nam-mô A-Di-Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha,
A-Di Rị-Đô Bà-Tì, A-Di Rị-Đa Tất Đam Bà-Tì, A-Di Rị-Đa, TìCa Lan-Đế, A-Di Rị-Đa Tì-Ca-Lan-Đa, Dà Di-Nị-Dà Dà-Na ChỉĐa Ca-Lệ Ta-Bà-Ha" (đọc 3 lần).
Viết thành chữ Hán:
往生神咒
南 無 阿 彌 陀 婆 夜, 哆 他 伽 哆 夜,哆 侄 夜 他, 阿 彌 俐 嘟 婆
毘, 阿 彌 俐 哆, 悉 耽 婆 毘, 阿 彌 俐 哆, 毘 迦 蘭 帝, 阿 彌 俐
哆, 毘 迦 蘭 哆, 伽 彌 膩 伽 伽 哪, 旨 哆 迦 儷, 娑 婆 訶.
Trong tang lễ của Đạo Cao Đài, lúc Linh cữu đã đưa đến
nghĩa địa rồi, trước khi hạ huyệt, đồng nhi tụng bài Kinh Hạ
Huyệt, tụng đủ 3 lần, xong rồi tiếp tụng Vãng Sanh Thần Chú,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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tụng 3 lần, xong thì niệm Câu Chú của Thầy 3 lần, là: "NamMô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (3 lần).
Bài "Vãng sanh Thần chú" bằng tiếng Phạn gồm 59 chữ, được
giải nghĩa theo Phật Học Tự Điển của Đoàn Trung Còn như
sau:
- Nam-mô A-Di-Đà Bà-Dạ: Tiếng Phạn là
Amitabhavyuha, nghĩa là: qui kính Đức A-Di-Đà Phật.

Namah

- Đa-Tha-Già-Đa-Dạ: Tiếng Phạn là Tathagata, nghĩa là: Như
Lai. (Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật).
- Đa-Điệt-Dạ-Tha: dịch là tức thuyết chú viết, nghĩa là: liền đọc
bài chú dưới đây:
- A-Di Rị-Đô Bà-Tì, A-Di Rị-Đa Tất Đam Bà-Tì, A-Di Rị-Đa,
Tì-Ca Lan-Đế, A-Di Rị-Đa Tì-Ca-Lan-Đa, Dà Di-Nị-Dà Dà-Na
Chỉ-Đa Ca-Lệ Ta-Bà-Ha" (10 câu trên đều là mật ngữ, đại ý
có nghĩa là: nhổ bỏ tận gốc các nghiệp chướng). Ta-Bà-Ha:
tiếng Phạn là Swâha. Thường các bài Thần chú đều có ba chữ
chót là Ta-Bà-Ha, có nghĩa là: Thành tựu, kiết tường, tiêu tai
tăng phước, viên tịch, vô trụ, kính Phật chứng minh.
Vãng Sanh Thần Chú còn được gọi là: Chú Vãng Sanh, Vãng
Sanh Chơn ngôn, Vãng Sanh Quyết định Chơn ngôn.
Vậy: -Thần chú là những âm thanh do chư Phật, Bồ Tát nói ra
trong tâm giác ngộ, nên khi trì tụng, chúng ta cũng có thể
tương ưng với tâm ấy của các Đấng.
- Thần chú là những âm thanh bí mật được phát sinh trong lúc
ngồi Thiền, những mật ngữ này có hiệu lực rất linh nghiệm.
- Thần chú tuy là một chuổi âm thanh nhưng trong đó hàm
chứa những rung động tâm linh, nhằm phô diễn cái thực tánh
nằm ngoài các đối đãi nhị nguyên, nên khi trì niệm một cách
thành tâm sẽ có một uy lực khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn
trong nội tâm.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Thần chú đóng vai trò đặc biệt và quan trọng trong Kim
Cương thừa của Phật giáo Tây Tạng, là một phương tiện để
hộ trì, bảo vệ tâm hầu tiến đến giải thoát.
Theo Phật giáo Việt Nam, các Đạo-sư thấy không cần thiết
phải giải thích ý nghĩa của những câu Thần chú hay mật chú,
vì nghĩ rằng Thần chú không phải là cái để tìm hiểu, mà là để
trụ tâm trì tụng, hầu có sự cảm ứng với chư Phật và Bồ Tát.
Tóm lại, Vãng sanh Thần chú là một bài chú gồm những mật
ngữ để cầu nguyện A Di Đà Phật cứu độ cho Chơn linh người
chết được vãng sanh về Cõi Cực Lạc.

VẠN
(卍) 萬
E: Svaskia.
F: Evolution.
Tám vòng cung là tượng-trưng cho Bát-phẩm chơn hồn do
Phật-Mẫu sản-xuất nơi Kim-Bàn, vì cơ-quan sản xuất vạn-linh
thuộc PHÁP.
Tám đường thẳng xuyên tâm âý tượng-trưng cơ đoạt Đạo.
Các con tu-luyện phải do nơi Pháp mới thành.
Vòng tròn bên ngoài chỉ vũ-trụ Càn-khôn. Bát phẩm chơn-hồn
ấy là: vật chất, thảo-mộc, thú-cầm, nhơn-hồn, Thần-hồn,
Thánh-hồn, Tiên hồn và Phật-hồn. Mỗi hồn đều có tánh chất
riêng.
Từ vật-chất đến nhơn hồn là
cơ tấn-hóa, nên có hình chữ
Vạn số (1), là chỉ cơ đi
xuống trần để tạo nghiệp
trần-duyên.
Tạo cho đầy-đủ quả-nghiệp
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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thành khối gia-sản rồi bắt đầu đi lên để học điều mầu nhiệm,
nên Cơ phục-nguyên ở chữ Vạn số (2).
Chữ VẠN ấy là chỉ cơ biến-hóa vô cùng đó vậy, nên vạn-vật
bất kỳ là vật chi có TU cũng ắt có thành.

VẠN CỔ
萬古
E: Eternal.
F: Eternel.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Cổ: xưa. Vạn cổ
là muôn xưa, tức là rất lâu đời. Vạn cổ lưu phương: Tiếng
thơm lưu truyền muôn đời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.

VẠN ĐẠI
萬代
E: Ten thousand generations.
F: Dix mille générations.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Đại: đời, thời
đại. Vạn đại là muôn đời, trải qua nhiều thế hệ lâu xa lắm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đạo thành vạn đại chiếu sơn hà.
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VẠN HẠNH THIỀN SƯ (Tên)
Tên một vị cao Tăng đời Lý gọi là Sư Vạn Hạnh. Người quê ở
Cổ Pháp, thuộc phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Bắc phần). Ông
vốn họ Nguyễn, nhưng tên thật là gì và sinh năm nào không ai
biết rõ. Ngài đi tu từ năm 21 tuổi.
Thuở nhỏ, Sư Vạn Hạnh rất thông minh, có sách chép là ông
đã học khắp Tam giáo, nhất là chuyên tâm khảo cứu rất nhiều
Kinh Luận nhà Phật. Ông thông cả Nho, Phật, Lão. Ngoài ra
còn nghiên cứu Bạch môn luận, chuyên tập khoa Tông trì
Tam-Ma-địa, thường nói ra câu nào thành Sấm câu đó. Thế
nên Thiền sư còn giỏi về Sấm ngữ và khoa độn số là vậy.
Năm 20 tuổi, ông xuất gia tu theo Phật và thụ giáo với Thiền
Ông đạo giả ở chùa Lục Tổ, tức là đời pháp thứ hai của phái
Tỳ-Ni-Đa-lưu-chi. Đinh Huệ Thiền Sư là đồng môn với Ông.
Năm 1010, nhờ khoa độn số, Ông đã đoán biết vận nhà Lê đã
mạt. Thiền sư hội ý với Đào Cam Mộc rồi tôn Lý Công Uẩn lên
làm vua. Vua Lê Đại Hành và vua Lý Thái Tổ (tức Lý Công
Uẩn) lúc còn nhỏ được thụ giáo với Sư Vạn Hạnh. Đến khi lên
ngôi Hoàng Đế thường vời Sư Vạn Hạnh đến để vấn kế về
việc trị nước. Vì vậy mà các vua triều Lý, từ Lý Thái Tổ đến Lý
Cao Tôn vị nào cũng kỉnh Phật, trọng dụng Đạo Lão và chịu
ảnh hưởng của Đạo Khổng. Nhưng đặc biệt nhất là Lý Cao
Tôn, vị vua đầu tiên đã tổ chức kỳ thi Tam Giáo.
Sang triều Trần, đời vua Trần Thái Tôn, húy là Trần Cảnh,
niên hiệu là Kiên Trung, nhà vua ngồi từ 1225-1258 là vị vua
đầu tiên của nhà Trần. Song đến cuối đời Trần, Đạo Phật suy
tàn, tinh thần Tam giáo không còn tồn tại trong giới Sĩ phu nữa
mà lại truyền bá sâu rộng vào quần chúng, đi vào làng mạc,
chi phối đời sống của nông dân Việt Nam. Ở bất cứ làng nào
cũng thấy có Đền, Chùa, Miếu, Điện. Dần dần người thôn quê
không còn phân biệt tôn giáo này, nọ nữa, mà còn là một sự
hòa hợp tín ngưỡng. Khi nhân dân ta bắt đầu về phương Nam
và hoàn thành cuộc Nam tiến vào thế kỷ 17 thì dân tộc ta lại
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tiếp thu thêm tín ngưỡng Chiêm-thành mà việc thờ Cá voi của
các ngư dân miền duyên hải từ Đèo Ngang về Nam phần.
Năm 1018 (tức năm Mậu Ngọ) Thiền Sư Vạn Hạnh tịch. Sau
vua Lý Nhân Tôn có làm thơ khen tặng Sư Vạn Hạnh như sau:
Vạn Hạnh dong tam thế,
Chân phù cổ Sấm kỵ,
Hương quan danh Cổ pháp,
Trụ tích trấn vương kỳ.
Nguyễn Lang dịch (Việt Nam Phật giáo Sử luận).
Hành tung thấu triệt ba đời,
Ngữ ngôn phù hợp muôn đời Sấm cơ.
Quê hương Cổ pháp bây giờ,
Dày công tích trượng Kinh đô vững bền.

VẠN KIẾP
萬 劫
E: Eternally.
F: Éternellement.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Kiếp: một đời
sống. Vạn kiếp là muôn kiếp, đồng nghĩa: Vạn đại, chỉ một
khoảng thời gian rất dài, hằng triệu năm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp.

VẠN LINH
萬靈
E: All the souls.
F: Toutes les âmes.
Vạn là 10.000, chỉ một con số lớn, nhiều khi không đếm được,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Linh là có hồn sống, ví như: vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú
cầm hồn, Nhơn hồn, gọi chung là vạn linh sanh chúng.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí
Tôn cho Hộ Pháp 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 Chí
Tôn 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. Ngài
vừa khởi trong mình quyết
định thi hành điều ấy thì Ngài
nắm cái Pháp. Trước Ngài chỉ là Pháp, vì cớ cho nên ta để
Phật tức nhiên là Ngài, kế thứ nhì là Pháp hễ nắm Pháp rồi
Ngài phán đoán vạn vật thành hình; Ngài muốn vạn vật thành
hình tức nhiên Tăng, cả Vạn Linh đều đứng trong Tăng. Ấy
vậy, Pháp là chủ của Vạn Linh. 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: "Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn".
Giờ đây: Đạo Cao-Đài thờ đủ hai ngôi Âm Dương tức là có đủ
cha mẹ Thiêng liêng đó.
Còn về phần hữu hình hữu thể này, thì Đức Quyền Giáo Tông
là Anh Cả của nhơn sanh làm chủ Bát Quái Đồ Thiên về mặt
hữu hình, Đức Hộ Pháp làm chủ Bát Quái Đồ Thiên về mặt vô
hình. Vì lẽ đó nên:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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-Đức Quyền Giáo Tông có ngai vàng (một trong bảy ngai của
Chức Sắc Cửu Trùng Đài) có ngôi vị trong Ngũ Chi Đại Đạo,
tức nhiên "Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" thuộc về Nhơn
đạo.
- Đức Hộ Pháp thì chỉ có Cẩm đôn ngự trên Thất đầu xà,
nhưng lại có danh niệm trong lòng sớ Tam Kỳ Phổ Độ là "Nam
mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn". Hình bên đây cho
thấy rõ: Chí Linh là Trời (Chí Tôn và Phật Mẫu), Vạn linh là
người (Giáo Tông và Hộ Pháp) cùng sanh chúng.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."

VẠN LINH HIỆP CHÍ LINH
萬靈協至靈
(Vạn linh: muôn ngàn Chơn linh, tức là tất cả chúng sanh bao
gồm Bát phẩm chơn hồn: Kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú
cầm hồn, nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật
hồn. Chí Linh: Rất linh hiển. Chỉ Đức Chí Tôn). Vạn linh đã
hiệp Chí Linh: Tức là quyền chúng sanh đã hiệp cùng quyền
của Đức Chí Tôn- Đại Từ Phụ.
Quyền vạn linh: Là tất cả những điều luật mà chúng sanh đã
quyết nghị và chấp nhận. Quyền này được Chí Tôn thuận cho
ngang bằng quyền Chí Tôn. Trong Đạo Cao Đài, quyền Vạn
linh được thể hiện qua ba hội: Hội Nhơn sanh, Hội Thánh và
Thượng Hội.
Những điều luật do ba Hội đã quyết nghị, đó là Quyền vạn linh,
được ngang bằng với quyền Chí Tôn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Công bình thiêng liêng: Sự công bình nơi cõi Thiêng Liêng, tức
là sự công bình của Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Sự công bình này có tính cách tuyệt đối. Thế gian là nơi chứa
đầy những sự bất công, chính vì vậy mà nền Đại Đạo mới
được khai sinh, đem đạo Nho ra để giáo hóa tất cả chúng
sanh, hầu mang lại một xã hội công bằng, Thánh đức. Đức
Chí Tôn có nói rằng: "Ngày nào các con còn trông thấy một
điều bất bình ở đời này thì Đạo chưa thành vậy".
Kinh Xuất Hội có câu:
"Vạn linh đã hiệp Chí Linh,
"Hội xong cậy sức công bình Thiêng Liêng."

VẠN LINH SANH CHÚNG
萬靈生眾
E: All the souls.
F: Toutes les âmes.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Linh: linh hồn,
chơn linh. Vạn linh là tất cả các chơn linh trong Càn Khôn Vũ
Trụ gồm đủ Bát hồn (vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn,
nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn).
Chỉ chung tất cả những sự hiện hữu trên quả địa cầu này, nếu
có sự sống của Thượng Đế thì gọi là Vạn linh sanh chúng. Vì
Thượng Đế ban sự sống đến cho muôn loài vạn vật.
Diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Đền Thánh, ngày 15-8-Quí
Dậu (1933): "Ta thử so ta cùng điểu thú thì thấy điều ấy rõ
ràng. Vạn vật cũng có tánh linh nhưng mà ít hơn vì điểm linh
quang rất nhỏ hơn mình, cơ tạo lại dụng phép Linh nầy đặng
định phân hạng phẩm của chúng sanh. Cả những chất linh ấy
tổng hiệp lại gọi là Vạn linh sanh chúng. Nhờ tánh linh ấy mà
chơn linh mới soi đặng tận nơi tối tăm, thấy đặng sự mắt phàm
không thể thấy. Hễ có kiến thì có thức, kiến thức là căn bổn
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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 loài 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 Chí Tôn tại thế nầy, y như hai câu thi
của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm (Victor Hugo): Thờ Thiên
Nhãn là thờ tánh mạng mình và Chí Tôn, nghĩa là thờ lương
tâm của toàn thiên hạ (Le culte de la Conscience)....

VẠN LOẠI
萬 類
E: All the kinds of creatures.
F: sortes de créatures.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Loại: loài, giống.
Vạn loại là muôn loài, chỉ tất cả các vật trong Càn Khôn Vũ
Trụ.
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chư hoa.

VẠN PHÁP
萬法
E: All the principles (doctrines).
F: Tous les principes (doctrines).
I: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. I: sự lý, giáo lý,
nguyên tắc. Vạn pháp là muôn pháp, ý nói tất cả các pháp.
Nghĩa rộng: Vạn pháp là tất cả mọi sự, mọi lý, mọi vật, dù thấy
được hay không thấy được.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nghĩa hẹp: Vạn pháp là tất cả giáo lý đã có từ trước tới nay.
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt có cho treo đôi liễn VẠN
PHÁP trong những ngày Đại Lễ.
- Vạn pháp viên dung hóa độ chúng sanh vô lượng vô biên vô
số kiếp.
- Tam tông phổ hiện tùy cơ thuyết giáo đại hùng đại lực đại từ
bi.
Nghĩa là:
- Tất cả giáo lý của các Tôn giáo đều dung hợp hài hòa, giáo
hóa và cứu độ vô số chúng sanh trong rất nhiều kiếp.
- Ba Tôn giáo lớn bày hiện ra khắp nơi, tùy cơ hội mà thuyết
giảng giáo lý với hùng tâm đại lực và đại từ bi.
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ Pháp:
Vạn pháp đem khoe tài Hộ Pháp,
Cũng như đực rựa sánh kim câu.

VẠN PHÁP CUNG (Nhơn Hòa Động)
萬 法 宮 (人 洞)
1- Xuất xứ: Vạn Pháp Cung lập trong Nhơn Hòa Động tại
chân núi Bà Đen ở về phía Nam, do chiến cuộc nên phải dời
về đặt tại Xã Ninh Thạnh, phía Bắc, cách Tòa Thánh độ 3 km.
Đức Hộ Pháp đi quan sát nhiều lần cảnh vật nơi chơn núi Điện
Bà, nhận thấy chỉ có một chỗ là chơn núi Ông Văn có cảnh vật
rất tốt, nhiều thanh khí, triền núi tạo thành ba bực Tam cấp,
nên Đức Ngài quyết định lập Vạn Pháp Cung - Linh Sơn Động
tại nơi đây. Phía dưới chỗ nầy có một nổng cát trơ trọi, Đức
Ngài bảo: Vẹt nổng cát nầy thì có mạch nước rất tốt đủ dùng
cho nhiều người. Mấy em phải làm đơn xin khai khẩn hoặc
mua mấy thửa ruộng chung quanh đây thì ngày sau rất nên
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hữu dụng cho Đạo. Việc chuẩn bị xây cất Vạn Pháp Cung
được Hội Thánh Phước Thiện tiến hành theo lịnh của Đức Hộ
Pháp, từ ngày 16-2-Ất Mùi (dl: 9-3-1955), nhưng thời thế
chuyển biến nhiều khó khăn, nội bộ của Đạo bị chia rẽ trầm
trọng, chiến tranh lan tràn lên vùng Tây Ninh, Đức Hộ Pháp
phải lưu vong sang Cao Miên, còn nơi Vạn Pháp Cung, các cơ
sở của nhóm Đạo Núi bị mấy lần bom đạn, hư sập, nhóm Đạo
Núi phải tản cư về xóm lò than ở xã Ninh Thạnh, lập cơ sở
tạm cho tới nay.
2- Công cuộc tiến hành: Ngày 12-6-Mậu Dần (dl: 9-7-1938)
Đức Hộ Pháp cùng vài vị môn đệ trong Phạm Môn đi vào chơn
núi Điện Bà để tìm mua hay khẩn đất tạo dựng Sở Sơn Đình,
làm ruộng và lập vườn đem huê lợi về cho Đạo.
Ngày 28-10-Giáp Ngọ (dl: 23-11-1954) Đức Hộ Pháp đi vào
Sở Sơn Đình để định chỗ xây dựng một cơ sở Tịnh Thất lấy
tên là Vạn Pháp Cung - Linh Sơn Động.
"Đồ án xây dựng Vạn Pháp Cung, Tịnh-Thất nam phái đã
được Đức Hộ Pháp phê chuẩn và dạy rằng: Bần Đạo lập Trí
Huệ Cung trước cho Nữ phái, sau Nam phái phân bì mà lo cất
Vạn Pháp Cung trên núi. (Bản đồ Đức Hộ Pháp phê chuẩn
giao cho ông "Kiệu" giữ, hiện nay bị thất lạc sau khi ông chết).
Còn sơ đồ do phòng họa đồ (Lễ Sanh Ngọc Ba Thanh) vẽ theo
sự phỏng định của Công Viện Phước Thiện (Đạo Nhơn Phạm
Văn Út) không có sự phê chuẩn của Đức Hộ Pháp, coi như
hình thức, vì Tịnh Thất phải được cất theo họa đồ đặc biệt phê
duyệt (bản vẽ ngày 18-8-Ất Mùi 1955 là Đức Ngài còn ở Tòa
Thánh).
3- Phương hướng tạo tác: Vâng lịnh Đức Hộ Pháp, Hội
Thánh Phước Thiện ra thông tri tuyển mộ công quả tình
nguyện tạo tác Vạn Pháp Cung theo số định ba ngàn... rồi
vâng thỉnh giáo được Đức Thầy phê dạy: "Trừ ra số mấy đứa
Đạo núi, còn lại bao nhiêu là số tuyển mộ, phải lựa cho kỹ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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người đủ khỏe mạnh đặng tạo tác Tịnh Thất. Sau sẽ còn 1000
nữa sẽ tới các vị lão thành." [Ngày 16-2-Ất Mùi (dl 9-3-1955)].
4- Phần điều hành: Sắp khởi công xây dựng trong tháng 2
năm Ất Mùi, Hội Thánh giao cho Thượng Thống Công Viện
Phước-Thiện Đạo-Nhơn Phạm Văn Út, đương quyền Trưởng
Tộc Phạm Môn, công cử Ban chưởng quản Vạn Pháp Cung,
ông Đạo Nhơn Nguyễn-Văn-Gia đảm nhiệm Chưởng quản ban
tạo tác. Về nhân số và công thợ đã tuyển mộ xong, sắp khởi
công động thổ, kế gặp ngày Đạo hận 20-8-Ất Mùi (1955), Đức
Hộ Pháp xuất ngoại sang Tần quốc thuộc Kim Biên Tông Đạo
vào đêm 4 rạng 5-giêng-Bính Thân (1956) làm cho mọi việc
Đạo bị gián đoạn, từ đó công cuộc tạo dựng Vạn Pháp Cung
phải đình hoãn lại mãi cho đến ngày nay.
5- Cực Lạc Thế Giới trên núi Bà: Bài tường thuật chuyến đi
núi Bà của Đức Hộ Pháp lần thứ nhứt ngày 12-6-Mậu Dần (dl
9-7-1938) xác định vị trí lập Cực lạc Thế giới: "Đêm 12-6-Mậu
Dần, Đức Hộ Pháp thức dậy sớm khoảng 4 giờ sáng, mặc đồ
bà ba trắng, dẫn xe đạp ra cổng Hộ Pháp Đường mà Bảo Thể
giữ cổng không hay biết. Đức Thầy lên xe đạp chạy ra cửa
Hòa Viện, dẫn xe qua cổng, bên ngoài có quí ông: Nguyễn
Văn Gia, Nguyễn Văn Lư và Võ Văn Đợi (Đại) đứng chờ sẵn,
ông Võ Văn Đợi ở họ đạo Mỹ-Tho về Tòa Thánh thăm Đức
Thầy, nghe Đức Thầy định đi núi nên ông xin theo hầu Thầy.
Lúc lên đường, trời sắp sáng. Thầy trò cỡi xe đạp đi ra mé Tây
Ninh, rồi tẻ qua ngã Năm Dồ, đi thẳng lên núi. Đến sáng ra,
trong Tòa Thánh mới phát giác không biết Đức Thầy đi
đâu....Khi Thầy trò đến chân núi, tới láng rừng có đóng bảng
cấm, Đức Thầy bảo đem xe đạp bỏ trong đó, rồi Đức Thầy dẫn
anh em băng qua vườn chuối, đến chân núi, Đức Thầy leo
theo triền núi, anh em cũng đi theo. Khi lên được một đỗi, gặp
một tảng đá lớn, dưới tảng đá có một cái hang kêu là hang
Gạo. Đức Thầy chun qua hang đá, rồi leo lên một tảng đá
khác, nơi đây mát mẻ, Đức Thầy ngồi nghỉ mát. Lúc đó, ông
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Võ Văn Đợi (đạo hiệu Linh Đoán) đem võng ra giăng cho Đức
Thầy nằm nghỉ, rồi ông chạy xuống cầu đá, chỗ bến xe gần
Chùa Trung mua nước dừa đem lên cho Đức Thầy uống. Đức
Thầy nói: Nơi đây sau nầy anh em bây về ở trên ba ngàn
người, mà cũng có thể hơn nữa và chỉ xuống mé dưới chân
núi: nơi đây chắc có mạch nước, đâu mấy em xuống coi thử,
thì anh em leo xuống dưới, vạch cát lên quả nhiên có mạch
nước (mạch nước đó hiện giờ là Sở số 1). Lúc đó Đức Thầy
kể chuyện, ông Đầu Sư Thái Thơ Thanh tạo Cực Lạc ở dưới
đó là sái Thiên thơ, cho nên ảnh làm không thành, mà Cực
Lạc Cảnh ở trên núi nầy.
Cực Lạc Thế Giới có Lôi Âm Tự là nơi tu hành của các bậc
chơn tu, là con đường giải thoát. Giữa đỉnh cất Kim Tự Tháp
tượng trưng cho Lôi Âm Tự tại thế, còn dưới chân núi là dinh
thự Vạn Pháp Cung. Sau nầy mấy em có xin việc gì thì cầu
nguyện Đức Diệu Võ Tiên Ông, Ngài đắc lịnh trấn nhậm núi
nầy, cai quản các vị Sơn Thần, thay cho Bà Lê Sơn Thánh
Mẫu đến trấn nhậm vùng thổ địa. Đến 16 giờ, Đức Thầy ra lịnh
trở về Tòa Thánh. Thật là dịp may hay có định duyên hạnh ngộ
đối với ông Võ Linh Đoán, trước kia được nghe Đức Thầy nói:
"Không biết có đứa Phạm Môn quèn nào lên núi lập cho Bần
Đạo một vườn nho." Khi nghe câu nói nầy trong dịp lễ Khánh
thành Nhà Bảo Cô, ông đảm nhận Đầu Họ Đạo từ Rạch Giá
về Tòa Thánh tham dự. Nay lại được nghe nói: Cực Lạc Thế
Giới ở trên núi, có đủ Am Vân, Tịnh Cốc, tất cả những điều đó
được khắc sâu vào tâm não và chính đó là điểm hành trình lên
núi sau nầy của ông.
6-Tìm hiểu Giáo Thiện Võ văn Đợi: Sau ba năm đi Đầu Họ
Đạo rồi làm gì? Trong số 72 môn đệ Phạm Môn được thọ giáo
với ân sư Hộ Pháp, có ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi đáng quan
tâm về gương đạo hạnh của ông. (Xem Võ văn Đợi)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VẠN PHÁP TAM TÔNG
Ðôi liễn nầy của Ðức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung viết treo
lên trong ngày Ðại lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm tại Chùa Gò
Kén Tây Ninh ngày l5-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926).
Câu đối về Di-Lạc ở trước là của Đức Chí-Tôn ban cho là một
sự quyết định của quyền Thiên thượng, dưới là câu này của
Đức Quyền Giáo Tông viết là quyền của Thiên hạ. Đấy là một
cặp Âm Dương: chứng tỏ Trời người đồng trị: Người trị xác,
Trời trị hồn.
- VẠN PHÁP viên dung hóa độ chúng sanh vô lượng vô biên
vô số kiếp.
- TAM TÔNG phổ hiện tùy cơ thuyết giáo đại hùng đại lực đại
từ bi.
萬法圓融化度眾生無量無邊無數劫
三宗普現隨機說敎大雄大力大慈悲
Giải thích:
Câu 1: Tất cả giáo lý của các Tôn giáo đều tròn đầy và dung
hòa, giáo hóa và cứu độ vô số chúng sanh trong rất nhiều
kiếp.
(Vạn pháp: tất cả giáo lý của các Tôn giáo. Viên dung: tròn đầy
viên mãn. Hóa độ: giáo hóa và cứu giúp. Chúng sanh: ở đây
chỉ nhơn sanh. Vô lượng: nhiều lắm, không lường hết được.
Vô biên: không giới hạn. Vô số: số lượng nhiều lắm, không
đếm hết. Kiếp: một đời sống).
Câu 2: Ba Tôn giáo lớn hiển hiện ra khắp nơi, tùy cơ hội mà
thuyết giảng giáo lý. Cả một sự oai hùng, sức mạnh cũng như
đức từ bi đều lớn rộng.
(Tam tông: ba Tôn-giáo lớn là Phật giáo, Lão giáo và Nho
giáo. Phổ hiện: bày và hiện ra rõ ràng. Tùy cơ: tùy theo cơ hội.
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Thuyết giáo: thuyết giảng giáo lý. Đại hùng: oai hùng lớn. Đại
lực: sức mạnh lớn. Đại từ bi: đức từ bi lớn).
Đại ý: Hai câu liễn nầy ý nói: Ngày nay, Đạo Cao Đài mở ra
với Tôn chỉ Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi, tức là
gồm cả Vạn pháp tu, sẽ giáo hóa và cứu độ hằng hà sa số
chúng sanh trong rất nhiều kiếp sống.
Đức Hộ Pháp nói: "Các vị Giáo-Chủ lập giáo đều nương nơi
một tinh thần của họ, tinh-thần hữu-định ấy có căn nguyên
trong tinh thần của toàn nhơn-loại. Họ chỉ lấy một thuyết trọng
yếu đặng làm triết-lý Đạo-Giáo của họ, tỷ như:
- Thánh-Giáo Gia-Tô lấy TÂM làm căn bản,
- Lão-Giáo lấy THÂN làm căn bản,
- Hồi-Giáo lấy TÍN-NGƯỠNG làm căn bản,
Mỗi Giáo-lý đều có sở-năng làm trung-tâm-điểm đặng vi-chủ
tinh-thần của con người trong chỗ khuyết điểm của họ. Có một
điều Bần-Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn hết là nền Tôn-Giáo
của Đức Chí-Tôn lấy Tinh Thần làm căn bản. Hỏi vậy, tinhthần của nhơn-loại hiện ở dưới quyền áp bức của văn minh
vật-chất, tinh-thần ấy có đủ quyền-năng tự vệ lấy họ chăng?
Đó là con đường trở về với Thượng Đế mà Đạo Cao Đài hân
hạnh được gọi Ngài là Đức Chí-Tôn, Đại-Từ Phụ trong nguơn
hội này mà thôi."
Kinh rằng:
"Tiên Thiên, Hậu Thiên. Tịnh dục Đại-Từ-Phụ.
"Kim ngưỡng cổ ngưỡng. Phổ tế tổng phápTông."

VẠN PHÁP QUI TÔNG
Vạn pháp: muôn pháp. Pháp là giáo lý của một nền tôn giáo.
Vạn pháp là tất cả giáo lý của các Tôn giáo trên thế giới, tức là
của Ngũ Chi Đại Đạo. Vạn pháp qui tông tức là Ngũ Chi phục
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhứt, là thời kỳ Đức Chí Tôn qui tụ tất cả mối đạo, thống hiệp
làm một tạo thành một nền Đại Đạo, gồm 5 bực tiến hóa của
chơn linh: Nhơn, Thần, Thánh, Tiên, Phật.

VẠN QUỐC
萬 國
E: All nations.
F: Toutes les nations.
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.
Đức Thượng Phẩm nói:"Về việc lập quốc cho nòi giống ViệtNam, mặc dầu địa-thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệt
cường trợ giúp cho nó thành một nước độc-lập hoàn-toàn mà
lại còn là trụ cốt thái-bình cho vạn-quốc nữa."
Đức Hộ Pháp nói: "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 này, có nước Tàu là do Đức
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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."
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.

VẠN QUỐC LIÊN MINH
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Quốc: quốc gia,
nước. Vạn quốc là tất cả các quốc gia trên thế giới.
Hội Vạn Quốc: một tổ chức gồm đại diện tất cả quốc gia trên
thế giới, để giải quyết các bất đồng xảy ra giữa các nước bằng
sự thương thuyết hòa bình.
Hội Vạn Quốc về sau đổi tên thành Hội Quốc Liên (Vạn quốc
liên minh), và ngày nay được gọi là Liện Hiệp Quốc. Trụ sở đặt
tại thành Phố New York (Nữu Ước) của nước Mỹ.
Tôn Sơn giáng cơ ngày 31-12-1933 dạy rằng:
"Vạn quốc liên minh nói rằng: "Dân nước nào đã đủ trình độ
tự do tự lập thì chánh quốc phải phóng xá, chẳng đặng cầm
trong vòng nô lệ nữa. Đức chỉ mong cho dân các thuộc địa kêu
nài thì trương cờ nghĩa vụ lên mà chiêu dụ? Vậy thì Đạo Cao
Đài sẽ thuận hay nghịch cùng Pháp Triều? Thuận thì làm
chứng cho Pháp Triều vĩnh thủ còn nghịch thì làm nội ứng cho
Đức Quốc".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đơn tương dị năng tước phược,
Đoàn phong mặc cảm bao la.
Tượng côi để bắt đem cột trói,
Chòm ong lưới nọ khó bao trùm.

VẠN QUYỂN THIÊN KINH
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.

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
萬事起頭難
E: The beginnings is difficult in any work.
F: Le début est difficile dans tout travail.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Sự: việc. Khởi
đầu: lúc bắt đầu. Nan: khó. Vạn sự khởi đầu nan: muôn việc
khởi đầu đều khó khăn.
Bất cứ việc gì, cái khó khăn là ở buổi đầu, công việc còn mới
lạ, chưa quen, chưa có kinh nghiệm giải quyết. Làm lâu ngày
thì quen dần, nhờ rút tỉa kinh nghiệm mà trở nên tài giỏi, lúc đó
thấy công việc như là dễ dàng.
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VẠN SỰ NHƯ Ý
萬事如意
E: Everything to your liking.
F: Tout comforme aux désirs.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Sự: việc. Như ý:
được như ý muốn. Vạn sự như ý là muôn việc đều được như
ý muốn.
Đây là câu chúc tụng thường dùng trong những ngày Tết, hay
chúc mừng Tân gia. Những câu chúc khác tương tự:
Vạn sự đại cát: 萬事大吉 Mọi việc rất tốt.
Vạn sự hanh thông: 萬事亨通 Mọi việc hanh thông.

VẠN SỰ VIẾT VÔ
萬事曰無
Vạn sự là muôn việc (chỉ số vệc rất nhiều không thể đếm
được). Viết là nói rằng. Vô là không. Muôn việc trong đời sau
cùng rồi cũng trở về không. Có nghĩa rằng không một điều gì
còn tồn tại trong đời theo thời gian cả.
Đây là phần đầu của câu liễn đối do Ngài Bảo Pháp viết ra đặt
trên Thuyền Bát-Nhã. Lúc sanh tiền, thú vui của Ngài Nguyễn
Trung Hậu (Sau đắc phong Bảo Pháp) thích làm thơ và đánh
cờ tướng là những thú vui thanh cao của người trí thức,
thượng lưu lúc bấy giờ. Chính Ngài Nguyễn Bảo-Pháp có biệt
tài về làm liễn đối được Đức Lý Đại Tiên khen tặng là: Ai muốn
xin liễn hãy tìm Hậu. Chính hai câu liễn trên Thuyền Bát Nhã
do Ngài viết ra và vẫn sử dụng đến ngày giờ này.
Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức có thuật lại "Tôi còn nhớ lúc
nọ, Đức Lý Đại Tiên giáng cơ khen tặng và nói rằng: Ai muốn
xin liễn thì xin nơi Hậu".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN V▐

33

Ban đầu Ngài Bảo Pháp viết đôi liễn như vầy:
- Vạn sự viết vô nhục thể ký qui tam xích thổ.
- Thiên niên tự hữu linh hồn trực đáo Cửu Trùng Thiên.
Nghĩa là: Muôn việc đều không, xác thịt trả về ba tấc đất.
Ngàn năm tự có, linh hồn thẳng đến chín từng không. Hai câu
liễn nầy rất hay, đối rất chỉnh, nhưng khi dâng lên Đức Lý Giáo
Tông thì Đức Lý chỉnh lại đoạn sau, ý tứ lại càng cao-kỳ, tuyệt
diệu hơn nữa:
- Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
- Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.
Nghĩa là:
Muôn việc đều không, xác thịt đất sanh hoàn lại đất.
Ngàn năm tự có, linh hồn Trời hoá trở về Trời.

VẠN TƯỢNG
萬 象
E: All aspects.
F: Tout les aspects.
Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Tượng: hình
trạng. Vạn tượng: muôn hình trạng của vạn vật.
Vạn tượng đồng nghĩa: Thiên hình vạn trạng: ngàn hình muôn
vẻ.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa-Chi hóa trưởng càn-khôn."

VẠN TRƯỢNG
萬 丈
E: Very long.
F: Très longue.
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Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Trượng: đơn vị
đo bề dài. Một trượng ta bằng 4 thước mộc, bằng 1,70 mét.
Vạn trượng là chỉ một khoảng cách rất lớn, rất dài.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Vạn trượng then gài ngăn Bắc Ðẩu,
Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam Tào.

VẠN VẬT
萬物
E: Nature.
F: Nature.
(Vạn: còn nói là muôn, tức là mười ngàn, vật là vật loại, chỉ
rộng bất kỳ thứ gì, trước là hiểu về hữu hình, sau là hiểu về vô
hình). Vạn vật là chỉ mọi thứ trong trời đất, muôn vật và người
đều được bẩm thụ một điểm Chơn linh của Chí Tôn phân tánh,
song mỗi vật đều có một thể hữu hình khác nhau, tùy theo
trình độ tiến hóa của từng Chơn linh đó.
- Con người, so với muôn vật thì có tánh linh hơn hết, vì có đủ
Tam hồn: Sanh hồn, Giác hồn và Linh hồn.
- Thảo mộc thì chỉ có một Sanh hồn mà thôi.
- Thú cầm được hai hồn: Sanh hồn và Giác hồn.
Hơn nữa một tế bào tinh trùng thì có con số giống nhau, nghĩa
là gồm một nguyên tử Dương và 9 nguyên tử Âm đối với
người cũng như con vật. Do vậy mà sự đói ăn khát uống, nhu
cầu truyền giống như nhau. Duy ở con người hơn về phần đạo
đức, nghĩa nhân, phẩm cách mà thôi.
"Vạn vật cũng có ảnh hưởng trong Hội Nhơn Sanh vì người là
Chúa của Vạn vật. Xét kỹ thì Thầy công bình không xiết kể và
lo việc hóa sanh không ngằn không tận".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Giữa vạn vật con người một giống,
"Phải uống ăn nuôi sống thây phàm."

VAY TRẢ
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."

VẠY VÒ
E: Treacherous.
F: Traître.
Vạy: Cong, không thẳng, đồng nghĩa: Tà. Vò: làm cho nhầu
nát. Vạy vò, đồng nghĩa Vạy tà, là gian dối và xảo trá.
Kinh Sám Hối:
"Việc chi cũng có chánh tà,
"Làm điều phải nghĩa, lành xa vạy vò."

VẠY TÀ
E: Perverse.
F: Pervers.
Vạy: Cong, không thẳng, đồng nghĩa: Tà. Tà: đồng nghĩa Vạy:
không chánh. Vạy tà hay Tà vạy là không ngay thẳng, không
chơn chánh, tức là gian dối và xảo trá.
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926).
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Thầy dạy: "Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm
trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì
tâm trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí
vạy tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy
giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có
phép răn trị kẻ vạy tà, các con duy có trông cậy nơi Thầy,
bước đường cứ thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá, mà cũng
chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. Thầy
ban ơn cho các con."

VĂN BAN VÕ BÁ
文班武百
E: The civilian and military mandarins.
F: Les mandarins civils et militaires.
Văn ban là hàng thứ bực của quan Văn, tức là những vị quan
lớn nhỏ coi về chính trị, văn hóa, giáo dục...
Võ bá là trăm quan võ, tức là các quan lo về võ bị, quốc
phòng, an ninh trật tự.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Giúp dân hưởng chữ thái bình,
"Văn ban võ bá triều đình đặc an."

VĂN ĐÀN
文 壇
E: Literary club.
F: Le cénacle littéraire.
Văn: Vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Đàn: nơi tụ họp
đông người. Văn đàn là nơi các nhà văn tụ họp để bàn luận
văn học.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VĂN HÀO
文 豪
E: Great writers.
F: Le grand écrivain.
Văn: Vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Hào: tài trí hơn
người. Văn hào là người có danh tiếng lừng lẫy trong làng
văn.
Thí dụ: Văn hào Nguyễn Du, Văn hào Victor Hugo.

VĂN HIẾN (VĂN MINH)
文 獻
E: Civilisation.
F: Civilisation.
Văn: Vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Hiến: người tài đức.
Văn hiến, nghĩa đen là sách và người tài đức, nghĩa thường
dùng là: truyền thống văn hóa tốt đẹp lâu đời.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Hội Thánh Cửu Trùng Ðài bảo vệ văn hiến tôn giáo,
Hội Thánh Phước Thiện cứu khổ, còn có chỗ nào hay
hơn nữa!

VĂN HÓA
文化
E: The culture.
F: La culture..
Văn hóa: Văn là vẻ đẹp, là văn minh; hóa là biến đổi, Ý là giáo
hóa. Nghĩa đen, văn hóa là biến đổi trở nên tốt đẹp. nghĩa tổng
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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quát, văn hóa là tất cả những công trình vật chất và tinh thần
của con người đã sáng tạo ra để làm cho cuộc sống được tốt
đẹp hơn. Ở đây, văn hóa là văn chương để giáo hóa con
người.
Sự giáo hóa theo điều văn-minh của một nước, một chế độ
hay trào-lưu tư-tưởng trong một thời-kỳ nào đó, nghĩa là
những lề-lối trong sự phát-triển về tinh-thần, đạo lý, nghệ
thuật, phong-tục… phản ảnh ra trong đời sống của loài người,
của một dân tộc đã biết tổ-chức trong một thời-kỳ nhất-định do
những điều kiện trong thời-kỳ đó gây ra. Mỗi nước ở về mỗi
thời-kỳ tùy theo điều kiện chế-độ xã hội của nước ấy vào thời
kỳ mà văn-hóa được tốt đẹp hay không. Nước Việt Nam trước
kia một phần đã theo văn hóa Tàu hay Trung Hoa, ngày nay
một phần ảnh-hưởng theo văn-hóa Tây-Phương. Xã-hội
phong kiến có nền văn hóa riêng của phong-kiến, cũng như
xã-hội phú-hào ngày nay có một văn-hóa mà ta có thể gọi là
văn-hóa phú-hào (culture bourgeoise); hay văn-hóa phát-xít
(culture maxiste). Văn-hóa cũng tùy sự phát-triển hay bị suy
đồi theo.
Mở đầu Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn viết:
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.

VĂN HÓA NHO PHONG
文化儒風
(Xem vần N)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VĂN HỌC
文學
F: Littérature.
Văn học Là môn-học về văn-chương, nghiên cứu về thơ văn,
thi phú.

VĂN MIẾU
文廟
Văn miếu hay Văn-Thánh-Miếu là tòa nhà dựng lên để làm
Đền thờ Đức Khổng Tử và các Môn đệ của Ngài cùng với các
tiên Hiền, Tiên Nho qua các thời đại.
Có 4 vị Thánh cùng được phối hưởng cúng tế với Đức Khổng
Tử gọi là Tứ Phối.
- Phục Thánh Nhan Tử (Nhan Hồi).
- Tông Thánh Tăng Tử (Tăng Sâm).
- Thuật Thánh Tử Tư (Khổng Cấp).
- Á Thánh Mạnh Tử (Mạnh Kha).
Trong số 3.000 Môn đệ của Đức Khổng Tử, có 72 vị tài giỏi
vượt trội gọi là Thất Thập Nhị Hiền. Trong số 72 ông Hiền có
10 người cao tuổi gọi là Thập Triết.

VĂN MINH
文 明
E: Civilisation.
F: Civilisation.
Văn: Vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Minh: sáng. Văn
minh là trình độ phát triển cao, sáng đẹp của một nền văn hóa
về vật chất và tinh thần của một dân tộc.
Thuở Đức Hộ Pháp còn sanh tiền Ngài cũng lo ngại cho loài
người vì sự văn-minh tuyệt đỉnh bị "giục thúc bởi phương sống
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vật chất, họ tìm hạnh phúc trong cái sống vật hình, vì cớ Đạogiáo mất quyền". Ngài vấn nạn Đức Lý Giáo Tông:
"Đương thế kỷ hai mươi này văn-minh cực điểm đã đi quá cao
rồi, đem đạo-đức tinh thần làm thuyết cứu thế sợ 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
này là thời-kỳ văn-minh vật chất, nếu đem đạo-đức ra làm môi
giới cứu vãng tình thế cho đời e vô hiệu quả. Đức Lý Ngài
than, nói quyết đoán rằng: Theo lẽ Hiền Hữu nói nhơn loại
ngày giờ này không cần đạo-đức có phải?
Bần-Đạo trả lời: Thật vậy! Nhơn-loại buổi này không cần đạođức, chỉ tìm hạnh phúc nơi văn-minh khoa học cũng có thể
được chứ?
Ngài cười: Văn minh khoa học chỉ nuôi phần xác thịt mà thôi,
còn phần linh hồn chắc-chắn họ sẽ đói! Bần-Đạo vấn nạn tiếp:
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.
Bần Đạo lại hỏi: Đạo-đức tìm nơi đâu mà có đặng? -Tức nhiên
tìm nơi cửa Thiêng-liêng hằng sống mới có, mà tìm nơi cửa
Thiêng-liêng hằng sống tức là cửa Đạo. Buổi ăn của linh hồn
là buổi ta vô Đền thờ cúng đấy! Ta không thấy mùi của nó tức
chưa hưởng được, tưởng vô Đền thờ là bị luật buộc, không dè
mỗi phen đi Cúng tức là cho linh-hồn ăn vậy! Bần Đạo tưởng
thấy trong trí cần phải bắt buộc cả thảy đi cúng. Vì trong thâm
tâm Bần Đạo định mấy người chưa biết mùi của nó, cũng như
kẻ nhà quê đưa cho gói bánh ăn chẳng được, rồi khi đã biết
mùi rồi bán cả áo quần mà mua ăn." (Thuyết Ðạo của Ðức
Phạm Hộ Pháp II/152)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VĂN MINH DUY VẬT
文明唯物
Đức Quyền Giáo Tông nói: "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".

VĂN MINH ĐIỆN
Đêm 16-8-Ất Sửu (1949) Nhứt Nương giáng tại Hiệp Thiên Đài
Đền-Thánh cho 4 câu đố thai.
Hoa Hải Đường như dường trổ muộn,
Ai chờ mong đặng hưởng thiên lương.
Hoa thơm tô đẹp nghiệp đường,
Ai toan đổ lụy đoạn trường vì đâu?
Xuất cổ danh nhân. Đáp: Đường Minh Phi
Đêm 16-8 Canh Dần (1950) Nhứt Nương giáng tại Hiệp Thiên
Đài Đền Thánh cho 2 câu đố thai:
"Bông chi quí báu vô ngần,
"Chí Tôn phải giáng cõi trần đặng xem".
Xuất danh hoa. Đáp: Bông Quỳnh Hoa
Đêm 15-8-Bính Thân (1956) Nhứt Nương giáng tại Hiệp Thiên
Đài Đền-Thánh cho 2 câu đố thai:
"Gìn tâm giá trọng nên khuôn,
"Giữa Trời muốn đến cứ tuông mà vào".
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Xuất vật dụng. Đáp: Cái cầu khỉ
Bà còn cho hai câu đố như sau:
"Đêm trường ngắm bóng trăng thanh,
"Giá gương giữ kín để dành tri âm".
Xuất nhứt hoa. Đáp: Bông Quỳnh Hoa
"Nhằm vào giờ Tý phô trương,
"Chẳng cho mắt tục chán chường ngắm xem".
Xuất nhứt hoa. Đáp: Bông Quỳnh Hoa
ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Em chào chư Đại huynh.
Em để lời cám ơn Lê Chơn-Quân vì em lo đất Bắc. Cười... Em
nói thố lộ, xin Lê Chơn-Quân miễn phiền. Thiếp hèn lâu quên
thi phú văn từ rất nhiều, nhưng nay vì có lịnh Tôn Sư của thiếp
là Thất Nương giao Văn-Minh-Điện, nên gắng tận tâm lo cho
ra vẻ đẹp, xin chư đại huynh giúp sức.
Cười… Thiếp có điều ngại ngùng muốn xin lịnh chư đại huynh,
nhưng chẳng biết có vui lòng nạp lời chăng?
Hộ Pháp: -....
- Em muốn những thai đề chi chỉn để danh chư đại huynh
đứng mà thôi. Cười... Cười... Tiếp Đạo giỏi về phương ấy lắm
nên thiếp cậy làm Giám thai, Khai Pháp làm Giám trường, Tiếp
Thế làm Giám khảo. Cười…
* Ra đối để Tiếp Đạo đứng tên:
Sơn hà hữu ảnh tri sanh giác,
Xã tắc vô ngôn thức tuyệt hưng.
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi.
Xuất vật dụng. Đáp: Cái khổ vải.
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* Thai cho Tiếp Thế đứng:
Tỏ soi kia cũng là đèn,
Dầu chẳng vẹn tuyền cũng tiếng là trăng.
Xuất vật dụng. Đáp: Đôi đồng xứng.
* Thai cho Bà Nữ Chánh Phối Sư đứng:
Ai kêu ai hú bên sông,
Em đương vá áo cho chồng em đây.
Xuất vật dụng. Đáp: Cặp mắt kiếng.
* Thai cho ông Quyền Thái Đầu Sư đứng:
Đèn ai leo lét bên sông,
Hay đèn mẹ chồng đi rước nàng dâu.
Xuất vật dụng. Đáp: Cái cầu khỉ.
Giáo Tông Đường, 15-8-Ất Hợi (dl 12-9-1935)
ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Chào lịnh Hộ Pháp và Lê Chơn-Quân.
Em lấy làm tiếc cho cuộc vui nầy, vì sanh hoạt chi lịnh mà bất
minh quang nguyệt điện. Em cũng y phận sự cho thai, tùy ý
chư huynh định người thu văn.
- Công chàng đạp tuyết vày sương,
Ngày nay thiếp hưởng một đường vinh huê.
Xuất quả. Đáp: Trái mầng quân.
- Ba phen lên ngựa mà về,
Cầm cương kéo lại xin đề câu thơ.
Câu thơ ba bốn câu thơ,
Câu đợi câu chờ câu nhớ câu thương.
Xuất quả. Đáp: Trái mãng cầu.
- Dưới đời ai tốt bằng sen,
Quan yêu dân chuộng, rã bèn cũng hư.
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Xuất nhứt tự. Đáp: Chữ CÙN.
- Đã hay lộng lộng phép Trời,
Mà chưa ghê sợ, buông lời lộng ngôn.
Xuất vật dụng. Đáp: Cái khung cửi.
- Linh đinh một chiếc thuyền tình,
Mười hai bến nước gởi mình vào đâu.
Xuất vật dụng. Đáp: Cái vựa lúa.
- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Xuất nhứt tự. Đáp: Chữ DỊU.
- Khát nước cầm gáo mà trông,
Chàng như chim nọ sổ lồng bay xa.
Xuất quả. Đáp: Trái đào.
*Đối :- Trượng phu tri đạo nghĩa,
- Tục tử hám tài tình.
*Đối :- Thanh tâm tri diệu lý,
- Trược tánh thức trường sầu.
Cửu Nương Diêu Trì Cung giáng cơ cho Thài Văn Minh Điện:
- Muốn đặng làm vật hy sinh,
Giữ tâm trong sạch, giữ tình nồng thương.
Xuất nhứt tự. Đáp: chữ Khiết.
- Giữa trời treo rọi tấm gương trong,
Soi khắp thế gian sáng tỏ lòng.
Cỗi bỏ tối-tăm tầm mắt diệu,
Trung tuần tháng tám thế vui thông.
Xuất nhứt vật. Đáp: Mảnh trăng thu.
- Khiết trinh trau sửa lòng phàm,
Quét tan trược chất hưởng đàng căn tu.
Xuất vật dụng. Đáp: Cây Phất Trần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Thượng Phẩm khi còn sanh tiền, Ngài cũng góp vào niềm
vui tinh thần trong thú Văn-Minh-điện, nhân dịp Lễ Hội-Yến
Diêu-Trì-Cung, bằng cách ra Thai cho thính giả tùy sức đoạt
giải thưởng:
- Bụi hồng đã lấm Chơn linh,
Lấy chi phủi sạch tâm tình mà tu?
Xuất vật dụng. Đáp: Cây Phất Trần.
- Cái chi đựng cả Càn Khôn?
Lại đưa Bát phẩm Chơn hồn siêu thăng?
Xuất vật dụng. Đáp: Bình Bát-Vu.
- Bốn mùa chỉ lấy có hai,
Viết thành Triết lý làm bài Trị dân?
Xuất vật dụng. Đáp: Bộ Xuân Thu.
*Với Đức Hộ Pháp thì cơ khảo Đạo lại đến với Đức Ngài nữa.
Nhưng Đức Ngài đã biết trước tất cả và sẵn sàng chờ đợi,
cũng như chờ đợi sự đi đày ở lần trước vậy. Trước đó, Đức
Hộ Pháp đã chuẩn bị cho cuộc lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung vào
ngày 15 tháng 8-Ất Mùi thật chu đáo. Buổi tối ngày 16 tại sân
Đại-Đồng-xã có tổ chức Văn Minh Điện để các bậc Chức sắc
cho thay đố, nhưng sự thực Đức Ngài chỉ mượn 4 câu ca dao
để làm câu thay, ngụ ý muốn nhắn nhủ những lời tâm huyết
nhất cho các Môn-đệ của Đức Chí Tôn biết thời buổi nguy
vong sắp đến mà không thể tỏ thật bằng lời, nên mượn thay
đố:
Câu 1:

"Ví dầu cầu ván đóng đinh.
"Cầu tre lắt lẻo gập-ghình khó đi".
(xuất nhứt vật) Đáp: "Cái thang"

Câu 2:

"Bậu nghe ai dỗ ai dành,
"Chanh chua Bậu chuộng, cam sành Bậu chê".
(xuất nhứt vật) Đáp: "Cái trách"
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"Một mai thiếp có xa chàng,
"Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin".
(xuất nhứt vật) Đáp: "Cái ly"

Câu 4:

"Tưởng rằng nghĩa mặn tình nồng,
"Nào hay tay ẵm tay bồng vai mang".
(Xuất nhứt vật) Đáp: "Cái khai".

Không một ai đáp trúng lời thay đố trên cả!
Những lời than trách trên đây đều là hình ảnh của người Nữ
phái đó là thời Âm, khi Âm thịnh tất dương suy.
Với cuộc thi đố này ngụ ý 4 chữ "Than Trách Ly Khai". Đó là
một chơn ngôn ẩn ý của Đức Ngài nói lên cho nhân sanh biết
cái dã tâm của Ngô Triều với ý đồ Công-giáo hóa Cao Đài, dù
trước đó đã có nhiều thủ đoạn. Ba hôm sau có cuộc thanh
trừng vào ngày 20-8-Ất Mùi do quân đội Cao-Đài đứng lên kéo
về bao vây Hộ Pháp Đường và làm khó dễ Đức Hộ Pháp.
Chính cái ngày 20-8 này xem như là "Ngày Đạo hận" để mở ra
một thời Án nạn pháp mà người phải đứng ra gánh nạn cho
nhơn sanh chính là Đức Ngài đã dâng Sớ chung niên năm Ất
Mùi về cuộc thanh trừng ấy.

VĂN PHÒNG HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng là nơi làm việc về giấy tờ. Hiệp Thiên-Đài, là một
trong ba cơ-quan trọng yếu của nền Đại Đạo Tam-kỳ Phổ Độ:
Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài.
"Hiệp Thiên Đài là nơi chuyên về Đạo pháp, bảo hộ luật Đời và
luật Đạo, như Ngọc Hư Cung nắm Thiên Điều tức là Ngọc Hư
Cung tại thế mà Hộ Pháp Chưởng quản.
"Hiệp Thiên Đài là cửa Trời đó vậy. Hiệp là chung với, Thiên là
trời; hiệp cùng Trời tức là cửa vào đường trời, cái thang bắc

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho phàm đến cùng Trời. Trong Hiệp Thiên Đài có Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng-Sanh".
Ngày khai Đại
Đạo tại Từ-LâmTự khởi ngày 15
tháng 10 năm
Bính-Dần (dl. 1911-1926)
Thầy
ban Pháp Chánh
Truyền cho Cửu
Trùng-Đài trước.
Qua ngày 12-1
Đinh-Mão Đức Chí-Tôn mới lập Pháp Chánh Truyền phong
cho danh-sách 12 vị Hiệp Thiên Đài vào phẩm Thập Nhị Thời
Quân.
Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài qui định:
"Trong Pháp Chánh Truyền Chí-Tôn lập Hội Thánh CửuTrùng-Đài, Hội-Thánh Hiệp Thiên Đài, mà trước khi Chí-Tôn
đến gieo truyền mối Đạo là Thiên-điều đã định mở cửa Thập
nhị khai thiên đặng đem cơ cứu khổ để tại mặt thế-gian này
mà cứu vớt toàn cả Cửu nhị ức nguyên-nhân, con cái của
Ngài, Chí-Tôn giao phó cho Hiệp Thiên Đài, mà trong Chứcsắc Hiệp Thiên Đài có 15 người kể luôn Hộ Pháp, Thượng
Phẩm, Thượng Sanh. Vị trí ở tam giác trong cùng.
Trọng yếu là thâu mấy vị Tông đồ:
Đức Hộ Pháp ban Huấn dụ trong dịp Lễ Khánh Thành Văn
phòng Hiệp Thiên Ðài, ngày mồng 8 tháng chạp năm Ðinh Hợi
(dl. 18-01-1948):
"Các bạn Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam, Nữ.
Tưởng từ khi tôi đã phế đời, hiến mảnh thân phàm nầy cho
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Ðức Chí Tôn làm khí cụ tạo cho nước nhà Việt Nam một nền
Tôn Giáo nầy, không ngày nào được phần thưởng vô giá như
ngày hôm nay, mà chỉ có một ly rượu. Theo sự hưởng ứng
của các Bạn biết, nếu con người ta lấy cái sức lực phàm làm
môi giới cho cái sở hành riêng thì hẳn không ai can đảm chịu.
Cái người đã thả mình vô cảnh khổ với một sự vui tươi thì hồi
xưa đến giờ chưa có. Tại sao vậy? Tôi đã hiểu bí mật ấy, tôi
hiểu cả, nên cho các Bạn hiểu.
Các Ðấng tự hữu, hằng hữu, thiên hạ tưởng không có, họ lầm
từ trước, người ta tưởng Ðấng ấy không có, Ðấng ấy đã có từ
tạo thiên lập địa, tôi biết tôi hiểu, tôi đã chịu khổ não để thay
thế hạnh phúc cho đời là do nơi đâu? Không phải tại nhà tôi
hay tại tôi, chưa chắc, do nước Việt Nam chăng? Ấy là do toàn
nhơn loại. Ðấng Cha lành ấy dầu thấy con bạc bẽo thế nào,
Ðấng ấy cũng còn thương yêu. Sự thương yêu của ông Cha
lành nó truyền nhiễm tôi, do nơi chỗ tôi nghe được, tôi hiểu
được, biết rõ đặng Người. Ðấng ấy có mơ mộng gì vô hạn?
Nhứt là Ngự Mã Quân của Chí Tôn biết trước hơn ai hết, bởi
vì Ngài có dạy, trước hết là Ngài bỏ Huỳnh Kim Khuyết, bỏ
Thiên Cung đòi xuống trần dạy con cái của Ngài lập phương
giải khổ. Nếu tôi không lầm, Cơ Bút đã cho tôi biết.
Các Bạn Hiệp Thiên do nơi đâu sản xuất?
- Do để giữ quyền Thiêng Liêng nên mới có 12 vị Thời Quân,
Thập Nhị Ðịa Chi, tức là cảnh Thiêng Liêng vô hình của chúng
ta. Tôi tưởng tấn tuồng tôi đã làm trọn và làm nơi cõi vô hình.
Ngày kia về thiêng liêng các Bạn sẽ thấy hình tối đại tối thiểu.
Phận sự tôi đối với các Bạn nó có thâm tình vô hạn, vì đồng
tâm, đồng chí, một mực đề xướng cả thảy đều nghe chịu một
hoàn cảnh, Bần Ðạo làm không hết, số là tại Bần Ðạo và các
Bạn Hiệp Thiên Ðài đã hứa với Chí Tôn.
Bần Ðạo lo cho toàn cả nhơn loại hoàn cầu, chớ không phải
thương một cá nhân nào hay một đoàn thể nào, một quốc gia
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nào, không phải làm tôi mọi cho Ðời, làm tôi mọi cho Ðạo,
nhưng vì cái năng lực vô hình kia mà thôi.
Trước khi lãnh lịnh trên Bạch Ngọc Kinh tạo nền Chơn Giáo,
Chí Tôn quyết định có Ngài giáng thế mới được, Ngự Mã
Quân không cho, bắt buộc phải có người thay thế cho Ngài tức
là Thánh Thể của Ngài tại đây.
Ngài đi mà không cho thì phải có hình ảnh thế cho Ngài mới
được. Hình ảnh của Ngài là Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và
Hiệp Thiên. Hộ Pháp có khôn ngoan nào hơn là cầu khẩn cho
có người đến với mình đặng tạo Thánh Thể đó, chớ một mình
Hộ Pháp xuống không thế được, nên phải cám dỗ Cung nầy
Điện kia, đến Cửu Thiên Khai Hóa, biết chắc làm được mới đi.
Các Bạn cứ làm đi, vì cái phận sự đối với thế gian, đối với lời
hứa ở trên kia, mặt cân không biết đồng chưa? Lời hứa trước
kia, sự làm bây giờ, biết hai cái đó có đúng không? Bần Ðạo
làm mãi không biết làm sao cho rồi, nào lo cho Cửu Trùng, rồi
đến Phước Thiện, đầu óc của Hộ Pháp đã chịu thâm giao
cùng các Bạn, cứ làm mãi thôi, sống giờ nào làm giờ nấy.
Không phải kiếp nầy tại đây có Thánh Thể, không phải tại xứ
Việt Nam ta mới có, chúng ta chỉ là người cặm bông tiêu thôi,
chớ không phải người tạo, chúng ta sáng lập là để cho đoàn
hậu tấn, vì chúng nó đứng chàng ràng, không biết đứa nào
gánh vác đảm đương.
Bổn phận làm anh phải tạo nghiệp cho em, mở đường trước
cho con cháu đi, sau nhờ có chúng nó Thánh Thể của Chí Tôn
mới tồn tại. Thầy không phải đến một kiếp nầy thôi, mà đến
phải ở đời đời, không phải Thánh Thể đương nhiên, họ sẽ đến
nữa hay đã đến rồi, nó còn lộn xộn không biết đứa nào.
Biết còn nữa thì tức nhiên phải mở con đường cho chúng nó đi
vào tạo nghiệp cho chúng nó. Tôi là đầy tớ của Ðức Chí Tôn,
biết có bao nhiêu đó cứ đảm nhiệm cương quyết nâng đỡ Ðạo
và Ðời thôi.
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May một điều là tôi còn thiếu với Ðức Chí Tôn, tôi xin đầu kiếp,
thiếu hay không mà kiếp nầy tôi đã là tên dân nô lệ cho nước
Việt Nam, đã chịu thống khổ tâm hồn lẫn hình thể trên 35 năm.
Tôi không xin, tôi biết tại sao tôi đầu kiếp xuống dân Việt Nam,
tôi cảm khích 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 của Chí Tôn đối với dân tộc Việt Nam nên tôi thí
thân phải chết mới đền bồi xứng đáng.
Còn một việc khác nữa là Ngài tạo đầu óc, từ ngày mở Ðạo
Cao Ðài đến giờ, Ngài tạo đầu óc nòi giống Việt Nam để vãn
hồi quốc vận, như thế cũng đủ cho mình đưa sanh mạng mà
đổi.
Vậy sự làm của chúng ta phải cương quyết và nhẫn nại đủ
điều, không nhút nhác, vui chịu, bởi đã hiểu giá trị ân đức của
Ðức Chí Tôn như thế nào rồi, muốn trả được hết phải học
sách làm đầy tớ của những đầy tớ của Ðức Chí Tôn, làm
được vậy chừng đó mới trả nợ tình của Ðức Chí Tôn đặng."

VĂN SĨ NHO PHONG
文士儒風
(Văn sĩ Là một người biết văn chương, làm văn; nói rộng ra là
người có tài văn chương, có học thức, hiểu sâu, biết rộng. Nho
phong là phong hóa, phong tục của nhà Nho). Văn sĩ Nho
phong ở đây là niềm tự hào của một người ngoại quốc (Pháp)
mà thông hiểu được cả văn chương, đạo lý của Nho học. Ấy là
Ông Pierre Pasquier được quyền thiêng liêng cho phép Ông
về Cơ, giáng bút phân trần rằng:
Tòa-Thánh, 2 tháng 7 Bính Tý (dl 18/8/1936)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 tấc 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)

VĂN TẾ
(Ðiệu văn Lưu Thủy)
Tiểu Sử CAO THƯỢNG PHẨM
Than ôi! Miền Ðông Á từ thời Bàn Cổ, xưa đã bao phen Ðạo
Thánh dẫn nhơn sanh.
Ðất Việt Nam khai những thuở Hồng Bàng, nay mới gặp lúc
thuyền linh đưa bến khổ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Cho hay rằng: Sanh là ký, tử lại là qui, nhưng phải biết mạng
tuy yểu, mà danh ấy thọ.
Nhớ Cao Thượng Phẩm xưa, tư chất ôn lương, tánh tình hòa
huỡn, nhà phiệt duyệt lưu truyền nơi thế thượng, tỉnh Tây Ninh
lớn nhỏ thảy đều thương.
Trí thông minh còn roi dấu thơ hương, miền Bến Nghé trẻ già
nào chẳng rõ.
Trải mấy mươi năm cùng thế sự, chí nam nhi đủ sức vẫy vùng.
Quanh theo lối trong gia, phần em trẻ nhiều lời khuyên nhủ.
Cùng lân lý hay thương người thất thủ, hằng ra tay tế độ bạc
tiền.
Với mẹ cha thường để tấc lòng thành, gắng hết sức đền ơn
nhủ bộ.
Ðạo Thánh mở phú một tay truyền bá, lãnh mạng Trời bố hóa
khắp hoàn cầu.
Giọt sương gieo vì trăm họ khát khao, vưng Thánh chỉ rưới
ban ân võ lộ, hiến thân cho Ðạo son sắc một lòng, nương bút
thủ cơ tuyết sương mấy độ, đã nhiều cơn tân khổ chẳng quản
đến tình nhà, dìu sanh linh từ thành thị chí thôn quê, dư mấy
lúc gian truân, lần lừa theo mạch Ðạo, dẫn bầu bạn vạch
đường về cội cũ.
Toàn trong sáu tỉnh để tiếng ngợi khen, khắp cả muôn dân
riêng phổ độ. Trước từng trải Biên Hòa, Sài Gòn, Gia Ðịnh,
mới lần qua cửa Tiểu, đã mấy buổi nắng mưa cam chịu, Ðấng
Tạo Ðoan soi tỏ rõ tấm kiên trinh, rồi lại từ Mỹ Tho, Sa Ðéc,
Long Hồ, mà thẳng tới Bạc Liêu, biết bao phen sương tuyết
dãi dầu, ơn Thượng Phẩm đáng ghi vào nơi phế phủ.
Phần du Tiên gẫm cũng tại Thiên cơ, người khuất bóng thiếu
tay rường trụ.
Nhớ những khi:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vun trồng cội Ðạo, lấy chí trượng phu, tẩy sạch lâm tuyền,
dựng Tòa Thánh tổ, lo xây nền lập Ðiện, đem hết lòng tu bổ,
trót mấy thu từng trải mảnh hình hài, lo trẩy gốc ven đường,
dâng trọn tấm nhiệt thành, bao nhiêu tuổi đủ đền ơn thủy thổ.
Hỡi ôi!
Chuông reo cảnh hạc, bóng khuất non Tây, khách giục rừng
tòng, người về quê cũ, thương vì đoàn thê tử, mẹ Nam con
Bắc, vợ dựa cửa trông chồng, xem càng chạnh nỗi, dầu lòng
thương ôm chịu chớ biết sao!
Ngảnh lại, bóng tang du cha khuất, mẹ còn già ngồi lên khóc
trẻ, nghĩ cũng lạ thường, thất chữ hiếu phải cam là vậy đó.
Nhưng... nhưng cũng nghĩ rằng tình chồng vợ cũng đủ dạ yêu
thương, nghĩa mẹ con cũng đã dày công báo bổ...
Bởi vậy cho nên:
Vì công lao khổ, ơn huệ thưởng ban, hứng cảnh tiêu diêu, sắt
son đã rõ. Miền Cực Lạc xin hương hồn Cao Thượng Phẩm
chứng lòng đơn cho các bạn tại tiền, trước Linh Tòa cả Chức
Sắc Hiệp Thiên, dâng Tam Bửu ngỏ đền ơn tri ngộ.
Ngày 8-3-1929
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài Ðiếu Cao Thượng Phẩm của
Thượng Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt.

VĂN THI
文 詩
E: The poetry.
F: La poésie.
Văn: Vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Thi: thơ, văn vần.
Văn thi hay Thi văn là chỉ chung các bài thơ có vần điệu.
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VĂN THỈ THƯỢNG CUNG
文始上宮
Văn Thỉ: Văn là văn chương, Thỉ còn viết là Thủy, là bắt đầu,
nguồn gốc. Văn Thỉ là khởi đầu về văn chương. Thượng: Trên,
ở trên. Cung: Tòa nhà. Cung nhỏ hơn Ðiện. Trong một Ðiện có
nhiều Cung. Văn Thỉ thượng cung: Cung Văn Thỉ ở phía bên
trên. Ở đây, "Văn Thỉ Thượng cung" là tên riêng của một Cung
nơi cõi thiêng liêng, nơi này Đức Khổng Thánh ngự. Kinh cho
biết ở cõi thiêng liêng có một tòa nhà lớn gọi là Ðiện Quế
Hương, trong đó một Cung ở trên hết gọi là Cung Văn Thỉ. Ðó
là nơi thường ngự của Ðức Khổng Tử, Giáo chủ Nho giáo.

VĂN THÙ BỒ TÁT
Thầy dạy Ông Thơ (sau là Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh) nhân
Thầy nói qua về nguyên căn của ông Nương tức là Thái
Nương Tinh) như vầy: "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 đều đắc quả đặng trở về cùng Thầy."

VĂN TUYÊN
文宣
Văn Tuyên là tên thụy của Ðức Khổng Tử do các vua đời sau
truy tặng cho Ngài, với tấm lòng ngưỡng mộ, như sau:
- Khi Hớn Lưu Bang dẹp xong Hạng Võ, vua đi ngang nước
Lỗ, đến làng Khuyết Lý, nơi sanh ra Ðức Khổng Tử, vào miếu
bái lễ Ngài và truy phong là Khổng Thánh Tiên Sư.
- Vua Ðường Huyền Tông truy tặng Văn Tuyên Vương.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Vua Tống Chơn Tông truy phong là Chí Thánh Văn Tuyên
Vương.
- Vua Thái Tổ nhà Nguyên truy phong Ngài là Ðại Thánh Chí
Thánh Văn Tuyên Vương.
- Vua Gia Tịnh nhà Minh tặng là Chí Thánh Tiên Sư.
- Vua Thạnh Trị nhà Thanh truy tặng là Chí Thánh Tiên Sư
Văn Tuyên Vương Khổng Tử.
Nếu hiệp tất cả các danh hiệu mà các vị vua đã truy tặng
Ðức Khổng Tử, sẽ được một danh hiệu mới là "Ðại Thánh Chí
Thánh Tiên Sư Văn Tuyên Vương Khổng Tử".
Ngày nay thời Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Ðức Khổng Tử có
tước hiệu là: "Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn".
Kinh Nho giáo (Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ) có:
Vương tân sách phụ.
Nho Tông khai hóa.
Văn Tuyên tư lộc.
Hoằng nhơn Đế quân.

王賓策輔
儒宗開化
文宣司祿
弘仁帝君

VĂN TỪ
文詞
E: Style.
F: Le style.
Văn từ là văn chương và lời nói. Nghĩa rộng là văn chương
chữ nghĩa của một nước, một dân tộc thường dùng, thể hiện
tinh thần tự chủ và độc lập của nước đó.
Kinh Vào Học có câu:
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"Đại Từ Phụ xin thương khai khiếu,
"Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ."
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện các Đấng đương chầu Bạch Ngọc,
"Giúp thông minh lảu thuộc văn từ."

VĂN TỰ
文字
E: The writing.
F: L’écriture.
Thánh nhân chế tác văn tự đều có dụng ý tinh vi: bắt chước
theo Tượng hình của Trời đất mà chế ra Văn; ứng dụng theo
hình thanh mà chế ra Tự. Nói chung về văn tự tức nhiên là ý
nghĩ được đặt thành văn, thành bài.
Vào thời 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".
Kinh Nho-giáo có câu:
"Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lãnh."
Giải nghĩa:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Văn tự linh hơn sấm lôi,
Linh hơn linh điểu mở thông Ðạo người.
Ví như chữ Nhân 人 là con người ứng dụng theo thuyết Thiên
địa - Âm Dương và sách Lễ ký đã nói: "Nhân giả thiên địa chi
đức, âm dương chi giao, quỉ thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí
dã" nghĩa là con người là đức lớn của Trời đất, sự giao hợp
của Âm Dương, sự tụ hội linh khí (quỉ thần) của non sông đất
nước và tinh túy của năm chất: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Chữ Nhân 人 cách cấu tạo theo thuyết Âm Dương:
- Một phết 〳 bên trái biểu thị cho Dương,
- Một phết 〵 bên phải biểu thị cho Âm.
Chữ Nhân 人 do một phết 〳 và một nhấn 〵 hợp lại, ấy là âm
dương họp thành Nhân (người). "Âm Dương hợp nhất vi
nhân" nghĩa là người do Âm Dương phối hợp mà sinh ra.
Con người được Tạo-hóa sanh ra tất cả đều bình đẳng và đầy
đủ cả thân xác và linh hồn, nhưng ý thức tâm linh mỗi người
không giống nhau. Có người sanh ra là hiểu biết ngay; có
người cần phải học mới hiểu biết được.Vì thế Thánh nhân là
con người "đại thiên hành hóa"; trên thể lòng Trời, dưới phù
quốc chánh, 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 thân, Ái kính. Khi con
người chu toàn nhân đạo có thể góp phần vào việc giúp đỡ
hoàn chỉnh cái đạo Trời đất, nâng đỡ cho sinh dân: Lập đức,
Lập công, Lập ngôn để lại cho đời, thì người đó đã đạt đến
bậc đại nhân, tức là con người đứng vào số Một trong mọi
người. Người đắc nhất là người biết được cơ mầu nhiệm của
Tạo-hóa cùng Trời đất tồn tại mãi mãi đó là Đại nhân."Nhất
nhân vi đại" 一人為大. Vì chữ Đại 大 gồm có chữ nhất 一 và
chữ nhân 人 hợp lại. Đại nhân là con người thông minh, giác
ngộ, thánh thiện, tài đức hơn người, nên hợp đức với Trời đất,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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hợp sự sáng suốt với mặt trời, mặt trăng, hợp thứ tự với bốn
mùa, hợp lành dữ với quỉ thần, đi trước trời mà trời không trái,
đi sau trời mà vâng thời trời. Trời còn không trái phương chi là
người, là quỉ thần. Như thế Đại nhân sống hòa hợp trong đại
vận của trời đất không một lúc nào nhàn, không một phút
ngừng nghỉ, giống như chiếc bánh xe lớn quay mãi, thể theo
đạo Trời mà hành động, quyết bắt chước cái tính "hành kiện"
của Trời, không để cho nhân dục phương hại đến thiên lý, nên
"tự cường" mãi mãi.
"Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" nghĩa là hành
động cương quyết, người quân tử tự cường mãi không ngừng.
Đại nhân đã đạt đến bậc Thánh nhân, tức là người có đức lớn
"Tham thiên hóa dục, dữ thiên đồng đức". Người đó chính là
người đứng số Một trong hàng Đại nhân. Đó là bậc Phật, Tiên,
Thánh, Thần, vậy. Câu "nhất đại vi Thiên" 一大為天 thì chữ
Thiên 天 gồm có chữ nhất 一 và chữ đại 大 hợp lại (Trung
thiên dịch- Trang 311)

VĂN VƯƠNG
文王
Văn Vương là vị vua khai sáng ra nhà Châu (Chu) vào thời
thượng cổ nước Tàu, nên được gọi là Châu Văn Vương.
Theo Trung quốc sử:
- Năm 1136 trước TL, vua Văn Vương, con ông Vương Quý,
cháu ông Thái Vương, dựng cơ nghiệp ở đất Phong.
- Năm 1122 trước TL, vua Võ Vương, con Văn Vương đánh
diệt vua Trụ, lên làm Hoàng đế, đóng đô ở đất Hạo.
Lúc vua Trụ đang trị vì nước Tàu, ở phía Tây có Tây Bá Hầu
Cơ Xương, đặt thủ phủ ở Tây Kỳ, thống suất các chư Hầu ở
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phía Tây. Vua Trụ hôn ám, bị nịnh thần xúi giục, bắt Tây Bá
Hầu Cơ Xương giam tại thành Dũ Lý 7 năm.
Tây Bá Hầu bị cầm chơn tại đây chớ không phải tù tội chi, nên
ông lấy điều nhân nghĩa dạy dân, khiến cho dân trong thành
đều mến đức.
Tây Bá dùng thời giờ nhàn rỗi để nghiên cứu thêm về Bát Quái
Tiên Thiên của vua Phục Hy, Hà Đồ, và Lạc Thơ, rồi ông chế
ra Bát Quái Hậu Thiên bằng cách thay đổi vị trí các quẻ, rồi
phối hợp với Ngũ Hành, giải thích về vạn vật hữu hình.
Vua Phục Hy đặt ra 64 quẻ Tiên Thiên Bát Quái nhưng không
có văn tự giải thích, Tây Bá Hầu mới nghiên cứu viết ra Thoán
Từ để giải thích ý nghĩa của mỗi quẻ.
Tù túng bảy năm thành Dũ Lý,
Điểm trang một tập quẻ Tiên Thiên.
Dạy đời muôn việc điềm hung kiết,
Để tiếng ngàn thu bậc Thánh hiền.
Khi hết hạn 7 năm ở Dũ Lý, vua Trụ đòi Tây Bá về kinh, khen
thưởng phong Tây Bá Cơ Xương làm VĂN VƯƠNG, có búa
Việt cờ Mao đặng quyền chinh phạt chư Hầu....
Thi văn dạy Đạo có câu:
Gương đạo noi theo đời Thuấn Ðế,
Ðế dân vẹn giữ lối Văn Vương.

VĂN XƯƠNG
(Thần làng Long thành)
Hôm sau, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 20-01-Đinh Mão (dl. 212-1927) Đức Chí Tôn giáng dạy 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
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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".

VÂN (Giáo Sư Ngọc Vân Thanh)
Thế danh là Ngô Tường Vân. Thọ phong Giáo Sư phái Ngọc
vào mùng 8 tháng 6 Bính Dần.Thánh danh là Ngọc Vân
Thanh.
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.

VÂN DU
雲遊
E: To travel everywhere as a cloud.
F: Voyager partout comme un nuage.
(Vân du là dạo chơi thong thả như đám mây bay) Còn có câu
Vân du Thiên ngoại tức là dạo chơi ở những thế giới khác ở
ngoài Ðịa cầu). Khi hồn của người tu được thoát ra khỏi xác
phàm rồi được nhẹ nhàng thẳng tiến đến nơi mà nó thích hợp
với từng số của nó. Sự ra đi nhẹ nhàng như cỡi mây lướt gió
ra ngoài từng không.
Thầy dạy: "Chơn Thần 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 Thầy."
Tuy nhiên Thầy vẫn buồn lo cho nhơn sanh: "Đạo Trời khai ba
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lượt, người tục lỗi muôn phần, sanh đứng vào thế cuộc, chưa
biết mình đã lãnh một vai tuồng, đặng chờ lúc kết-quả hồn qui
Thiên ngoại, lánh khỏi xác phàm trở về nơi khởi hành mà phục
các điều đã thi hành giữa sân khấu là chốn trần-ai khốn đốn
nầy; phận chưa xong phận, thân chẳng nên thân, thân phận lo
tính chưa rồi, còn mong mỏi chi dụng mình vào đường đạo
đức để cho có ích chung nữa đặng!
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 cải nơi Thiên luật; phải quấy Thần,
Thánh chỉnh chép biên, thưởng phạt duy đợi ngày chung cuộc!
Khá biết lấy!" (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 ngày 27-12-1926)
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ Pháp:
Tách trần tính lại đã là đâu!
Thế giới vân du chỉn một bầu.

VÂN ĐÀI
雲 臺
E: The sky hight tower.
F: Le tour élevé jusqu’au ciel.
Vân: Mây. Đài: cái đài cất cao lên. Vân đài, dịch Đài mây, là
một cái đài cất cao tận mây.
Đài nầy do vua Hán Minh Đế cho xây dựng rất cao, nhìn như
thấy cao tận mây, làm nơi đặt ảnh của 28 vị đại công thần nhà
Hán, để ghi nhớ công đức của các vị ấy và cũng để làm
gương tốt cho đời.
Được treo hình nơi Vân đài là một danh dự cao quí nhứt của
các bề tôi. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu để cho các bực anh
hùng ra sức phục vụ cho nước cho dân, sẽ được hưởng cái
vinh dự tột bực đó.
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Như thế, Vân đài là đài vinh quang, là đài công danh, ở nước
Pháp họ gọi là Panthéon (Công thần miếu), trong Đạo Cao Đài
gọi là Báo Ân Từ (Temple de Reconnaissance).
(Báo Ân Từ hiện nay được tạm dùng làm Đền Thờ Đức Phật
Mẫu. Khi Hội Thánh cất Điện Thờ Phật Mẫu trung ương xong
thì sẽ trả Báo Ân Từ lại để thờ các bực vĩ nhân có đại công với
nhơn loại, và các bực có đại công trong Đạo Cao Đài).
Trong tôn giáo, Vân đài là đài danh vọng thiêng liêng của
người tu, tức là nơi dành cho những người đắc đạo, đạt được
phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dìu dắt sanh linh lo tế độ,
Thiên niên ghi tạc chốn Vân đài.

VÂN ĐỘNG
雲洞
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Chúng ta đến nữa xa xa dòm tới một phương trời xanh thấy
một Vân-Động đẹp vô-biên, vô-giới, không tả bằng mực hay
bút nghiên được, Vân-Động ấy hữu tình nồng-nàn với chúng
ta làm sao đâu!"

VÂN HÁN
雲漢
E: The milky way.
F: La voie lactée. (Ngân hà)
Vân: Mây. Hán: sông Ngân hà. Vân hán là sông Ngân hà trên
bầu trời.
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VÂN TRÌNH
雲 程
E: Road of glory.
F: Le chemin de gloire.
Vân: Mây. Trình: con đường. Vân trình, dịch Đường mây, là
con đường lên mây, ý nói con đường công danh, đồng nghĩa:
Vân thê.

VÂN XA
雲 車
E: The mysterious carriage on the cloud.
F: La voiture mystérieuse sur les nuages.
Vân: Mây. Xa: chiếc xe. Vân xa là chiếc xe đi trên mây.
Đây là pháp bửu của các Đấng Tiên Phật, dùng để di chuyển
đến các thế giới trong Càn Khôn Vũ Trụ.

VẤN NẠN
E: To set the difficult questions.
F: Poser the questions difficiles.
(Vấn là hỏi, nạn là sự khó khăn). Vấn nạn là hỏi câu hỏi khó,
mắc mỏ, cốt tìm cho ra yếu lý.
Thuở Đức Hộ Pháp còn sanh tiền Ngài cũng lo ngại cho loài
người vì sự văn-minh tuyệt đỉnh bị "giục thúc bởi phương sống
vật chất, họ tìm hạnh phúc trong cái sống vật hình, vì cớ Đạogiáo mất quyền". Ngài vấn nạn Đức Lý Giáo Tông:
"Đương thế kỷ hai mươi này văn-minh cực điểm đã đi quá cao
rồi, đem đạo-đức tinh thần làm thuyết cứu thế sợ chẳng có kết
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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
này 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.?
Đức Lý Ngài than, nói quyết đoán rằng:
- Theo lẽ Hiền-Hữu nói nhơn loại ngày giờ này không cần đạođức có phải?
Bần-Đạo trả lời: - Thật vậy! Nhơn-loại buổi này không cần đạođức, chỉ tìm hạnh phúc nơi văn-minh khoa học cũng có thể
được chứ?
Ngài cười: - Văn-minh khoa-học chỉ nuôi phần xác thịt mà thôi,
con phần linh hồn chắc-chắn họ sẽ đói!
Bần-Đạo vấn nạn tiếp: 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!
Bần Đạo lại hỏi: - Đạo-đức tìm nơi đâu mà có đặng?
- Tức nhiên tìm nơi cửa Thiêng-liêng hằng sống mới có, mà
tìm nơi cửa Thiêng-liêng hằng sống tức là cửa Đạo. Buổi ăn
của linh-hồn là buổi ta vô Đền thờ Cúng đấy! Ta không thấy
mùi của nó tức chưa hưởng được, tưởng vô Đền thờ là bị luật
buộc, không dè mỗi phen đi Cúng tức là cho linh-hồn ăn vậy!
Bần Đạo tưởng thấy trong trí cần phải bắt buộc cả thảy đi
Cúng. Vì trong thâm tâm Bần Đạo định mấy người chưa biết
mùi của nó, cũng như kẻ nhà quê đưa cho gói bánh ăn chẳng
được, rồi khi đã biết mùi rồi bán cả áo quần mà mua ăn."
(Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp II/152)
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VẤN TÂM
問 心
E: To ask oneself.
F: Se demander.
Vấn: Hỏi, hỏi thăm. Tâm: lòng. Vấn tâm là hỏi lòng mình, hỏi
lương tâm mình.
Ý nói: Phải tự xét mình.

VẬN BĨ
運 否
E: Adversity.
F: L’adversité.
Vận: Chở, chuyển, dời đi, xoay vần, số mạng. Bĩ: suy, bế tắc.
Vận bĩ là thời vận xấu, suy vi, bế tắc.
Kinh Sám Hối:
"Lúc vận thới lung lăng chẳng kể,
"Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu."

VẬN ĐỘNG
運動
E: To make in motion.
F: Faire mouvoir.
Vận động là một sự hoạt động để làm việc.
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Thân vận động trong trường thế sự,
"Đạo nhân luân cư xử cùng đời."
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VẬN CHUYỂN
Vận chuyển 運轉 Dời động một vòng xoay.
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:
Qua vòng tục theo miền vận chuyển,
Cảnh vô ưu tùy biến màu tranh.
Còn bao dâu bể tan tành,
Địa Cầu này sẽ biến thành ngôi Thiên.

VẬN HỘI
運會
E: Occasion.
F: L’occation.
Vận hội 運會 là Cái vận khí đang trải qua, đang gặp phải.
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.

VẬN MẠNG
運 命
E: The fatality.
F: La fatalité.
Vận: Chở, chuyển, dời đi, xoay vần, số mạng. Mạng: mệnh: số
mạng. Vận mạng là số mạng của mỗi người.
Những việc xảy tới cho mình một cách bất ngờ, không thể biết
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trước được, cũng không thể tránh được, như có sự sắp đặt
sẵn cứ xoay vần mà tới, đó là vận mạng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chư Đạo hữu đã có nghe lời Thánh giáo về vận mạng
nên hư của nền Đạo.

VẬN NƯỚC
Vận nước là vận mệnh của một quốc gia, một dân tộc.
Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn cho tiếp bài thi:
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.

VẬN THỚI
運泰
E: The prosperity.
F: Prospérité.
Vận thới là thời vận hanh thông, hưng thịnh.
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi vận thới lung-lăng chẳng kể,
"Lúc suy-vi bày lễ khẩn-cầu."

VẬN TỪ THỨ
Vận Từ Thứ: Vần điệu của một bài thơ gọi là Từ Thứ qui Tào.
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Đây, xuất xứ từ một bài thơ của Tôn Thọ Tường có đề tựa là
"Từ Thứ qui Tào". Tôn Thọ Tường (1825-1877) quê ở Bình
Dương, phủ Tân bình (Gia Định), ông xuất thân trong một gia
đình trâm anh thế phiệt, văn hay chữ giỏi, nhưng vì gia đình
giàu có, ỷ lại cha là Tôn Thọ Đức đỗ Cử nhân, làm quan triều
Nguyễn, tánh tình phóng túng nên công danh muộn màng,
không đắc ý về mình nên gặp khi Pháp sang chiếm nước ta,
ông liền theo Pháp để hưởng bổng lộc cao, mà sát hại lại
những nghĩa quân vì dân tộc mà chống Pháp. Hai lý tưởng
một cuộc đời. Ông bị mỉa mai và cũng tỏ ra ăn năn xấu hổ, nên
làm nhiều thơ Quốc văn để bày tỏ nỗi lòng, chống chế, bào
chữa cho hành động "phản bội dân tộc" nên qua bài thơ ông
muốn ví với một hoàn cảnh bắt buộc như trường hợp của Từ
Thứ khi về Tào Tháo. Bài thơ này lấy vận "Voi, mòi, còi, roi,
thoi" như sau:
TỪ THỨ QUI TÀO
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.
Sở dĩ bài thơ này nổi tiếng là vì cái giọng thơ nghe bi thiết quá,
nhưng mà lòng người không thật, chỉ để che dấu một sự dối
giả, ngượng ngùng. Người ta tôn vinh bài này là vì lối văn điêu
luyện, đồng thời là một "bản án" đối với dân tộc lúc bấy giờ.
Hơn nữa một lối "khổ vận" như vầy khó cho một cây bút chưa
điêu luyện lắm. Từ đó về sau khi nói đến vận Từ thứ là nói đến
trường hợp này vậy.
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Tuy vậy, mà khi viết được một bài thơ hay là phải có nhiều thứ
ngoắc ngoéo, khó khăn như vậy mới đáng giá. Các nhà thơ
giỏi thường dùng "vận Từ Thứ" như vầy.
Trường hợp của Ngài Cao-Hoài-Sang:
Buổi đầu, Ngài Cao Hoài Sang (Thượng Sanh) thường ít đi
hầu Đàn vì không tin Cơ Bút. Một hôm Xây bàn, Ngài Cao
Quỳnh Diêu thưa với chơn linh cụ Cao Hoài Ân (thân sinh Ngài
Cao Hoài Sang) rằng "Anh đề thi mà khuyên dạy nó (ông Diêu
là chú ông Sang) và lấy vận voi, mòi, còi, roi, thoi của bài "Tứ
Thứ qui Tào" họa lại". Chơn linh cụ Ân cho thi:
THI
Thuyền khơi gió ngược khá nương voi,
Vận thới hầu nên đã thấy mòi.
Vườn cúc hôm nay muôn cụm nở,
Rừng tòng buổi trước một cây còi.
Hồng nương dặm gió chi sờn cánh,
Ngựa ruỗi đường hòa khá nhọc roi.
Nín nằm chờ qua cơn bỉ cực,
Thìn lòng chừng có lượn đôi thoi.

VẬN TỬ HỒI MÔN
運子回門
Vận: Chở, chuyển, dời đi, xoay vần, số mạng. Tử: con. Hồi: trở
về. Môn: cửa, nhà. Vận tử hồi môn là vận động đem các con
trở về ngôi nhà cũ nơi cõi thiêng liêng.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
"Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung."
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VẬN TRÙ
運籌
E: To project.
F: Projecter.
Vận: Chở, chuyển, dời đi, xoay vần, số mạng. Trù: tính toán,
liệu định. Vận trù là vận động và định liệu kế hoạch để thi
hành.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch"
"Qui thiên-lương quyết sách vận-trù."
Duy Tân giáng cơ ngày 11-8 Ất Mùi (1955):
Mở lối nghĩa nhân quét sạch thù,
Qua vòng tân khổ quốc gia thu.
Cái gia khô cổ nay nhờ Đạo,
Về cõi Hư Linh cũng vận trù.

VẬT CHẤT - TINH THẦN
物質-精神
Vật: Những cái có hình thể trong Trời Đất, vật chất, động vật,
cảnh vật. Chất: cái chất cấu tạo nên vật thể. Vật chất: tất cả
những vật và những chất hiện có trong vũ trụ mà giác quan
con người nhận biết được. Đối với vật chất là Tinh-thần là vật
không thể thấy được hình dạng bằng mắt thường.
"Vật chất (La matière) phải tùng lịnh tinh thần (L'essence) mà
lập thành hình tượng. Cái cớ hiển nhiên là hình thể của nhơn
loại cũng phải tùng tinh thần mà biệt phân đẳng cấp. Kẻ hung
bạo thì hình dung cổ quái, còn người lương thiện thì tướng
hảo quang minh; nhờ đó mà cổ nhơn xem tướng đoán tánh
người". (Pháp Chánh Truyền)
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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".

VẬT CHẤT TIẾP ĐIỂN
F: Bon conducteur d’ électricité.
Thầy dạy: "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."

VẬT CHẤT VĂN MINH
物 質 文 明
E: The material civilisation.
F: La civilisation matérielle.
Vật: Những cái có trong Trời Đất, vật chất, động vật, cảnh vật.
Chất: cái chất cấu tạo của vật thể. Văn: đẹp. Minh: sáng. Vật
chất: tất cả những vật và những chất hiện có trong vũ trụ mà
giác quan con người nhận biết được.
Vật chất văn minh là nền văn minh về khoa học thực nghiệm,
sản xuất ra nhiều của cải vật chất làm cho đời sống vật chất
của con người được tiện nghi tốt đẹp.
Đối với Văn minh vật chất là Văn minh tinh thần.
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VẬT DỤC
物欲
E: The carnal desires.
F: La désirs charnels.
Vật dục là lòng ham muốn về vật chất. Lòng ham muốn này
nằm trong năm thứ dục vọng, gọi là ngũ dục:
1. Tài 財: Tiền của và tài sản.
2. Sắc 色: Sắc đẹp, thuộc về ái dục, tình dục.
3. Danh 名:Danh vọng, địa vị.
4. Thực 食: Ăn uống, ham thích cao lương mỹ vị.
5. Thụy 睡: Ngủ nhiều, ham ngủ.
Ngoài ra, ngũ dục còn được hiểu là năm đối tượng ham muốn
của con người ở thế gian này:
Sắc đẹp.
Đối tượng tham dục của mắt, gọi là sắc dục.
b/ Thanh 聲: Âm thanh êm ái.
Đối tượng tham dục của tai, gọi là thanh dục.
c/ Hương 香:Mùi hương thơm.
Đối tượng tham dục của mũi, gọi là hương dục.
Mùi vị thơm ngon.
d/.Vị 味:
Đối tượng tham dục của lưỡi, gọi là vị dục.
e/ Xúc 觸: Đụng chạm của da thịt.
Đối tượng tham dục của thân, gọi là xúc dục.
a/ Sắc 色:

Ngũ dục hay vật dục là sợi dây trói buộc bản thân con người.
Để dứt trừ được tâm tham nhiễm vật dục, người tu phải nhìn
sâu vào thân, tâm, cảnh đều là bất tịnh, khổ, vô thường, vô
ngã. Người chưa biết Đạo thì buông lung năm căn, chạy theo
mê đắm ngũ dục, còn người biết Đạo rồi thì cố tìm cách xa lìa.
Ấy vậy: "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
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người cũng lậm nhiễm lấy quyền duy vật, đạo đức tinh thần
xem ra càng ngày càng mòn-mỏi".
Kinh Khi Ði Ngủ có câu:
"Các vật dục xảy qua một buổi,
"Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa."

VẬT HỮU BỔN MẠT
物有本末
Về vật lọai thì đều có gốc ngọn, đó là nói về nghĩa đen; "Cây
có cội, nước có nguồn"; nghĩa bóng thì là lời giáo húân chỉ rõ:
"Con người phải biết tổ tiên ông bà". Nếu người biết tu hành
thì càng nên trọng chữ hiếu, bởi lẽ Nho giáo có dạy: "Vật hữu
bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiền hậu, tắc cận Đạo hỹ"
物有本末, 事有終始, 知所前後, 則近道矣. Nghĩa là Vật có gốc
ngọn, việc có trước sau, nếu mình biết gốc ngọn trước sau, thì
gần được Đạo vậy, tức là mình phải biết nguồn gốc sinh thành
ra chúng ta đây để lo đền đáp công ơn đào tạo ấy.

VẬT HỮU LINH
物有靈
Vật hữu linh là mỗi vật đều có bẩm thụ Chơn linh của Đức
Chí Tôn phân tính ra, nên các loài vật đều có linh tánh. Tánh
linh này tùy trình độ tiến hóa của mỗi loài, trong đó, con người
là có tánh linh hơn hết.
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
"Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi."
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VẬT LOẠI
物 類
E: The kinds of beings.
F: Les sortes des êtres.
Vật: Những cái có trong Trời Đất, vật chất, động vật, cảnh vật.
Loại: loài. Vật loại là các thứ loài vật, từ kim thạch đến con
người.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
"Lập tam-tài định kiếp hòa căn."

VẬT THỰC
物食
E: The foods.
F: Les aliments.
(Vật là vật chất có hai loại: động vật và thực vật. Thực là ăn)
Con người xưa nay dùng hai thứ này để ăn mà sống. Nay là
buổi văn minh tinh thần cao độ nhờ Đức Chí-Tôn mở nền Đại
Đạo dạy rõ sự cần yếu là nên ăn thức ăn thực vật: một là tránh
quả báo do sát hại sanh vật mà ra. Hai là giữ cho Chơn Thần
được tinh khiết mới mong luyện Đạo được. Ba là giữ cho cơ
thể thanh khiết vì thời buổi này nhiều thứ dịch bệnh có trong
động vật quá nhiều; mà người ăn thịt động vật dễ bị chết vì vi
trùng bịnh. Cả thế giới phải lên tiếng kêu gọi ăn chay cũng vì lẽ
ấy.
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
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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".

VẤY
Vấy: lắm lem, hoen ố, ô nhiễm.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hồng cấu đã chui thân phải vấy,
Hơn thua cười kẻ biết nơi tiền.

VẸN TOÀN
Vẹn toàn: Đầy đủ, nguyên vẹn, không sứt mẻ, hoàn toàn.
Kinh Vào Học có câu:
"Đại-Từ-Phụ Từ bi Tạo hoá,
"Tượng mảnh thân giống cả Càn khôn.
"Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
"Xây Cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh."

VẸN TRÒN
Vẹn tròn như vẹn toàn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Vẹn tròn đạo cả giềng ba,
"Kính anh mến chị thì là phận em."
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VẸN VẺ
Vẹn vẻ như vẹn toàn.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,
Ðạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.

VỀ VỚI ĐỨC CHÍ TÔN
Đức Hộ Pháp thuyết đêm 13-8- Mậu-Tý (16-9-1948).
"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. 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."

VỀ VỚI ĐỨC CHÍ TÔN BẰNG CHƠN THẦN
Đức Hộ Pháp nói: "Còn hôm nay chúng ta về với Đức ChíTôn bằng Chơn-Thần, vì Bần-Đạo 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 Đại-hải minh mông, nhưng
thật ra không phải Đại-hải mà là vòm trời của Càn Khôn VũTrụ. Nơi xa xa khi ẩn khi hiện trong mây, một tòa nhà nguynga đồ sộ, thoạt ẩn thoạt hiện mập-mờ, vừa ngó thấy thì ta
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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. Đến rồi ngó thấy quần-sanh nhơnloại muôn trùng, lớp đến lớp đi không biết bao nhiêu mà nói,
nhiều như vậy, mà dường như không có tiếng động nào, thứtự lớp lang có trật-tự lắm. Nơi đó gọi là Cung Thánh, tức là
Cung để cho các chơn hồn ra khỏi cảnh Thiêng-Liêng đi tái
kiếp mà cũng là nơi tiếp rước các đẳng linh-hồn sau khi tái
kiếp trở về. Nơi đó giống như một trạm hàng không hay là
trạm xe lửa vậy, kẻ đi, người đến muôn trùng, đi thì buồn, về
thì vui, nhưng tất cả đều hiển hiện lên khuôn mặt của mọi
người một sự lo lắng chung; đi cũng lo mà về cũng lo, đi mà lo
là lo không biết xuống thế gian có làm tròn bổn-phận khi giaoước với Đức Chí-Tôn không? Về cũng lo là lo không biết
phẩm-vị mình ra sao có còn hay mất, lo lắm, mọi người đều lo
lắm".

VI BẰNG
為 憑
E: Official report.
F: Procès-verbal.
Vi bằng là làm chứng cớ để tin. Tờ Vi bằng: là tờ giấy ghi
chép các ý kiến bàn cãi và quyết nghị trong một phiên họp,
đồng ký tên xác nhận để làm pháp lý căn cứ vào đó mà thi
hành.
Trong Đạo gọi là Vi bằng, ngoài đời gọi là Biên bản.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Từ hàn lãnh phân sự lập Vi bằng trong mỗi kỳ hội
nhóm.
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TỜ VI BẰNG BUỔI HỌP
Đại hội Vạn linh (36 trang đánh máy)
(Đây là Vi bằng buổi họp "Đại Hội Vạn Linh năm Quí Dậu"
(1933) của Nguyễn Phan Long qui tụ các Chi phái Hậu giang
hiệp với số người phản Thầy phản Đạo kéo nhau về Toà
Thánh Tây ninh trích điểm Đức Quyền Giáo Tông Thượng
Trung Nhựt và Đức Hộ Pháp mục đích muốn chiếm Toà
Thánh, có hơn ngàn người. Trong buổi họp có làm Vi bằng dài
36 trang đánh máy, vì vậy nên đặt cho nhóm này "Tam thập
Lục động quỉ về phá Toà Thánh". Ông Nguyễn Phan Long là
nhà chánh trị đời bị Pháp mua chuộc xúi giục hại Đạo).
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Bát niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_____________________________+

VI BẰNG
Nhóm Hội Vạn linh tại Toà-Thánh
ngày 19 - 5 Quí-Dậu (dl. 11-6-1933)
Nhơn có Tờ của Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài và
Cửu Trùng Đài, Hội viên Thượng hội mời nhóm đặng Công
đồng bàn luận việc lỗi Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung
Nhựt, sớm mơi ngày 11-6-1933, chư Đạo hữu tề tựu đông đảo
tại Toà-Thánh Tây Ninh.
Đúng 10 giờ khai Hội, chư Chức sắc Thiên phong và Đạo-hữu
đến trước Bửu Điện, nhưng cửa đã khoá chặc rồi, có hai Đạo
hữu đang giữ. Ông Quyền Chưởng Quản Nguyễn Trung Hậu
hỏi chìa khoá, hai người giữ cửa trả lời rằng ông Giáo Sư
Ngọc Trọng Thanh được lịnh của Đức Quyền Giáo Tông dạy
khoá cửa Bửu Điện và cấm không cho mở.
Khi ấy có thầy Cai tổng và hai Hương chức làng sở tại đến
gìn-giữ trật tự. Ông Nguyễn Trung Hậu xin Thầy chứng lời khai
ấy và dạy hai người giữ cửa ký tên vô tờ khai để làm Vi bằng.
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Đoạn sai người đi mời ông Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh đem
chìa khoá đến, ông không đến, chờ quá 20 phút đồng hồ cho
chắc rằng ông Giáo Sư Ngọc Trọng không chịu đến, ông
Nguyễn Trung Hậu bèn nói lớn lên cho chư vị Đạo hữu đứng
xung quanh biết rằng: Hôm nay anh em chúng ta về ToàThánh đặng hiệp nhau bàn tính việc quan-hệ của Đạo, mà ông
Quyền Giáo Tông cấm mở cửa Bửu Điện, vậy tôi xin hỏi chư
Đạo hữu, Bửu Điện là của riêng ông Quyền Giáo Tông hay là
của chung của toàn Đạo?
Chư Đạo hữu đứng tại đó trên năm trăm người, đồng rập một
tiếng nói rằng: là của chung!
Ông Nguyễn Trung Hậu hỏi: của chung mà ông Quyền Giáo
Tông ra lịnh khoá lại, vậy chúng ta tính làm sao? Chư Đạo hữu
đồng giơ tay lên rập một tiếng: Chúng ta phải mở cửa ra! Các
việc này có thầy cai tổng và làng sở tại chứng kiến. Liền đó có
một vị Đạo hữu trèo lên song-ly vào Bửu Điện, vặn song hồng
mở cửa ra, rồi Chức sắc Thiên phong vào Bửu Điện và Đạo
hữu nam nữ đồng theo vô.
Khi hay cửa Bửu Điện đã mở rồi, thì chư Đạo hữu ở xung
quanh Toà-Thánh trước kia vì bị lịnh của Quyền Giáo Tông
hăm doạ và ngăn cản mà không dám đến, bây giờ mới lần
lượt kẻ trước người sau vào Bửu Điện, chia ra ba ban: phía
bên nam phái chật nức, còn bên nữ phái xem có hơi rải rác
một chút. Chức sắc của ba Hội có mặt: bốn vị Hội viên
Thượng Hội: Quyền Chưởng Quản Nguyễn Trung Hậu, Lê
Thiện Phước, Phạm Văn Tươi và Quyền Ngọc Đầu Sư Lê Bá
Trang.
Bốn vị Giáo Sư: Ngọc Kinh Thanh, Thượng Lai Thanh,
Thượng Thình Thanh, Thái Minh Thanh, 16 vị Giáo Hữu: Ngợi,
Hiển, Lợi, Đối, Thêm, Thành, Bảy, Ngọc, Giáp, Dành, Đàng,
Huỳnh, Tri, Bộ, Hoạ, Môn. Còn nhiều Thiên phong không mặc
Đạo phục phải đứng theo hàng vạn linh và nhiều vị Lễ sanh
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Đầu Họ Tỉnh, Đầu Họ Quận, các chủ Thánh Thất và chư phái
viên Hội nhơn sanh, hiệp kể chung với đạo hữu trên ngàn
người.
Báo giới Tây, Nam có quí ông:
1- Vabois (Courrier de Saigon)
2- Bonvicini (C.pinion)
3- Trạng sư Diệp Văn Kỳ, Nguyễn Thế Phương (Công Luận)
4- Nguyễn Phan Long (Đuốc Nhà Nam)
Khi lập ba ban xong rồi, chư Đạo hữu làm lễ ra mắt Đức ChíTôn và chư Tiên Phật. Xong việc lễ rồi, ông Quyền Đầu Sư
Ngọc Trang Thanh mở lời trước như vầy:
Kính trình cùng chư vị Đạo hữu nam nữ, ngày nay chư vị Đạo
hữu đặng Tờ mời trước không mấy ngày mà đành chịu hao
tốn, cực nhọc đến đây đông đủ như vầy, chúng tôi xin để lời
kính chào mừng và cám ơn chu vị.
Đặng Tờ mời, kế đặng lịnh cấm nhặc, mà chư vị cũng đi đến,
ấy là một việc của chư vị xử riêng bằng lương tâm, tôi không
lẽ nói việc này là phải hay không, chỉ để cho chư vị đến rồi còn
có ngày giờ xem xét thêm mà quyết đoán cho ra lẽ phải chăng;
còn phần tôi, giờ này đứng ra đây tỏ đôi điều cùng chư vị, vì
phận đứng đầu Tổ cáo và đầu Tờ mời, lại cũng có lãnh vai giải
nghĩa sơ qua cho một phần chư vị chưa đọc được Châu tri và
Vi bằng Thượng hội cho rõ cái mục đích của buổi hội nhóm
hôm nay.
Số là Anh Cả chúng ta là ông Thượng Trung Nhựt sái phận sự
Quyền Giáo Tông, nên chúng tôi là bảy Chức sắc Hiệp Thiên
Đài và Cửu Trùng Đài, có nhóm tại Bửu Điện ngăn ngừa sự
sái ấy cho nền Đạo khỏi ngửa nghiêng thêm nữa:
- Lần thứ nhất là ngày 19 tháng Chạp năm rồi (dl. 15-01-1933)
mời Đức Quyền Giáo Tông đến bàn luận việc thiết yếu của
Đạo, Ngài không đến, vì Ngài cho rằng mời thiếu lễ.
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- Lần thứ nhì ngày 22 tháng 3 năm nay (dl: 16-4-1933) Ngài
cũng cho rằng mời thiếu lễ không đến.
Vì chúng tôi được đủ số Hội viên Thượng Hội, nên có nhóm lại
xem xét kỹ lưỡng, thiệt quả là Quyền Giáo Tông có lỗi với
Đạo; nên lập Vi bằng gởi cho Ngài xem, xin mãn tám ngày trả
lời cho chúng tôi biết việc chúng tôi cáo Ngài là phải hay quấy?
- Trả lời không nói việc phải quấy, cứ nói rằng Hội nhóm không
đúng Pháp luật, không đủ lễ nghĩa với Ngài.
Mời Ngài đôi ba phen không đến, gởi Tờ trả lời không cho biết
rõ việc oan, ưng thế nào; nên nay phải mời thêm chư vị HộiThánh và Hội Nhơn Sanh cho đủ ba Hội hiệp lại kêu là "Hội
Vạn Linh" đến xem xét lại công việc chúng tôi làm có sái Pháp
luật chỗ nào, có bất công, bất chánh hay không? Xin hết lòng
chỉ giáo, bằng xem xét không có chỗ nào làm sái phép thì nên
hiệp cùng chúng tôi mà thi hành những điều quyết định trong
Tờ Vi bằng Ngày 23- 3 Quí Dậu (dl: 16-4-1933).
Xin chư vị nam nữ nghĩ lại coi, bởi ý muốn hoà mới đôi ba
phen mời nhóm, cho anh em có đường phân giải thiệt hơn
cùng nhau, mà Quyền Giáo Tông không chịu đến, để đi làm
những việc sái luật Đạo và luật Đời, xúi người này ngỗ nghịch
kình chống với người kia, rồi không thi hành phận sự, có phải
tại Ngài muốn loạn không? Vậy nay muốn thấu đáo việc chúng
tôi đã làm ra đây có chánh đáng cùng không, tôi tưởng phải
làm như vậy thì đặng công bình. Cử một ban Uỷ viên tạm thời
đặng điều đình việc của chúng ta sẽ bàn luận, bất luận là
Chức sắc hay Đạo hữu cũng đều được phép cử vô Uỷ ban ấy,
vì lúc này cả thảy chúng ta là đồng một quyền Môn đệ của
Đức Chí Tôn không còn phân lớn nhỏ nữa, ban Uỷ viên có 4
người:
1- Một Nghị trưởng
3- Một Từ Hàn

2- Một Phó Nghị trưởng
4- Một Phó từ Hàn
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Ban này thay mặt cho cả ba Hội, kêu là "Hội Vạn Linh" được
quyền đối phó cùng quyền hành Chí-Tôn. Nên xin lựa chọn
Đạo hữu nào đủ tư cách, biết đạo và biết đời, có đủ cớ là
người biết lo cho Đạo, không phải phe phái nào hết.
Đó! Chúng tôi có mấy lời thưa cùng quí vị, xin để hết lòng vì
Đạo, minh chánh việc này ra cho việc Đạo được rỡ ràng cho
nhơn sanh có chỗ dựa nhờ cho xứng đáng."
Khi dứt lời thì ông Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh xướng lên cử
ông Nguyễn Phan Long làm Nghị trưởng ban Uỷ viên tạm thời,
chư Đạo hữu đứng gần truyền lần lời xin ấy ra cho cả thảy
Đạo hữu xung quanh nghe biết, thì toàn cả chư Đạo hữu hiện
diện đồng ưng thuận cử ông Nguyễn Phan Long làm chức
Nghị trưởng, vì là người đủ tư cách, thuở giờ không thuộc
đảng phái nào, tài đức có lại làu thông cả việc đời và việc Đạo.
Ông Nguyễn Phan Long không thế từ chối, phải vào lãnh ghế
Nghị trưởng.
Ông Trương Duy Toản được cử Phó Nghị trưởng, ông Giáo
Hữu Tuyết Tấn Thành làm Từ hàn, ông Chánh Trị Sự Phạm
Văn Long làm Phó Từ hàn.
Ban Uỷ viên cử xong, ông Nghị Trưởng đứng lên khai hội,
Ngài nói:
Thưa chư Đạo hữu, ngày nay tôi ra mắt Thầy, sau ra mắt chư
Đạo hữu lần thứ nhứt, nhưng đã lâu nay tôi vẫn ái mộ Đạo,
vẫn sùng bái Thầy. Tôi sở dĩ lấy tư cách nhà viết báo mà lên
đây, không dè chư Đạo hữu quá yêu, nhứt tâm công cử tôi là
Nghị trưởng Hội đồng tạm thời này, thiệt là một là điều vinh dự,
song có hơi quá phận sự của tôi, nhưng chư Đạo hữu đã đồng
tâm chiếu cố, tôi đâu dám từ chối.
Thưa chư Đạo hữu, nền Đạo của Đức Chí-Tôn mấy năm trước
thạnh hành như lửa cháy, rồi sau lại phải chịu nhiều nỗi khó
khăn, bên ngoài kẻ ganh người ghét, kiếm trăm phương ngàn
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kế để ngăn cản sự tiến hoá của Đạo; bên trong lại sanh lắm
điều rắc rối, anh em một Đạo mà chia ra nhiều phe, nhiều phái
không hoà thuận với nhau, tưởng có khi người cầm quyền mối
Đạo không đủ tư cách và đắc nhơn tâm nên mới ra cớ đỗi!
Xin chư Đạo hữu biết rằng trong cửa Đạo ngày nay có gần một
triệu Tín đồ và danh Đạo đã bay ra ngoại quốc: nước Đức, Ba
lan, Ấn độ, Lithuanie… đã biết tên Đạo và họ kính trọng Đức
Quyền Giáo Tông mình lắm, tưởng không thua gì Đức Thánh
Pha-Pha bên Thiên Chúa giáo.
Chúng ta phải có vị làm đầu cho xứng đáng mới chẳng hổ với
người; vậy mà coi trong Đạo ngày nay có vẻ suy đồi, mới đây
có báo đăng tin rằng trong Đạo hữu có 47 người đã qua nhập
Đạo Thiên Chúa giáo. Trong số này có một vị trước theo Đạo
Minh sư, người này hứa sẽ đem thêm vài ngàn Đạo hữu khác
vào Đạo Thiên Chúa nữa. Ấy là chỗ nguy hiểm cho Đạo đó.
Có nhiều Đạo hữu tưởng rằng bởi Đức Quyền Giáo Tông thiếu
đức nên ngày nay đem Ngài ra vấn nạn ở buổi nhóm này. Xin
chư Đạo hữu nhớ câu "Hữu công tắc thưởng hữu tội tắc
trừng". Còn bổn phận của tôi thì phải giữ trật tự và để cho đôi
bên tiên cáo và bị cáo biện bác lời lẽ của mình cho thong thả".
Ông Nghị trưởng dứt lời ban Uỷ viên bắt đầu làm việc. Trước
hết ông Nghị trưởng xin dùng lễ khiêm tốn viết thơ mời Đức
Quyền Giáo Tông đến trả lời những điều Ngài đã bị cáo giữa
Hội cho minh bạch.
Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh nói: Lời yêu cầu của Nghị
trưởng sợ e không được hiệu quả, vì chiều hôm qua tôi có viết
thơ cho Quyền Giáo Tông hay và xin mời Ngài đến dự Hội,
bây giờ đã quá giờ nhóm rồi mà không thấy hồi âm. Thế thì
chắc Ngài chẳng khứng đến. Vậy xin truyền cùng Ban Uỷ viên
thân hành đến Giáo Tông-Đường mời Ngài.
Cả thảy Đạo hữu đều ưng thuận lời xin của Quyền Ngọc Đầu
Sư. Ban Uỷ viên liền thi hành việc ấy, Vạn linh lại phái thêm ba
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vị Giáo Hữu ba phái đồng hành cùng Ban Uỷ viên. Khi đến
Giáo Tông-Đường, thấy cửa ngõ đóng, ông Nghị trưởng xin
vô, người giữ cửa mời vào nhà gát, ban Uỷ viên vào nhà gát
rồi, thì ông Nghị Trưởng viết thơ xin ra mắt Quyền Giáo Tông.
Thơ như vầy: "Thưa Ngài, nhơn sanh cử ban Uỷ viên có tôi là
Nguyễn Phan Long và mấy ông nữa đặng chứng kiến việc biện
bác về Tờ tố cáo trong Đạo cách mấy bữa rày. Tuân theo ý
muốn của nhơn sanh và giữ phép khiêm tốn, ban Uỷ viên xin ý
kiến Ngài, đặng mời Ngài ra mắt Hội đồng. Vậy Ngài định lẽ
nào xin Ngài cho ban Uỷ viên biết..?"
Nay kính
Ký tên: Nguyễn Phan Long
Thơ đưa rồi chờ gần 20 phút, Quyền Giáo Tông cho người
mời vào Dinh, thì thấy ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư ra nói
"Đức Quyền Giáo Tông dạy tôi đến rước mấy ông". Ban Uỷ
viên theo vô phòng, ông Quyền Giáo Tông chào mời và hỏi
"Hôm nay là Hội gì mà mời tôi?"
Nghị trưởng đáp: - Hội Vạn linh.
Quyền Giáo Tông nói: "Tôi không thế đi được vì Hội sái
phép". Nói đoạn Ngài dở sổ ra đọc cái thơ trong đó có hai bài
chấp bút dạy về sự lập Hồng thệ. Đọc một hồi lâu rồi Đức
Quyền Giáo Tông hỏi: hai vị Chánh Phó Từ hàn, ban Uỷ viên
có biết ba vị Quyền Chưởng pháp lãnh trách nhiệm có đúng
luật lệ không?
- Phó Từ Hàn đáp: Chúng tôi được Tờ mời về đặng nghe nói
chuyện Anh Cả, khi đến hội được nhơn sanh tín nhiệm công
cử vào ban Uỷ viên, nay đi đến mời Anh Cả, còn phần luật lệ
đúng hay không xin hỏi lại mấy vị đứng Tờ mời".
Nghị trưởng nói: "Nhơn sanh đang chờ đợi xin mời Ngài đến
dự Hội".
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Quyền Giáo Tông nói: "Tôi không thể đi được, vì Hội không
đúng pháp luật. Vả lại việc Đạo tôi lãnh phần đối đãi với Chánh
phủ, sau tôi giao quyền cho ông Thượng Tương Thanh, còn
mấy tháng sau đây thì về phần ông Giáo Sư Latapie, cho nên
chuyện xin phép tắc thì về ông Giáo Sư Latapie, mà ông này
không có xin phép thì Hội làm sao?".
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa, Quyền Thái
Chánh Phối Sư Phạm Tấn Đãi, Quyền Thượng Chánh Phối
Sư Thái Văn Thâu. Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.
Chức sắc Ngoại giáo: Giáo Sư Thượng Bảy Thanh, Thượng
Chữ Thanh, Hương Phụng; ngoài ra có hai ông Trạng sư
Dương Văn Giáo và Diệp Văn Kỳ, hai ông sau đây đã cáo từ.
Ban Uỷ viên cho Hội hay rằng "Quyền Giáo Tông nói Hội nhóm
hôm nay sái phép, không đúng luật Đạo nên không đến, song
Ngài có phái 9 vị Chức sắc có tên bên đây thay mặt đến dự
nhóm:
Cách một hồi lâu Chức sắc thay mặt đi đến Bửu Điện, thấy có
ông Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh mặc Thiên phục, còn kỳ dư mặc đồ
thường. Ban Uỷ viên liền mời vào, rồi ông Nghị trưởng giới
thiệu cho Nghị viên biết. Kế đó, ông Lê Thế Vĩnh trình hai Tờ
thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp trong buổi nhóm này.
Nghị trưởng nói: "Tôi xin cho Hội Đồng rõ biết ông Lê Thế
Vĩnh có tờ thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp, vậy trong khi
phái viên của Quyền Giáo Tông đứng lên nói. Xin chư Đạo
hữu phải êm tịnh mà nghe lời bào chữa cho Quyền Giáo Tông
và xin chư vị đến nhóm hôm nay phải tuân ba điều kiện kể
dưới đây đặng giữ phần trật tự trong buổi nhóm hội:
1- Mỗi người đứng nói không quá 15 phút.
2- Vấn đề nào nói rồi người sau không phép lập lại.
3- Ban Uỷ viên cho phép thì mới được nói, khi người nói thì
chư Đạo hữu phải lẳng lặng mà nghe.
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Kế trao lời cho ông Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh:
Ông Tiếp Thế nói: "Tôi xin lỗi Hội đồng trước khi nói, vì em có
lỗi nên xin phép làm lễ Đức Chí-Tôn rồi sau sẽ nói".
Làm lễ rồi ông Tiếp Thế nói tiếp: "Xin lỗi ông Nghị trưởng em
làm theo phận sự, Đạo theo Đạo, đời theo đời, em có hứa với
Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước là Anh Cả của em ngày
nay không ra đây. Em thất lời hứa có lỗi tình cốt nhục, em xin
lạy anh để tạ lỗi". Nói rồi lạy 1 lạy
Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước nói:
Đạo có quyền của Đạo, Em tôi có phận sự riêng, tôi không
nhận cái lạy. Tiếp Thế là em tôi ở đây không có quyền hành
chánh, vì nhẹ tình nghe lời cám dỗ ra gánh vác việc này là một
điều sái phép, tôi không thể ngồi nghe em tôi tranh luận, vậy
tôi xin kiếu ra hội.
Tiếp Thế nói: nay lãnh phần thay mặt cho Quyền Giáo Tông
và Hộ Pháp rất khó cho tôi, vậy tôi xin lui. Tiếp-Thế đi ra.
Nghị trưởng nói: Xin hai ông Chưởng Pháp và Tiếp Thế hãy
để tình cốt nhục riêng ra, đây là nơi công đồng về sự đạo lý,
mỗi ông đều có phần trách nhiệm theo bổn phận, không vì cốt
nhục mà trái phận sự được, vậy xin Tiếp Thế ở lại dự đại hội"
(ông Tiếp Thế đi ra luôn).
Quyền Ngọc Đầu Sư: "Tôi xin nói việc này quyền Giáo Tông
bị cáo cũng nhiều việc, có một hai việc khi hỏi đến tôi sẽ xin
Ngài quì giữa Thiên bàn rồi sẽ nói; mà nay Ngài không đến lại
phái người thay mặt, chúng tôi hỏi biết đâu mà trả lời, vì có
việc chỉ một mình Ngài và tôi biết mà thôi. Còn tôi không hiểu
cái số người thay mặt là bao nhiêu cho Quyền Giáo Tông mà
sao đây tôi thấy đông người, An nam có, Tây có, đàn ông, đàn
bà có…Tuy nói vậy cho biết chớ nay xin cho mấy người bào
chữa tôi cũng chịu hết.
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"Luôn đây tôi xin Hiền hữu Thượng Bảy Thanh đem trả những
tờ giấy về Thượng Hội tôi đã giao cất giùm mà Hiền Hữu nói
lần lựa hoài, thoảng bị cáo hỏi bằng cớ, tôi lấy đâu mà trưng
ra?"
Nghị trưởng nói: Xin ông Thượng Bảy Thanh đem hết giấy tờ
bữa nhóm Thượng Hội ra đây đặng xem xét lại mới biết bên
nào phải, bên nào quấy".
Thượng Bảy Thanh nói: Xin nhường cho chị Hương Phụng
đàn bà nói trước, rồi tôi sẽ trả lời sau".
Bà Hương Phụng nói: Tôi đã được giấy mời nhóm hội rồi tiếp
được Châu tri ngăn cấm không biết liệu thế nào, nhưng tôi
cũng rán đến xem coi công việc ra sao, chớ tôi không phải
người của Quyền Giáo Tông phái đến, tôi sở dĩ đến đây dự
thính hầu sau sẽ tường thuật lại các việc xảy ra cho bổn Đạo
Kim-biên hay biết".
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa:
Thưa mấy anh, mấy chị, tôi đến đây chẳng phải là người thay
mặt cho Quyền Giáo Tông, tôi dự đây là có phần riêng của tôi.
Tôi hay được bữa nhóm hôm nay là nhờ thấy một tờ báo Quốc
âm có đăng tin này. Chúng tôi làm Châu tri số 2 là để cấm
ngăn người dự hội, tôi cho rằng Hội nhóm sái phép. Hội hôm
nay ra sao? Theo luật Đạo mà tôi hiểu về quyền mời Hội Nhơn
sanh thì về phần Thượng Chánh Phối Sư, còn mời Chức sắc
về phần tôi là Ngọc Chánh Phối Sư.
"Nay Quyền Đầu Sư gởi giấy mời là sái, chính mình tôi sai
người đóng cửa Bửu Điện không cho nhóm hội, tôi không
thiên vị bên nào, tôi lấy làm lạ sao Quyền Ngọc Đầu Sư nói
việc riêng của Quyền Giáo Tông mà lại mời nhóm đại hội như
vầy?
Quyền Ngọc Đầu Sư: Hiền Hữu nói hội sái phép vì chiếu Đạo
Nghị Định thứ Tư của Đức Lý Giáo Tông thì Thượng Chánh
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Phối Sư mời Hội Nhơn sanh, còn Hội Thánh về phần Hiền
Hữu là tạm Ngọc Chánh Phối Sư mời, xin Hiền Hữu coi lại
Châu tri năm rồi và năm nay cho biết ai mời Hội-Thánh có phải
là Ngọc Chánh Phối Sư thiệt thọ, Quyền Đầu Sư không? Còn
Hội Nhơn Sanh thì Thượng Chánh Phối Sư quyền Đầu Sư
mời, mà nay Quyền Thượng Đầu Sư vì bịnh mà vắng mặt, thì
tưởng tôi thế cũng được."
"Lại cho Hiền Hữu và chư Đạo hữu biết luôn rằng tôi đã đặng
lịnh riêng của Đức Lý Giáo Tông giao việc "nên hư của Đạo"
cho tôi, nay nền Đạo chinh nghiêng tới nỗi này Hiền Hữu cũng
rõ là tại đâu, vậy thì việc mời nhóm hôm nay hay là làm việc
chi khác nữa cho Đạo khỏi hư thì tưởng tôi cũng đặng "phép
làm". Còn Hiền Hữu nói là tôi nói việc riêng của Quyền Giáo
Tông? Xin Hiền Hữu đọc lại Vi bằng Thượng hội 12 khoản coi
có khoản nào là việc ngoài đời hay là việc riêng của tôi và
Quyền Giáo Tông? Xin Hiền Hữu nhớ lại coi năm ngoái đây, ai
đứng chung tờ với hai vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài cư ngụ tại
Sài-gòn gởi cho chúng tôi hay biết rằng ông Thượng Trung
Nhựt hết xứng phận sự, cần phải xa nền Đạo, mà nay Hiền
Hữu là Chức sắc Hiệp Thiên Đài lại đi tùng phục người hết
xứng mà hành chánh?
Sau này xin hỏi Toà-Thánh là của riêng của Hiền Hữu hay
sao, mà Hiền Hữu được phép ra lịnh đóng cửa Bửu điện, cấm
nhơn sanh và tôi hội nhóm?"
Quyền ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa: "Vì sao tôi ký
tên cùng hai vị chức sắc Hiệp Thiên Đài?" – Vì tôi có lập thệ
lấy dạ vô tư. Vì sao tôi lãnh chức Quyền Ngọc Chánh Phối Sư
tại nơi Hội Thánh định? Vì sao ba chánh Phối Sư lên Quyền
Đầu Sư, nên Chánh Phối Sư khuyết, có linh Hộ Pháp…
"Về việc tôi đứng tên trong thơ, còn một lẽ nữa buổi đó Chức
sắc Hiệp Thiên Đài đứng tờ cản ngăn Quyền Giáo Tông, đồng
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nhìn nhận không xứng đáng, tới ngày nay tôi cũng còn nhìn
nhận Quyền Giáo Tông là không xứng đáng".
Nghị trưởng: "Tôi xin chư Đạo hữu hãy nghe và nhớ lời ông
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa mới vừa nói đó.
Ông cũng nhìn nhận rằng Quyền Giáo Tông không xứng
đáng."
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư nói: Tôi không binh bên nào bỏ
bên nào, hội nhóm hôm nay không đúng pháp luật, tôi xin kiếu,
chiều tôi không dự hội, nếu hội đúng pháp Đạo thì tôi cũng
chung họp với mấy ông đứng ra tổ chức thì Quyền Giáo Tông
không chạy đâu khỏi luật Đạo và ngày hôm nay Ngài cũng
không được thong thả trốn tránh như vậy.
Thượng Chữ Thanh nói: "Ông Quyền Ngọc Đầu Sư hội
không đúng pháp, lại công chúng đến đây không phải bấy
nhiêu đây mà đủ số nhóm hội".
Nghị trưởng nói: "Tôi cho ông Thượng Chữ Thanh biết rằng:
Chư Đạo hữu các nơi về nhóm hội ngày nay được bao nhiêu
đây tưởng cũng là đông đủ lắm rồi, ông dư biết rằng Quyền
Giáo Tông, Hộ Pháp và ba vị Quyền Chánh Phối Sư với phe
phái binh vực cho Ngài, dùng hết phương thế ngăn cản cuộc
nhóm họp hôm nay. Nào là Châu tri số 02 hăm doạ giáng cấp,
hoặc trục xuất những người về Toà Thánh, nào là bố cáo dán
khắp nơi cũng đồng là mục đích, lại còn truyền ra như ai lỡ về,
phải về Hạnh đường và phòng Nội chánh ký tên xin lỗi.
"Cho đến nỗi nhiều người đem bố cáo rải khắp nẻo đường
chận ngõ không cho bổn đạo về Toà-Thánh. Bao nhiêu
phương thế đó cản ngăn mà Đạo hữu về nhóm trên ngàn
người, tưởng là số không phải ít đâu?
(Tới đây đã 11 giờ trưa sợ chư Đạo hữu vừa mệt vừa đói, nên
ông Nghị trưởng xin tạm ngưng. Buổi chiều tái nhóm lúc 2 giờ
30 phút).
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NHÓM HỘI BUỔI CHIỀU LÚC 3 GIỜ
Gần 3 giờ chiều hội nghị khai trở lại, số Đạo hữu nam nữ vừa
hội kém bớt vài trăm, mãi đến 3 giờ chư phái viên của Quyền
Giáo Tông lần lượt vào Bửu Điện, thấy những ông:
- Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa.
- Quyền Thái Chánh Phối Sư Phạm Tấn Đãi.
- Quyền Thượng Chánh Phối Sư Thái văn Thâu.
- Giáo Sư Latapie.
- Phái Ngoại giáo có Giáo Sư Bảy, Giáo Sư Chữ, lại cũng có
hai ông Trạng sư Diệp Văn Kỳ, Dương Văn Giáo.
Mấy ông phái viên an vị rồi, ông Diệp Văn Kỳ trình cho ông
Nghị trưởng một giấy của Hộ Pháp gởi, ông Nghị trưởng liền
đọc cho toàn hội nghe. Trong giấy ông Hộ Pháp phái ông Diệp
Văn Kỳ thay mặt cho ông để biện luận trong buổi nhóm này.
Câu chót có mấy lời như vầy:
"Tôi sở dĩ cậy ông Diệp Văn Kỳ thay mặt, là vì trong buổi nhóm
này, chẳng những trong Hội viên mà ngay trong ban Uỷ viên
cũng có người ngoại Đạo dự vào".
Đọc xong ông Nghị trưởng liền nói. "Buổi nhóm này để vấn
nạn ông Quyền Giáo Tông, chớ không phải vấn nạn ông Hộ
Pháp, thì chỉ có Quyền Giáo Tông phái người thay mặt cho
Ngài mà thôi, vả lại hội nhóm này để bàn tính việc Đạo, mà
ông Diệp Văn Kỳ không phải là người trong Đạo, chỉ được dự
thính mà thôi đâu có quyền tranh luận "Còn câu chót chắc ông
Hộ Pháp muốn nói xéo tôi, ông Hộ Pháp tưởng như thế là lầm,
tôi đã vào Đạo ba năm nay được ban chức Giáo Sư, song ít
khi đến đặng Toà-Thánh nên nhiều vị trong Đạo chưa rõ".
Lê-Kim-Tỵ: "Lời ông Nghị trưởng nói rất đúng sự thật, Ngài là
chủ nhiệm hai tờ báo: Tribune Indochinois và Đuốc Nhà Nam,
thiết tưởng ai cũng biết; mấy năm nay hai tờ báo thường đứng
ra bênh vực Đạo rất sốt sắng, nồng nàn lại ông Nghị trưởng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN V▐

91

Nguyễn Phan Long chẳng những đã Nhập môn rồi mà trong
Ngũ chi: Minh Lý, Minh Tân, Minh Thiện, đều nhìn nhận Ngài
có chưn trong mấy chi hết".
Ông Diệp Văn Kỳ nói: "Việc thay mặt được cùng không
tưởng không quan hệ, tôi chỉ xin cho hội biết rằng tôi đến đây
không có ý binh ai bỏ ai hay xu phụ theo phe đảng nào; Ông
Hộ Pháp cậy tôi thay mặt là cốt ý giải bày một ít luật Đạo cho
Hội biết mà thôi. Chí như nói: ông Hộ Pháp là người không
dính dấp tới hội này, tôi e rằng không đúng. Hội đã công khai
giữa Bửu Điện, thì bất cứ một Tín đồ nhỏ nhen nào cũng được
quyền tranh biện hết, phương chi Hộ Pháp là người gìn giữ
pháp luật Đạo trên hết Chức sắc. Còn nói Quyền Giáo Tông
sai người đến thay mặt, tức là nhìn nhận buổi nhóm này đúng
luật lệ, lại là một cách buộc Ngài chạy chung quanh cái vòng
tròn không có đường ra. Không đến mấy ông trách; sai người
thay mặt, mấy ông lại bảo nhìn nhận buổi nhóm này".
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: "Thưa chư Đạo
hữu ông Diệp vừa mới nói rằng ông được Đức Hộ Pháp uỷ
Quyền biện giải luật Đạo giữa hội, vì Hộ Pháp Chưởng quản
về phần luật. Phải, Hộ Pháp Chưởng quản Đạo luật không luật
nào khỏi tay Ngài được; nhưng Ngài uỷ quyền cho ông Diệp lại
là một điều trái luật đó. Vả chăng dưới quyền Hộ Pháp chỉ có
Thượng Sanh, Bảo Pháp, Bảo Đạo, Bảo Thế, Hiến Pháp, Hiến
Đạo, Hiến Thế. Đành rằng nếu ba vị: Bảo Pháp, Bảo Thế và
Hiến Đạo đứng về tiên cáo, thì còn lại mấy vị Hiệp Thiên Đài
khác, lẽ thì Hộ Pháp uỷ quyền cho một ông trong mấy vị ấy
mới phải, chớ giao quyền thay mặt cho ông Diệp là người
ngoại Đạo, là nghĩa lý gì? Tôi cực lực phản kháng việc này.
Giáo Sư Thượng Chữ Thanh nói: Tôi xin trả lời cho ông
Hậu: ông Hộ Pháp đã có phái ông Tiếp Thế thay cho Ngài,
song vì tình anh em không thể nhóm được, nên ông Tiếp Thế
phải về. Tôi xin hỏi bên Hiệp Thiên Đài: hội ngày nay đủ số
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nhơn sanh chưa? Mấy ông nhóm không đúng luật Đạo, mà
dám mời Đạo hữu về hết?"
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: Đạo là Đạo, anh
em là anh em. Ông Tiếp Thế vì tình cốt nhục không chịu tranh
biện với anh nên bỏ ra về, ấy là tự ý ông Tiếp Thế, nào có ai
buộc ông bỏ hội mà ra đâu? Ông Thượng Chữ Thanh trả lời
với tôi mà ông còn nói vói thêm những là hội nhóm không
đúng luật Đạo, là những câu không ăn chịu với câu nói trên
của tôi, tôi cho là nói lạc đề. Nếu ông muốn tranh luận cùng tôi
cho rõ hội nhóm đúng luật Đaọ hay không, xin ông chịu phiền
hỏi riêng câu khác, tôi sẽ trả lời cho".
Nghị trưởng: Ngày giờ ít tôi xin chư Đạo hữu, ông Diệp Văn
Kỳ có quyền dự hội hay không?
Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh đáp: "chẳng đủ luật chẳng đặng
phép dự".
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: "Tôi là Bảo-Pháp
bên Hiệp Thiên Đài, nay quyền Chưởng quản bảo giữ luật lệ
của Đạo, tôi không công nhận ông Diệp Văn Kỳ được quyền
dự hội hôm nay".
Ông Diệp Văn Kỳ: "Vậy xin mấy ông nán đợi tôi về trả lời với
ông Hộ Pháp coi Ngài còn phái ai đi thế quyền Ngài nữa hay
chăng?
Quyền Ngọc Đầu Sư: "Tôi xin nói thêm ít lời cho ông Giáo Sư
Thượng Chữ Thanh hiểu: Hiền Hữu thường nói việc hội hôm
nay không đúng luật, không đúng phép, không đủ số người hội
viên, đủ số thêm cho đông, cho nhiều, càng thêm nhục nhã
cho Quyền Giáo Tông không xứng đáng phận sự".
Giáo Sư Thượng Chữ Thanh nói: "Tôi ước ao từ Giáo Tông
sắp xuống đều phải tuân luật Đạo, rán làm sao cho trúng luật
thì rất may cho Đạo lắm đó, chớ kẻ nhỏ mà bất tuân lớn là
không thông hiểu Đạo".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lê Kim Tỵ: "Ngày hôm nay chư Đạo hữu tựu về đây đông
đảo, mà mấy ông cứ nói chuyện ngoại hoài, rốt cuộc vô ích,
vậy tôi xin cứ đem vấn đề trong Tờ Vi bằng ra mà bàn tính.
Nghị trưởng: Xin nhắc lại cho chư Đạo hữu nhớ trong các hội
nhóm, phàm muốn bàn cải một vấn đề nào thì phải viện lý lẽ
cho đủ và nhứt là chẳng nên nói chuyện riêng, đừng có châm
chích mà nói dông dài làm mất ngày giờ, xin các ông không
nên đem việc cá nhân ra mà nói.
Ông Bác-Vật Phan Lương Báu ở Ô-Môn: "Ngày nay hơn
ngàn Đạo hữu đường xa về dự nhóm hội, rồi lại mấy ông nói
không đúng phép, thế thì Đạo hữu phải trở về hay sao? Tôi ví
dụ như muốn ăn trái cam mà cứ liếm ngoài vỏ thì bao giờ mới
nếm được chất ngọt của nó. Vậy xin cứ đem các vấn đề trong
Vi bằng ra biện luận, chớ để cải cọ dây dưa ra biết mấy ngày
cho rồi?"
Nghị trưởng: Tôi xin nói lời chót, hãy lấy dạ vô tư, tránh sự
biện luận lạc đề, buổi nhóm hội nay nói chuyện ông Quyền
Giáo Tông mà thôi, chứ đừng luận bàn việc ngoài nữa. Vậy
nãy giờ tranh luận việc ngoài cũng đã lâu rồi, tôi xin đọc mấy
khoản trong Vi bằng. (Chưa kịp đọc thì ông Tiếp Thế và ông
Diệp Văn Kỳ trở vào Bửu Điện).
Ông Tiếp Thế trình thơ: ông Nghị trưởng xem rồi nói rằng
"Buổi nhóm hội sớm mai, ông Tiếp Thế đã từ hội về, thì hai
cáo giấy của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp uỷ quyền cho ông
Tiếp Thế kể như đã huỷ bỏ rồi; chiều nay ông trở lại chỉ cầm
thơ riêng của Hộ Pháp gởi cho ông, chẳng phải giấy của
Quyền Giáo Tông phải đến thay mặt. Vậy phiền ông nên về xin
Quyền Giáo Tông ký tên vào bức thơ này đặng chứng rõ còn
giao quyền cho ông rằng chiều hôm nay nữa".
Đến đây ông Giáo Sư Thượng Bảy Thanh đứng dậy lên tay
nói lớn: "Xin lỗi ông, thuở nay tôi vẫn kính trọng ông là hữu
tâm với Đạo, nhưng cử chỉ ông ngày nay bất minh, ông lấy
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quyền nào Chủ toạ hội này? Còn Hội này là hội gì? Lại ông
vào Đạo hồi nào không ai hay biết?
Nghị trưởng: À! Ông biết tôi là người hữu tâm với Đạo, chẳng
những vậy thôi, mà tôi hết lòng chiêm ngưỡng đạo Đức ChíTôn nữa, tuy việc đời ràng buộc tôi ít lên đây, chớ tôi thường
hầu đàn nơi khác. Tôi thọ chức Giáo Sư có Thánh ngôn, có
văn bằng, ông không biết thì thôi, tôi biết làm sao được? Từ
khi mở Hội đến giờ, thái độ của tôi vẫn công bình, chánh trực,
ông thấy chỗ nào tôi thiên vị đâu mà dám gọi là bất minh? Chỗ
này không phải chỗ lớn tiếng, ông còn làm rầy, tôi xin mời ông
ra khỏi hội".
Giáo Sư Thượng Bảy Thanh nói thêm rằng: "Nhà thờ này
lập ra nay thành ra trường diễn thuyết, chớ không phải chỗ thờ
phượng, nói rồi ông ngó ngay Quyền Ngọc Đầu Sư mà nói lớn
rằng: Hiền huynh Ngọc Trang Thanh, tôi cùng Hiền huynh sẽ
đối diện ngày về cùng Thầy, Hiền huynh thọ Thiên điều đừng
trách. Ông Thượng Bảy Thanh liền đi ra Bửu Điện thì ông
Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu kêu lại, xin ông trả giấy tờ
bữa nhóm Thượng Hội.
Ông Giáo Sư Bảy nói: Trả lại cho ai? Nói rồi quay đi liền.
Cũng liền đó có một vị Đạo hữu đứng lên la-lối om sòm, nói
không ăn thua vào đâu hết, nghe ra như nhà thuyết pháp vậy.
Bên nữ phái lại có một vị nữ Giáo Sư than khóc inh-ỏi (Và lúc
ấy nhà chuyên trách giữ trật tự chưa đến kịp) nên phe phản
đối thừa dịp khuấy rối cho mất điều êm tịnh.
Nghị trưởng: "Ông Tiếp Thế, buổi mơi tôi có mời mà ông
không ở lại, còn cái thơ ông đem lại buổi chiều nay là của Hộ
Pháp gởi cho ông, thì ông không đủ quyền nhóm hội".
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: "Nếu thơ này là
thơ riêng của Hộ Pháp gởi cho Tiếp Thế, thì ông Tiếp để dành
mà coi".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN V▐

95

Ông Tiếp Thế: Sớm mai được hai cái thơ cho thay mặt, Em
tưởng là Em đủ quyền trọn buổi hội".
Nghị trưởng: "Nếu buổi mơi ông đừng giận bỏ ra thì ông
được trọn quyền dự hội, trái lại ông đã bỏ hội mà đi ra rồi giờ
đây trở lại, sợ e Quyền Giáo Tông đã đổi ý, không khứng giao
quyền cho ông nữa, xin ông về xin giấy thay mặt khác."
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: "Chỗ này chẳng
phải chỗ chơi, ai muốn đến, ai muốn về chừng nào cũng
được"
Ông Tiếp Thế: "Thôi tôi lui"
Ông Nghị Trưởng khởi đọc Tờ Vi bằng thượng Hội khoản
cáo thứ nhứt.
KHOẢN THỨ NHỨT:
"Về Đạo Nghị định đề ngày 05-01-1933 của Quyền Giáo
Tông lập ra mà trục xuất tín đồ Nguyễn Văn Lịch (kêu là
Biện Lịch) có Hộ Pháp đồng ý chỉ".
Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: đây nói về phần luật pháp,
không phải nói phần phạm nhân, hễ tín đồ phạm luật Đạo thì
chiếu theo Tân luật (chương thứ bảy, điều thứ 27) có Hội
Công đồng phán đoán. Hội này được quyền trục xuất; chớ
Quyền Giáo Tông không nên lạm quyền đặc biệt của Hội Công
đồng, Quyền Giáo Tông trục xuất Biện Lịch như vậy là lạm
quyền. Vả lại Quyền Giáo Tông lo phần thiêng liêng, còn phần
sửa trị thì có Chức sắc giao thông với Tín đồ. (Theo ý Ngài
Giáo Tông thường hay ân xá hay giảm tội, chớ không lẽ tăng
hoặc vì việc riêng mà trục xuất một Đạo hữu nào có việc tư
riêng với mình lại Hộ Pháp tỏ với Ngài rằng: tưởng là đuổi
phạm nhân ra khỏi Toà Thánh chớ không dè là trục xuất nên
mới ký tên).
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Chư hội viên đều ngạc nhiên cho vị tối cao bên Hiệp Thiên-Đài
là Hộ Pháp mà trước khi ký tên một tờ giấy chi chẳng chịu đọc
cho hiểu tờ giấy ấy.
Đến đây Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước tỏ rằng:
vậy thì Hộ Pháp cũng nhìn nhận rằng Quyền Giáo Tông không
có quyền trục xuất một Tín đồ.
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: có những
tờ kêu nài về khoản ấy với Hộ Pháp từ lâu rồi, nhưng ngày nay
chưa thấy định đoạt ra sao.
"Lời quyết nghị của Thượng Hội sau khi chư Hội viên bàn tính,
thì Thượng hội định huỷ bỏ Đạo Nghị định ngày 05-01-1933
nói trên đây, vì bất hợp pháp và giao tội nhơn ra Hội Công
đồng phán đoán theo Tân luật".
Luôn dịp Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng:
Nghe Hộ Pháp giải rằng Toà Thánh và các Thánh địa chung
quanh là của riêng Quyền Giáo Tông. Ngài lấy làm lạ, vì Toà
Thánh và các Thánh địa là của chung, là giọt mồ hôi của nhơn
sanh, không lý nào là của riêng của Quyền Giáo Tông, vì
chẳng phải Quyền Giáo Tông lấy tiền bạc nhà mà sắm ra.
Chư hội viên đồng tỏ rằng: lời của Hộ Pháp nói ra như vậy
không được chánh lý, Toà Thánh là của cả nền Đạo, tức là
của nhơn sanh, không ai được nói của riêng của mình. Vả lại
Chí-Tôn đã dạy rằng Toà Thánh là nhà chung của cả bổn
Đạo".
Đọc dứt khoản ấy Nghị trưởng hỏi chư hội viên rằng: "Ai có
điều chi bào chữa hay phản đối ông Quyền Giáo Tông
chăng?" Chư Đạo hữu lẳng lặng không ai nói chi hết.
KHOẢN THỨ NHÌ:
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc Đạo Nghị định đề ngày 11-021933 của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp ký tên về việc thăng
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ba Chánh Phối Sư lên địa vị Quyền Đầu Sư, Ngài tỏ rằng khi
Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp đã lập sáu Đạo Nghị Định thì
Nghị định thứ hai này ngày 03-10-Canh Ngọ (dl: 22-11-1930)
đã thăng ba Chánh Phối Sư lên Đầu Sư rồi, sau lại có Đạo
Nghị định ngày 30-11-1930 của Hộ Pháp và Lý Giáo Tông đã
ban hành đặc biệt rồi, nên không cần phải lập thêm Đạo Nghị
định ngày 11-01-1933 làm gì nữa.
Vả lại quyền phong Chức sắc là của Chí-Tôn với Tam Trấn,
chớ dưới thế này không một ai được quyền thăng thưởng
chức cho một người khác, vì vậy nên Ngài xin huỷ bỏ Đạo
Nghị định ở trên.
"Theo lời bàn của Chưởng Pháp Lê Thiện Phước và Nguyễn
Trung Hậu thì Thượng Hội không định huỷ Đạo Nghị định ấy,
nhưng sửa chữ "Thăng" ra chữ "giao" mà thôi.
Về khoản này cũng không có ai ra nói chi hết.
- Ông Nghị trưởng nói: "vậy thì chư Đạo hữu đừng nhìn
nhận hai khoản ấy đúng với sự thật".
Tới đây ông Nghị trưởng có hơi mệt, xin nhượng lại cho ông
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc tiếp.
KHOẢN THỨ BA:
Ông Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng từ 03-10-Canh Ngũ tuy Đức
Lý Giáo Tông đã lập Đạo Nghị định ban quyền cho mỗi vị Đại
Thiên phong, nhưng Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đã
cả quyền hành Giáo Tông và Đầu Sư. Xin xem các Châu tri
sau đây và thơ Quyền Giáo Tông gởi cho ba chánh Phối Sư
thì rõ.
Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi: Sao khi đó
không phản kháng? – Thì Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời rằng
thật khi ấy Ngài chưa rõ quyền hành Đầu Sư tới đâu và hai vị
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Quyền Đầu Sư kia cũng vậy. Ngài nhớ chắc rằng Hộ Pháp có
quyền hành của Ngọc Chánh Phối Sư sắp xuống.
Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi: Vậy có điều chi
hại Đạo chăng? – Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: nay nói ra
đây cho biết việc trên phạm quyền dưới, làm cho ba vị Đầu Sư
không rõ quyền hành của mình (xem vi bằng ngày 25-121932). Quyền Thượng Đầu Sư cũng để lời than: Anh Cả nay
nắm Quyền Giáo Tông, mai nắm quyền Đầu Sư, nên ba vị cựu
Chánh Phối Sư chỉ biết tuân theo lịnh trên hành sự mà thôi.
Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Quyền Giáo Tông lập Châu tri
gởi cho Chức sắc, Đạo hữu, không tuân y Pháp Chánh
Truyền, nắm một lượt hai quyền thì là lạm quyền đó: lớn lấn
quyền nhỏ là phạm tội phải giải ra Toà Tam giáo. Cũng có
nhiều khi Ngọc Đầu Sư bàn tính với Quyền Giáo Tông xin lãnh
hành chánh Quyền Giáo Tông thiệt thọ đi, thì Ngài nói: "không
dám, để ở địa vị Đầu Sư!" Câu trả lời này nghe rất khiêm tốn
mà ý trí sâu xa.!
"Vì lớn phạm quyền nhỏ nên ba Đầu Sư không được rõ quyền
hành của mình. Vả lại Hộ Pháp biết rõ việc lạm quyền này,
nhưng không có chỉ giải để đến đỗi sau này mới tỏ ra. Thật
tình Ngọc Đầu Sư không rõ quyền hành ấy, nếu thuở giờ mà
rõ biết, thì Quyền Giáo Tông không có thế nào lạm quyền
được.
Nghị trưởng tỏ rằng: "Quyền Giáo Tông có ý làm như vậy
đặng dụng lưỡng quyền, tuỳ theo hoàn cảnh thuận lợi cho
mình".
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: "Hễ nắm
nơi tay hai quyền chẳng phải trọn của mình, đặng lợi dụng là
phạm luật đó.
Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ thêm rằng: "Mới rồi đây giữa Hội
Thánh và trong Vi bằng của Hiệp Thiên Đài nhóm hôm 11-02-
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1933 Hộ Pháp có nói rằng: ba Quyền Đầu Sư nắm hai quyền
trong tay, muốn làm sao tự ý, nên Ngài phải nói ra đây cho rõ
rằng hồi giờ từ 1930 Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư lo việc
hành chánh theo trách nhiệm Chánh Phối Sư hết 9/10, một hai
khi chỗ nào có cần dùng tới chức Đầu Sư thì mới đem lên thế
vị đó vậy; thời Ngài tưởng cho Hộ Pháp phải nói rằng: Quyền
Giáo Tông nắm một lượt hai quyền đó mới phải, vì không lẽ
hai việc quyền như một (Quyền hành Đầu Sư và Quyền Giáo
Tông) mà thấy cái nầy không thấy cái kia, nghĩa là thấy Đầu
Sư chuyên quyền mà không thấy Giáo Tông chuyên quyền.
Sau khi hội viên bàn tính, thì thượng hội định rằng "Quyền
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt biết mình đã được thăng quyền
Giáo Tông, khi thì dùng quyền Đầu Sư, khi thì dùng Quyền
Giáo Tông, thì là lạm quyền đó!"
Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ nhứt ngày 20-11-1930 của Đức
Lý Giáo Tông, thì phạm tội phải giải ra Toà Tam giáo". Dứt
khoản thứ Ba, thì ông Nghị trưởng hỏi chư Đạo hữu, có ai bào
chữa cho Quyền Giáo Tông không?
Khi ấy có Đạo hữu Phò (Thơ ký mới của Quyền Giáo Tông)
đứng ra nói: "Sớm mai ông Tiếp Thế thay mặt cho Quyền
Giáo Tông, sao chiều nay ông Nghị Trưởng không cho?
Nghị trưởng: Sớm mai ông Tiếp-Thế tự quyền cáo thối, hai tờ
thay mặt kia được kể như đã huỷ rồi. Nay muốn trở lại Hội thì
phải xin giấy ông Quyền Giáo Tông uỷ quyền lại mới được.
Tưởng chẳng thất công chi, chỉ viết vài chữ ký tên là đủ."
Giáo Sư Thượng Chữ Thanh: Tôi ước ao sao hội vui lòng
nhóm lại một lần nữa cho đúng luật lệ, cho ông Quyền Giáo
Tông có ngày giờ đến dự.
Quyền Ngọc Đầu Sư: Ông muốn vậy theo ý tôi cũng được.
Nghị trưởng: Như vậy thì dây dưa ngày giờ lắm, chúng tôi
nhóm đây cốt công luận coi ông Quyền Giáo Tông có lỗi
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không? Thiết tưởng nhóm như buổi hôm nay cũng đủ rồi. Mỗi
lần mời nhóm thì hao phí mất ngày giờ cho nhơn sanh, song
giữa đây muốn cho công bằng, tôi xin hỏi trong hội Vạn linh ai
định nhóm một lần nữa? – Nhơn sanh rập nhau một tiếng:
KHÔNG BẰNG LÒNG! (1 ngày)
Quyền Ngọc Đầu Sư: Vì nghe một Đạo hữu không rõ luật
pháp Đạo, cho rằng làm việc này là bất công, bất chánh nên
tôi xin nhắc lại việc Đạo hữu Lịch và hỏi các Đạo hữu, nhứt là
Giáo Sư Thượng Chữ Thanh, có biết quyền Giáo Tông trục
xuất ai không? Thượng Chữ Thanh: Xin ông Nguyễn Trung
Hậu trả lời giùm.
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: Hộ Pháp đã nói là
sái phép rồi. Đoạn ông Quyền Ngọc Đầu Sư liền đọc lại Vi
bằng nhóm ngày 19-12-Quí Dậu cho chư vị biết rằng Hộ Pháp
cũng nhìn nhận Quyền Giáo Tông lập Nghị định mà trục xuất
như vậy là sái phép, vì quyền trục xuất Tín đồ là của Hội Công
đồng.
Giáo Sư Thượng Chữ Thanh: xin hãy kể tội của Đạo hữu
Lịch ra cho công chúng rõ.
Nghị trưởng: Trong Vi bằng chẳng có nói Đạo hữu Lịch có tội
hay không có tội, mà chỉ nói việc Quyền Giáo Tông trục xuất
như vậy là lạm quyền.
Khi ấy có một Nữ Giáo Sư hỏi lớn lên rằng: "Ông Nghị
trưởng Chủ toạ trước Bửu điện, sao không mặc Thiên phục?
Nghị trưởng: Tôi vốn lấy tư cách nhà báo lên đây dự thính,
nên mặc Âu-phục, tình cờ lại được cả chư Đạo hữu tín nhiệm
cử lên ghế Nghị trưởng, vì vậy mà tôi không mặc Thiên phục.
Lê Kim Tỵ: Anh em chúng ta đã công nhận ông Nghị trưởng là
người đủ tư cách chỉ huy cuộc tranh biện hôm nay. Vậy là đủ
rồi, mặc Thiên phục cùng là không mặc Thiên phục ấy là điều
không quan hệ chi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nghị trưởng: Trình cùng chư hội viên, tôi mới được giấy của
ông Diệp Văn Kỳ, xin cho phép ông hỏi vài câu trong luật lệ
Đạo. Chư hội đồng cho phép:
Ông Diệp Văn Kỳ đứng lên nói: Thưa quí Ngài, trước khi xin
hỏi vài câu, tôi xin tỏ trước cho quí Ngài biết rằng: tôi là ngoại
Đạo, song tôi thấy suốt trong bổn Đạo dự nhóm đây, chọn cử
ông bạn đồng nghiệp Nguyễn Phan Long lên làm Nghị trưởng
buổi hội nghị này và cũng nhờ đó mà tôi được biết rằng ông
bạn tôi đã vào đạo lâu rồi lại được Ơn Trên ban Thiên chức thì
tôi lấy làm mừng cho Đạo. Cái thái độ ôn hoà đứng đắn của
ông Nguyễn chẳng những làm cho rực rỡ buổi nhóm hội hôm
nay, mà rồi đây, Đạo cũng nhờ đó bước lên con đường vẻ
vang sáng sủa.
Tôi sở dĩ muốn hỏi vài điều là cốt cho thấu đáo pháp luật của
Đạo, chớ chẳng phải lãnh thay mặt cùng binh vực ai.
Theo như Tân Luật của Đạo mà tôi được thấy, chỉ có một
khoản nói về Giáo Tông như vầy:
"Chưởng Pháp phải can gián, sửa lỗi của Giáo Tông, nếu cả
ba thấy lẽ vô đạo của Giáo Tông, có quyền đem đơn kiện cùng
Toà-Thánh".
Luật này coi dường như không được phân minh cho lắm, một
việc rất trọng hệ là việc đem Giáo Tông ra xử mà luật lệ nói
tóm tắt như vậy, thì tôi sợ chưa được hoàn toàn.
Còn Quyền Vạn linh là gì? Có phải là quyền gồm cả ba cơ
quan yếu trọng: Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh
chăng?
Ngày hội hôm nay có phải là ngày Hội Vạn Linh chăng?
Tôi xin nói rõ thế nào là Thương Hội? Thế nào là Hội Thánh?
Thế nào là Hội Nhơn Xanh?.
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Theo lệ thì Thượng Hội gồm có quí vị Chức sắc trọng yếu
trong Đạo. Hội Thánh gồm cả Chức sắc trong Đạo kể Phối Sư
sắp lên Giáo Tông (Từ Giáo Hữu đổ lên đó là Hội-Thánh).
Ấy vậy mà buổi nhóm hôm nay, Thượng Hội thời như tuồng
sáu vị, song sáu vị đều là người đứng buộc tội Giáo Tông, thì
bữa nay là ngày xử, tôi e cái quyền hành-vi của sáu vị ấy phải
ở trong phạm vi rất hẹp hòi, "vừa buộc tội, vừa xử cũng khó
liệu".
Còn Hội Thánh? – Hội-Thánh hôm nay có những ai hiện
diện? Theo số Chức sắc mặc Thiên phục tôi thấy đây, thì tôi
tưởng e về phương diện Hội-Thánh cũng còn thiếu nhiều lắm.
Vậy mà thôi, hai cái cơ quan ấy, thiếu đủ thế nào tôi xin
nhượng quyền ấy lại cho quí Ngài phê phán. Ông Ngọc Đầu
Sư cho tôi biết Hội-Thánh và Hội Nhơn sanh nhóm mấy kỳ
trước có quyết định số Đạo hữu hiện diện là bao nhiêu không?
Quyền Đầu Sư đáp: Không!
Quyền Chưởng pháp Nguyễn Trung Hậu: Nếu mấy kỳ trước
nhóm không buộc số quyết định ấy, thì bây giờ không thế bắt
chẹt bắt lỏng về số bổn đạo hiện diện nhiều hay ít, vì đã có
gương trước kia mà. Ông Kỳ cười... đoạn cùng ông Phương
kiếu hội ra về, khi ấy lối chừng 4 giờ 30.
Quyền Đầu Sư đọc khoản cáo thứ Tư,
KHOẢN THỨ TƯ:
Quyền Ngọc Đầu Sư trình Châu tri số 01, ngày 7 tháng 3 QuíDậu (dl: 1-4-1933) của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp lập ra,
có bài bố cáo của ba Chánh Phối Sư tạm và tỏ rằng "Cách ít
bữa rày (11-4-1933) Ngài có gặp Thượng Chánh Phối Sư nói
rằng: Khi đến Giáo Tông Đường, mới hay ra cái Châu tri đó,
còn chiều hôm kia (14-4-1933) Quyền Thái Chánh Phối Sư
đến phòng thăm hỏi Ngài, thì có cho Ngài biết rằng không có
ký tên Tờ bố cáo in vô trong Châu tri số 01, vì là chữ in có phải
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ký tên sao, mà nói là người ký, cái đó là Quyền Giáo Tông và
Hộ Pháp nay nắm quyền Chí-Tôn mà làm ra Châu tri ấy, rồi tái
bút, lập luôn Tờ bố cáo ấy".
Lại lúc Ngài đi khỏi, tại Giáo Tông-Đường có người sai đến nơi
phòng Ngài mà lấy con dấu NOPS nhận vào Châu tri ấy. Khi
về mới hay cử chỉ ngang ngược đó.
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: Trong châu tri số
01 nói trên đây (trương 5) Quyền Giáo Tông tuân y Thánh
ngôn Đức Chí-Tôn ngày 23-12-1931, Ngài và Hộ Pháp nhứt
định dụng Quyền Chí-Tôn giúp cho ba Chánh Phối Sư đủ
quyền thi hành chương trình hành Đạo định theo Châu tri ấy.
Nhưng mà theo Thánh ngôn ấy thì Chí-Tôn có dặn như:
"Vây từ đây hễ có mạng lịnh chi, đã đủ hai đứa nó, là Lý Giáo
Tông và Hộ Pháp hạ truyền thì các con phải hội đủ Nhơn sanh,
Hội Thánh và Thượng Hội mà xem xét cho cặn kẻ phân minh
đặng thi hành phận sự".
Ấy vậy là chính mình Đức Lý Giáo Tông hạ lịnh, cũng còn phải
nhóm ba Đài nói trên đây mà xét, huống là Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt hiện thời trách nhiệm Ngài chỉ do theo Vi
bằng của Thượng Hội nhóm ngày 25-12-1932 nhằm ngày 2811-Nhâm Thìn, trương số 9 mà thôi.
Trách nhiệm ấy như sau đây: "Phần Quyền Giáo Tông chi chi
cũng cầu hỏi Lý Giáo Tông dạy bảo mà ban hành theo cho
khỏi điều lầm lạc, sơ sót, vì hễ là người thì thân phàm xác thịt,
nếu lấy ý riêng mà làm ra thì phải có điều trở ngại. Mỗi vị
đương quyền lãnh một chức vụ đặc biệt, thì ba ngôi Chánh
Phối Sư sẽ trống, vậy thì Quyền Giáo Tông chọn lựa trong
mấy vị Phối Sư đương quyền mà giao chức ấy. Thoảng như
khiếm khuyết Phối Sư thì chọn lựa trong hàng Giáo Sư, rồi
đem trình cho ba Đài: Hội Nhơn sanh, Hội Thánh và Thượng
Hội công nhận theo phép. Việc này đình lại một tuần, đặng
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Quyền Giáo Tông chọn lựa người. Tóm lại, thì Quyền Giáo
Tông và Hộ Pháp lập Châu-tri số 01 và giao trách nhiệm
Chánh Phối Sư cho ba vị Thời quân bên Hiệp Thiên Đài là trái
với lời quyết nghị trên đây và không đem ra trình cho ba Đài
thì là một sự trái thêm nữa.
Nghị trưởng: Làm Đạo như vậy là muốn chuyên quyền độc
tài.
Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi: Pháp Chánh
Truyền có giá trị hơn hay là Thánh ngôn chưa kiểm duyệt?
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu đáp lại rằng:
"Chiếu theo chương trình về Cơ Bút của Hiệp Thiên-Đài và
Cửu-Trùng-Đài lập ra ngày 24-1-1932 mà Thượng Quyền Đầu
Sư đã ra Châu tri thi hành ngày 04-02-1932 số 42, thì bài Cơ
giáng nơi nào mà không có ban kiểm duyệt xem xét thì Hội
Thánh không phép nhìn nhận và đem ra thi hành.
Tờ Châu-tri số 01 ngày 01-3-1933 nguyên vì chiếu theo bài
giáng Cơ ngày 12-2-1933 tại Kim-biên và chấp bút ngày 10-31933 mà lập ra, nhưng hai bài này không đủ thức lệ buộc
Châu tri 42 trên đây, nên Thượng Hội không công nhận vì vậy
mà huỷ bỏ Châu tri.
Quyền Ngọc Đầu Sư chỉ về chương trình hành Đạo của ba
Chánh Phối Sư trong Châu tri số 01, khoản phái Ngọc, điều
thứ 3, về việc thăng chức cho Chức sắc, có câu "Sau khi đem
ra ba Đài công nhận thì Giáo Tông và Hộ Pháp ra Đạo Nghị
định phong chức. Ngài tỏ rằng hai vị Đại Thiên phong này
không đủ phong chức cho ai hết. Khi ba Đài công nhận rồi phải
cầu Chí Tôn giáng Cơ thăng thưởng."
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Hội Nhơn
sanh và Hội Thánh mỗi năm nhóm có lệ, không lẽ mỗi việc mỗi
mời nhóm cho mất ngày giờ và tốn kém cho hội viên.
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Quyền Chưởng Pháp Phạm Văn Tươi nói rằng: Có Hội
Nhơn sanh thường xuyên, vậy như chưa tới kỳ nhóm thường
lệ, mà có việc chi cần kíp, thì nhóm hội thường xuyên mà bàn
tính. Vừa đọc dứt khoản tư, ông Nghị trưởng hỏi trong Nghị
viên có ai bào chữa cho Quyền Giáo Tông không?
Không có ai nói chi hết. Đọc qua khoản 5.
KHOẢN THỨ NĂM:
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc bài Thánh giáo của Chí Tôn ngày
14-2-1933 do Hộ Pháp và Tiếp Đạo phò loan tại Kim biên, có
câu "Khi Đại hội Ngọc Hư Cung".
Chiếu theo Thánh giáo ấy, thì trọn Cửu Trùng Đài từ Giáo
Tông đổ xuống tranh quyền phá hư vẻ Đạo, thì phải bị tội hết,
cả quyền hành Cửu Trùng Đài phải về Hiệp Thiên Đài nắm
trọn. Như có câu "Trả quyền hành chánh cho Hiệp Thiên Đài,
thì phải hiểu như vầy: quyền hành chánh ấy trước vẫn là Hiệp
Thiên-Đài nên nay mới trả lại.
Nghị Trưởng: Từ thử chưa có Thánh giáo nào nói về khoản
đó, chỉ có trong Pháp Chánh Truyền nói rằng:
"Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài mỗi Đài đều có quyền đặc
biệt: quyền Hiệp Thiên Đài là quyền Tư pháp, còn quyền Cửu
Trùng Đài là quyền hành chánh".
Trả quyền hành chánh cho Hiệp Thiên Đài là một quyền vô lý.
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu hỏi Quyền Ngọc
Đầu Sư: Tại sao khi hành lễ đăng Điện chịu làm theo? Không
phản kháng? – Thì Ngài trả lời rằng: Lúc đó Quyền Giáo Tông
ra lịnh thi hành, Ngài có kêu nài, mà nhắm thế không được,
nên phải tuân đỡ cho yên việc tại Bửu Điện, rồi sau sẽ nói. Vả
lại lúc ấy Quyền Giáo Tông ngồi tại Ngai mà ra lịnh, quyền
Thái Đầu Sư thì vâng liền, Quyền Thượng Đầu Sư thì khóc,
nên tôi cũng buộc lòng vâng theo, vì không lẽ để lỗi nơi Ngài.
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Sau khi hội viên bàn tính thì Thượng Hội quyết định:
A- Huỷ bỏ bài giáng Cơ ngày 14-2-1933 vì không y theo thể lệ
cầu Cơ đã lập ra rồi:
-Một là không phải nơi Quyền Giáo Tông cầu xin mà ra bài đó.
-Hai là bài chấp Cơ này không cầu nơi bửu điện Hiệp Thiên
Đài.
- Ba là không đủ mặt Chức sắc có trách nhiệm theo chương
trình Cơ bút hầu đàn.
- Bốn là Chức sắc phái Ngoại giáo duy có được phép cầu Cơ
hỏi về phần mình mà thôi, còn việc can hệ tới Toà Thánh mà
có bài giáng nào nói đến, thì Toà-Thánh phải kiểm soát lại".
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: xin Chức sắc phái
Ngoại giáo, khi nào có bài giáng Cơ nói về Toà-Thánh thì xin
các Đấng cho phép Toà-Thánh hay mà cầu lại.
B- Huỷ bỏ bài chấp bút của Hộ Pháp ngày 10-3-1933 tại Hộ
Pháp-Đường hay Giáo Tông-Đường chấp bút để dùng học
riêng cho mình, không được đem ra ban hành.
C- Bài giáng Cơ ngày 23-12-1931 tại Thảo xá Hiền Cung, thì
phải giao cho ban kiểm duyệt xem xét trước rồi mới ban hành.
D- Huỷ Tờ Châu tri số 01 ngày 01-4-1933 (Tháng 3 năm Quí
Dậu) vì Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp lấy ý riêng mà lập ra.
E- Phải tuân theo các lời quyết nghị trong Tờ Vi bằng Thượng
hội ngày 25-2-1932 đã tuyên bố rồi.
F- Giao ba vị Thời Quân đã qua Cửu Trùng Đài, đã lãnh chức
Chánh Phối Sư tạm về Hiệp Thiên Đài tái thủ nguyên chức và
chọn lựa ba vị Chánh Phối Sư khác, y theo Tờ Vi bằng nói trên
đây.
Nghị trưởng: Có ai tranh cải khoản 5? Chẳng có ai.
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Khi chuẩn bị sắp tới khoản 6, ông Nghị trưởng đứng lên nói:
"Xin chư Đạo hữu ráng lẳng lặng mà nghe cho rõ khoản thứ 6,
khoản này rất quan hệ, có dính dấp với việc đời, thoảng có ai
cáo ra Toà đời, thì còn chi danh giá của Giáo Tông!
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 6.
KHOẢN THỨ SÁU:
Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Nguyễn Văn Lịch kêu là Biện
Lịch, có vô ba lá đơn kêu nài việc Quyền Giáo Tông bán đất
cát không phân minh. Tiên cáo có nạp biên lai 0$20 làm bằng,
giấy có in danh hiệu Đại-Đạo và ký tên Trung. Quyền Ngọc
Đầu Sư, vì kính nễ bề trên và làm theo phép, nên phong gởi
cho Quyền Giáo Tông mà hỏi ý kiến, thì Quyền Giáo Tông trả
lời cho Quyền Ngọc Đầu Sư rằng: cứ coi theo giấy tờ ấy xử,
như có tội thì Ngài chịu.
Qu. Ngọc Đầu Sư tiếp rằng: nếu Ngài muốn dùng Toà tạp
tụng, thì cứ gởi tờ đòi bị cáo là ông Lê-Văn-Trung đến đối nại
cũng được, song không nỡ. Vả lại mắc nhiều điều xảy đến liền
liền hoài, nên không thể lo riêng một vụ này đặng.
Chư hội viên định rằng ngày nay Ngọc Chánh Phối Sư lên
Quyền Đầu Sư thì các đơn từ ấy nên giao lại cho Tân Ngọc
Chánh Phối Sư định đoạt.
Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Quyền Giáo Tông có lãnh bạc
ngàn của Đạo hữu đặng mua dùm đất rừng, có làm giấy ký tên
rõ ràng, mà đến nay việc giao lãnh đất cát không rành-rẽ gì
hết: kẻ có đất, người không, Đạo hữu kêu nài không ngớt, đơn
từ giao lại đặng trả lời cho người ta, mà Ngài không làm cái chi
cho minh bạch, cho hết việc thán oán. Quyền Giáo Tông thâu
tiền mua đất rồi, phần đất của ai chỗ nào không biết chắc,
không giấy tờ gì cho rành rẽ, để tới có người hăm kiện đến
Toà đời và có người hết sức kêu nài, rồi bỏ luôn số bạc. Xin
coi biên lai 160$ của hai người ở Chợ-lớn thì rõ, lại có một chủ
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Thánh Thất lãnh bạc mua dùm cho vài chục vị Đạo hữu ở Tân
an mà đến nay không biết đất cát chỗ nào.
Thơ từ năn nỉ, kêu nài không biết mấy cái, thét rồi phải đến tận
văn phòng của Giáo Tông mà rầy rà, nhục mạ, đòi tiền lại,
buộc phải trả tiền lời.
Quyền Giáo Tông kỳ hẹn một đôi tháng, nay cũng mãn rồi mà
cũng chưa có chi hết cho người ta, nếu kiện thưa ra không
khỏi bị án. Vả lại đất rừng của hai người Lang-sa lãnh khẩn
chưa khai phá, chưa có giấy tờ vĩnh viễn, mà Đạo hữu nghe
lời mua đất, không có bằng cớ chi cầm tay hết. Thoảng đất ấy
nhà nước lấy lại hoặc chủ đất, hoặc người làm trung gian từ
trần, rồi Đạo hữu mua đất mới làm sao?
Bởi vì lòng nễ vì, không nỡ đòi xử, nên Quyền Ngọc Đầu Sư
gởi các đơn từ cho Quyền Giáo Tông toan liệu cho yên việc.
Vả lại thấy Ngài nghèo nàn nên cũng nhắm mắt để cho kiếm
chút lợi, miễn là đâu đó làm cho xuôi việc thì thôi, hầu có yên
trí mà lo việc Đạo. Ngài chịu cái lỗi ấy.
Ngài xin hội viên cho biết việc Quyền Giáo Tông làm như vậy
có nhục đến danh giá của Người và danh Đạo chăng? – Chư
hội viên nghĩ vì đã mấy năm nay, Quyền Giáo Tông mỗi tháng
lãnh của Hội Thánh năm chục đồng (50$) có nhà cửa tử tế,
trong Đạo phụng dưỡng trọng thể. Vả lại là một vị tối đại Thiên
phong, chủ trương một nền Đạo, Anh Cả nhơn sanh, phải phế
đời toan lo cho Đạo. Bởi các cớ ấy nên Thượng Hội đồng
quyết nghị rằng: Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt không
được phép lo việc đời, buôn bán để sanh lợi, còn như việc
mua bán đất cát không phân minh để đến đỗi người vào
Thánh địa đòi hỏi nhục nhã, thì can hệ đến phẩm giá tối cao tối
trọng của Quyền Giáo Tông và cho Đạo nữa.
Đọc tới khoản "vài chục Đạo hữu ở Tân an mua đất" thì có một
vị Đạo hữu kêu là cựu Thôn trưởng Lưu, hiện đương làm chủ
Thánh-Thất Bình-Quới, hạt Tân an đứng ra khai rằng: "Số bạc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tôi lãnh của chư Đạo hữu đặng mua dùm đất là 1.400$, tôi
giao cho Quyền Giáo Tông hồi năm 1930, Quyền Giáo Tông
có nói rằng: mua dùm mỗi mẫu đất là 50$, tới nay đã lâu rồi
mà chưa thấy chi hết".
Cũng liền đó có một Đạo hữu có giao số tiền cho Lựu, ra nói:
"Sẽ vào đơn kiện nơi Toà đời".
Nghị trưởng: Đạo hữu khoan đã, chúng ta nên điều đình
trước với Quyền Giáo Tông, chừng nào không được Đạo hữu
sẽ ra Toà đời cũng chẳng muộn chi, mình phải thương Thầy,
mến Đạo, việc trong nhà mình tính với nhau là phải hơn. Có
câu phương ngôn: "Phải giặt áo dơ trong nhà".
Quyền Ngọc Đầu Sư tiếp khoản cáo thứ sáu, vừa dứt khoản
này thì ông Nghị trưởng hỏi: chư Đạo hữu có ai nói thêm điều
chi không?
Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi xin cắt nghĩa việc chia đất của
Quyền Giáo Tông mua cho Đạo hữu. Quyền.Giáo Tông giao
cho hai người là Lễ Sanh Thượng Tài Thanh và Đạo hữu
Xướng coi sở đất 113 mẫu, Xướng thì lãnh phần đốn củi bán,
mỗi mẫu trên 500 thước củi, giá mỗi thước 0$20. Khi Đạo hữu
đưa tiền rồi mà chưa có đất ở đâu, kêu nài thì Quyền Giáo
Tông và Thượng Tài Thanh lo chia.
Cách chia như vầy: "Sở đất 113 mẫu nằm theo đường dây
thép, nơi cây số 2 ngàn, mặt tiền được 500m, sâu vô 2.000m
cắt lấy hai; lấy 1000m trở ra ngoài mặt tiền chia cho 5 Đạo hữu
có mặt, mỗi người 10 mẫu, rồi về phải chia lại cho vài chục
người khác. Chia rồi, Đạo hữu ở xa đến sau, chưa có phần,
kêu nài nữa và không chịu chia ở phía sau, lại đất bị đốn củi
gần hết. Khi mua cả năm ba chục Đạo hữu đều kể chắc là đất
có cây, không dè đốn hết, chừa gốc lại. Nay muốn khai phá,
phải tốn thêm tiền lấy gốc, nên không chịu, kẻ đến đòi tiền lại,
người thì hăm kiện.
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Quyền Ngọc Đầu Sư vừa nói rồi thì có ba Nữ Đạo hữu đem ra
ba biên lai, trình cho ông Nghị trưởng mà nói rằng: Có giao số
bạc cho Quyền Giáo Tông ba năm rồi, mà không có được đất,
ba biên lai kể dưới đây:
1- Phạm Thị Chi ở Phước Lâm 150$ ba mẫu.
2- Trần Thị Mực ở Phước Hậu 200$ bốn mẫu.
3- Mai Thị Cúc ở Phước Lâm 400$ tám mẫu.
Kế ông Nghị trưởng hỏi thêm: Có ai nói chi nữa không?
– Không thấy ai kêu nài nữa.
Dưới đây, ba biên lai của Quyền Giáo Tông nhận lãnh bạc bán
đất cho Đạo hữu:
*Nay tôi làm biên lai có lãnh của Phạm thị Viên ở làng Phước
Hậu hai trăm đồng (200$) bạc lớn về tiền mua 4 mẫu đất ở Tây
Ninh, về phần đất 113Ha
Biên lai này làm tạm, sau sang bộ sẽ làm giấy.
Chợ-lớn, Le 15 Mai 1930
(Ký tên)
Lê Văn Trung
*"Nay tôi làm biên lai có lãnh của Bà Trần thị Mực ở làng
Phước Hậu hai trăm đồng (200$) bạc lớn về tiền mua 4 mẫu
đất ở Tây Ninh, về phần đất 113Ha.
Biên lai này làm tạm sau sẽ sang bộ
Chợ-lớn, Le 15 Mai 1930
Lê Văn Trung (Ký tên)
*Tây Ninh Le 23 Mai 1930
Biên lai nhận lãnh của Nguyễn Phước Lưu ở làng Bình Quới,
Tổng Thành Hội Thượng (Tân an) số bạc là 50$ về tiền mua 1
mẫu đất (1Ha) đất nơi sở 113 mẫu tại làng Ninh thạnh (Tây
Ninh)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Biên lai này làm tạm chừng nào tách bộ rồi sẽ đổi.
Chợ-lớn, Le 15 Mai 1930
Lê Văn Trung (Ký tên)
Quyền Đầu Sư đọc khoản 7.
KHOẢN THỨ BẢY:
Quyền Đầu Sư trình ra một cái giấy vay bạc 300$ ngày 11-111931 của Quyền Giáo Tông viết và ký tên, bạc này Quyền
Giáo Tông mượn của một vị Hoà Thượng Tàu tên là Âu-Tu ở
Chợ lớn, nói rằng qua bên Pháp in Thánh Tượng, kỳ một
tháng trả lại. Lâu rồi không trả, buộc chủ nợ đòi hỏi và có viết
thơ nhục mạ gởi cho Ngài đưa qua cho Quyền Giáo Tông.
Trong thơ có câu "Lời nói của Tiên-nhơn sao không bằng lời
nói của thường nhơn?".
Quyền Ngọc Đầu Sư sợ người ta làm nhục mạ nữa nên xin
xuất tiền của Hội Thánh 100$ mà trả cho chủ nợ, phải trừ hai
tháng phụ cấp cho Quyền Giáo Tông. Nay còn thiếu 200$. Bạc
này không rõ dùng khoản nào, nhưng một điều rõ-ràng là
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt lấy danh Đạo mà
mượn của người và có nhiều Đạo hữu cho hay rằng Quyền
Giáo Tông có mượn bạc, nói rằng lo cho phái ngoại giao, cũng
hứa trả lại, mà lâu nay chưa trả cho ai hết. Quyền Giáo Tông
lại có lãnh số bạc 1.500$ mà chưa thấy pièces justificatives.
Hiện giờ đây Qyền. Giáo Tông cũng thường xuất ngoại, vay
mượn xin xỏ, nói rằng lo cho việc ngoại giao.
Khoản thứ bảy đọc dứt, có Giáo Hữu Thượng Áo Thanh coi
kho sách ở Toà-Thánh đứng ra biện giải cho Quyền Giáo
Tông về vụ 300$ của vị Hoà Thượng ở Chợ-lớn. Người nói số
bạc đó Quyền Giáo Tông mượn để đặt Thánh Tượng, hiện
nay 500 Thánh Tượng lấy về rồi, để tại kho sách, như ai không
tin đến đó coi".
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Quyền Ngọc Đầu Sư: chẳng phải nói mượn số bạc mà để xài,
không đặt Thánh Tượng. Tôi chỉ nói việc mượn lâu không trả
để người ta đòi hỏi, viết thư nói nhiều tiếng nặng nề, xấu hổ
cho Đạo và cho Quyền. Giáo Tông.
Đọc tới khoản thứ 8.
KHOẢN THỨ TÁM:
Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng một ngày kia Quyền Giáo Tông
giao cho Sở giữ cò để gởi thơ, một sắp thư, bảo gắn cò đặng
gửi đi. Quyền. Ngọc Đầu Sư coi lại thì thơ của Quyền Giáo
Tông ký tên Thượng Trung Nhựt, đóng con dấu Thượng Đầu
Sư gởi cho Đạo hữu và người ngoại Đạo, cậy mua nhựt báo
"Bảo An". Việc nhựt trình là việc riêng mà dùng tiền của Đạo,
tuy không phải là bao nhiêu đó, song Quyền Ngọc Đầu Sư
không cho gởi thơ đó, vì là Quyền Giáo Tông lấy danh Đạo gởi
hỏi mượn tiền đặng giúp cho Tờ nhựt trình ấy.
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Ông cũng
sẵn có trong tay cái thơ của Quyền Giáo Tông viết gởi cho một
Đạo hữu là Bà Cả Đường chủ Thánh Thất, để mượn 50$ cho
nhựt trình "Bảo An". Thơ ấy ký tên Thượng Trung Nhựt và
đóng dấu Đầu Sư, Ngài sẽ giao thơ ấy cho Quyền Ngọc
Chánh Phối Sư mời.
"Sau khi hội viên bàn tính, thì Thượng Hội định nhựt trình "Bảo
An" không phải của Đại-Đạo, Quyền Giáo Tông mượn danh
Đạo cổ động cho Nhựt trình ấy là sái phép.
Đọc dứt khoản này Nghị trưởng đứng lên hỏi: Có ai phản đối
điều chi không?
Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi xin cắt nghĩa việc mượn và trả số
bạc 280$ - Mượn 280$ nói gởi cho Kim-biên có trả được 190$,
trong số 190$ đó có 100$ cũ chủ nợ đổi ra xài được có 50$ và
lỗ 50$, nay còn thiếu 90$ nên kêu nài.
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Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 9.
KHOẢN THỨ CHÍN:
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc tờ của Quyền Thượng Đầu Sư, Đầu
Sư trình cho Thượng Hội rõ việc Ngài trả lời về việc Quyền
Giáo Tông cáo hai vị cựu Ngọc và Thượng Chánh Phối Sư
hôm Hội nhóm Hội Thánh (ghim theo đây). Chuyện này của
Quyền Giáo Tông sắp đặt trước, cậy tay người dưới quyền
đặng có trương công cán của mình hồi giờ để hạ nhục hai vị
Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư giữa Hội-Thánh cho biết.
Việc này sau sẽ định đoạt. Không thấy ai ra biện hộ cho
Quyền Giáo Tông.
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản thứ 10.
KHOẢN THỨ MƯỜI:
Quyền Ngọc Đầu Sư trình ra một phong thơ. Bề mặt thì có chữ
của Hộ Pháp đề như vầy:13-3-1930 thơ này đem ra cho chư
hội viên thấy sự giả, mà sự giả này có thể Quyền Giáo Tông
biết được, vì có con dấu Thượng Đầu Sư đóng trên keo niêm
sau lưng bao thư ấy, Quyền Giáo Tông có gởi Tờ Chức sắc
mà giới thiệu thơ ấy. Nay nói cho biết vậy, ngày sau sẽ xin xét
lại, nên Thượng Hội chưa định sao hết. (Không thấy ai ra biện
hộ cho Quyền Giáo Tông).
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 11.
KHOẢN THỨ MƯỜI MỘT:
Quyền Ngọc Đầu Sư đem ra một sắp thơ sao lục Thánh ngôn,
trong ấy có dạy nhiều việc mà Quyền Giáo Tông không thi
hành. Bởi không có mặt Quyền Giáo Tông nên Thượng Hội
chưa định sao. (Không ai ra biện hộ cho Quyền Giáo Tông).
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 12.
KHOẢN THỨ MƯỜI HAI:
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Quyền Ngọc Đầu Sư đem cái thơ của Thượng Sanh gởi cho
Hộ Pháp hồi tháng 3 năm 1930 trách cứ Hộ Pháp và Thượng
Đầu Sư, song chưa giáp hai người nên còn đình việc này lại.
Không thấy ai ra biện hộ cho Quyền Giáo Tông (Câu này hoàn
toàn sai vì thơ chưa đọc về việc của Thượng Sanh).
Nghị trưởng: Trong 9 khoản đầu trong tờ Vi bằng mới vừa
đọc rồi, chư Đạo hữu đều thấy bất cứ khoản cáo nào cũng có
bằng cớ, không một chút chi oan ức, nhưng có khoản thứ 6 là
nặng hơn hết, chư Đạo hữu cũng nên để ý vào khoản này.
Tôi xin khuyên: một người Đạo mà có tội với Đạo thì để cho
Thầy xử, Đạo xử, chớ để ra Toà đời thì nhục cho danh Đạo
lắm. Trước khi Hội nghị bế mạc tôi xin hỏi hết hội viên hai câu
như vầy:
1-Ông Quyền Giáo Tông quả có phạm tội theo chín khoản cáo
trong Tờ vi bằng này không?
2-Ông Quyền Giáo Tông còn xứng đáng phẩm vị không.
Cả chư Đạo hữu đồng giơ tay nhìn nhận ông Quyền Giáo
Tông có tội và không còn xứng đáng phẩm vị tối cao ấy nữa.
Nghị trưởng: Tôi xin thay mặt ban Uỷ viên trình cho chư Đạo
hữu hay phận sự chúng ta tới đây đã dứt, vậy từ đây là về
phần Ba Hội định liệu, sao cho phù hợp với điều lệ của Đại
Đạo.
Lê Kim Tỵ: Tôi xin chư Đạo hữu nhóm hội hôm nay đồng
thanh cảm tạ ban Uỷ viên lấy hết trung tâm, thành ý mà điều
đình cuộc hội ngày nay được kết quả rất là mỹ mãn.
Ông Tỵ dứt lời, có một Đạo hữu không rõ họ tên đứng ra
nói: Ngày nay Quyền Ngọc Đầu Sư đứng ra tố cáo Quyền
Giáo Tông trong khi Ngài vắng mặt và không có bằng cớ chi
chắc chắn, ấy là Ngọc Đầu Sư "Hoạ phù thân đái".
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Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh: Tôi có mời Quyền
Giáo Tông nhưng Ngài không đến chớ cũng có phái người đến
cải lẽ nãy giờ. Mỗi khoản đều có để cho công chúng thong thả
biện luận.- Có hai vị Đạo hữu nam và ba vị nữ trình biên lai
mua đất, lại có người đòi kiện Quyền Giáo Tông giữa đây,
bằng cớ như vậy, nhơn sanh đồng công nhận Quyền Giáo
Tông có tội, Đạo hữu ở đâu xa mới đến sau, không rõ trước
sau nên mới nói vậy phải không?
Nghị trưởng: Tôi xin lập lại một lần nữa cho chư Đạo hữu
nhớ rằng trong 9 khoản buộc tội, chỉ có khoản thứ 6 là hệ
trọng hơn hết. Thoảng như một ngày kia chư Chức sắc điều
đình việc này không được để cho mấy người mua đất ức lòng
kiện ra Toà đời, thì thế nào Quyền Giáo Tông cũng không
tránh khỏi đường lao lý, vì có đủ bằng cớ.
Đạo mình thuở nay đã bị người ta nghi ngờ, cách vài bữa đây
một viên Phó Thẩm biện nói với tôi rằng: kẻ cầm quyền trong
Đạo không minh chánh, vì vậy mà chánh phủ để ý dòm ngó.
Vậy xin chư Đạo hữu phải quyết định lẽ nào cho Đạo khỏi
mang tai tiếng nữa. Dứt lời Ban Uỷ viên thoái vị, nhường
quyền phán đoán cho Hội Vạn linh, chư hội viên Hội vạn linh
đồng quyết định việc Quyền Giáo Tông nay có tội như vậy, thì
phải đệ lên Toà Tam Giáo Thiêng Liêng định án.
Tới đây đã hết vấn đề bàn giải, hội giải tán hồi 6 giờ chiều
cùng ngày.
Nghị trưởng
Nguyễn Phan Long

Phó nghị trưởng
Trương Duy Toản

Từ Hàn
Giáo Hữu Tuyết Tấn Thành

Phó Từ hàn
Chánh Trị Sự Phạm Văn Long
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VI CHỦ
為主
E: To be the master of.
F: Être le maitre de.
Vi chủ là tự mình làm chủ lấy mình. Đối với bản thân sự làm
chủ là điều trọng yếu hơn hết. Đức Phật Thích Ca nói: "Thắng
một vạn quân không bằng tự thắng lấy mình". Còn đối với đất
nước là không chịu làm nô lệ cho bất cứ một cường quyền
nào.Nhất là dân tộc Việt phải có tinh thần vi chủ trên hết.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo xin hai chánh phủ phải hiệp với
nhau làm một và toàn thể quốc dân Việt Nam không phân biệt
đảng phái, Tôn Giáo phải hiệp nhau làm một đừng chia đôi ra.
Bần Đạo cầu xin họ sáng suốt đặng định tương lai mình, do
mình vi chủ không muốn cầu ai. Nhứt là nước Việt Nam nhờ
Pháp nói với Mỹ: Nước Việt Nam đã đánh đổ quyền hành của
Pháp, không muốn quyền hành nào thay thế là vậy. Đạo mở
tức là Cơ Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn".
Cơ Đại Ân Xá này tôn chỉ là "Nho Tông chuyển Thế":
"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 TônGiáo 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 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
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tâm-lý Tín-ngưỡng của nòi giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt và
thật-thà đối với bất-kỳ đạo-giáo nào. Đến thế-kỷ 19 ThánhGíáo Gia-Tô đem đến nước ta truyền-giáo mới thành một
trường nhiệt-liệt đua tranh quyết chinh-phục hết thảy tất cả các
Tôn giáo khác".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?
Kỉnh Ngô vi chủ, Ðạo như hà?

VICTOR HUGO
(Xem: Nguyệt Tâm Chơn Nhơn. Vần NG.)
"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 Bỉnh Khiêm ở Bạch
Vân Động."

VI DIỆU
微妙
E: Subtle.
F: Subtil.
(Vi 微 là tinh tế đến cực điểm; Diệu 妙 là huyền vi mầu nhiệm)
Nói về pháp đạo thật là tinh tế và sâu kín vô cùng mà trí phàm
không thể hiểu biết được. Cái pháp thể sâu kín đó gọi là vi,
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tinh thông khéo léo không thể dùng ý mà xét hay dùng lời mà
bàn là diệu. Tóm lại: những giáo pháp vô thượng của Đức
Phật lắm cao siêu mầu nhiệm.
Kinh Di-Lạc mở đầu là câu:
"Khai Kinh kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp"
開 經 偈 無上 甚深微妙法

VI ĐÀ HỘ PHÁP
E: Sanscrit: Pâladharma, Dharmapâla.
F: Protéger la Doctrine.
Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có trả lời Đức Hộ Pháp
về nguyên linh VI-HỘ khi Ngài cầu hỏi: tại Báo Ân Đường KimBiên, ngày 15-8-Bính Thân (dl: 19-9-1956).
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Đạo
- "Phải! Thì trước đầu kiếp vào nhà họ VI, còn nay vào nhà họ
PHẠM. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri của
Bần Tăng đã nhiều và chỉ rõ Việt Nam xuất Thánh thì đã hẳn
rồi, còn chi không rõ rệt. Hơn nữa lại còn một điều trọng hệ
hơn là DI-LẠC giáng linh, thì Thiên Tôn đã thấy rằng, tiên tri
vốn không sai sót. …Vui mừng hơn nữa là từ đây thiên hạ sẽ
hiểu rõ Thánh chất của Thiên Tôn và ngọn cờ cứu khổ sẽ cứu
quốc cho giống nòi Việt Nam, rồi loán ra cho toàn thế giới
chung hưởng."
Quả thật ngày nay Vi Hộ đắc quả Phật Hộ Pháp, gọi là VI HỘ
PHÁP, hộ giá Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thời Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Vi Hộ Pháp đầu kiếp xuống trần vào nhà
họ Phạm, tên là Phạm Công Tắc, làm Tướng soái cho Đức
Chí Tôn khai Đạo cứu Đời."
Xem vậy, chữ VI-HỘ hay VI-ĐÀ HỘ-PHÁP viết là "VI" khác
hơn Di-Đà-Phật hay A-Di-Đà.
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VI HỘ (Tên Vị Phật)
Giáo Tông Đường: 02-12 Giáp Thìn (dl: 4-1-1965).
Khai Pháp: "Chào Hiền Huynh Bảo-Thế cùng các Em. Tiện
đây, Bần Tăng đàm đạo cùng Bảo Thế. Ngày Bần Tăng về
Chí-Tôn mới rõ quyền năng Thiên triều vô biên. Chính Bần
Tăng rón rén bước vào Bạch-Ngọc-Kinh phải nhờ chơn linh
Vi-Hộ dẫn đến. Từ đây mới biết Chí-Tôn phần nào và được
thấu đáo nhiệm vụ của Thời Quân chẳng những nơi thế gian
mà còn nơi cõi Thiên nữa. Như thế mới khiếp sợ trách vụ
mình. Nếu quí bạn được thấy thì tưởng không còn muốn ở cõi
trần nữa làm gì. Vậy Bần Tăng ước mong quí Bạn Thời Quân
tìm cách dòm về hướng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên
soái mạng."

VI LỊNH
違 令
E: To infringe an order/
F: Enfreindre un ordre.
Thầy cũng đã dạy: "Các con đã từng nghe lời Thầy khuyên
nhủ về chuyện ngừa Cơ bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa
cải đường ngay cho khỏi lâm vào nẻo Tà-mị đã vi-lịnh Thầy
mà dìu-dắt các con lạc bước. Thầy cũng đại lụy mà ngó xem
một phần Môn-đệ xứng đáng của Thầy phải sa vào vực thẵm.
Các con nên ghi nhớ mà coi chừng đường lối sau này. Thầy
đã chỉ rõ nẻo quanh co, thì khá liệu chừng mà bước tới, tâm
bền dạ vững, kính mến Thầy là yêu dấu Thầy đó, nên nghe à!"
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.II/48)
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VI MANG
微 芒
E: Mysterious.
F: Mystérieux, microscopique.
Vi: Nhỏ nhặt, hèn, suy, sâu kín, mầu nhiệm. Mang: mũi nhọn.
Vi mang là cực nhỏ, không thể thấy được; ý nói: huyền vi mầu
nhiệm.
Tiên Giáo (Kinh Tiên Giáo):
"Đơn tích vi mang, khai Thiên Địa,...."

VI PHẠM
Victor Hugo giáng cơ bằng Pháp ngữ ngày 9-8-1934,
Dịch ra Việt ngữ như vầy: "Những kẻ nào dám vi phạm vào
Thiêng Liêng dù xa, dù gần đều phải bị trừng phạt. Hãy coi
Pasquier và nhiều kẻ khác đã bị giết bởi phán quyết của
Thượng Đế. Không một ai có thể tránh được những cơn thịnh
nộ của Trời, nếu chống lại vô vi. Hãy tưởng tượng ra và tin
tưởng vào sự công bằng của Thương Đế".

VI PHẠM THIÊN ĐIỀU
Trích bài Thánh Giáo trên có đoạn: "Đức Hộ Pháp căn dặn
chư Thời Quân còn tại thế cố bảo thủ Chơn truyền và Đạo
Pháp vì chư Chức Sắc lưỡng đài hành Đạo ngoài lời dạy của
Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng từ ngày khai Đạo, vi
phạm Thiên Điều, bị Thần Thánh lánh xa không ủng hộ; bằng
cớ Kim Quang Sứ cho lịnh Qủi Vương cám dỗ và thâu làm
môn đệ là khác. Chừng ấy công nghiệp khổ hạnh của chư
Chức Sắc đều bị phế hủy hết".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VĨ ĐẠI
偉大
E: Grandiose.
F: Grandiose.
Vĩ: To lớn, đẹp lớn. Đại: lớn. Vĩ đại là to lớn, đồ sộ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phải lấy nét đạo đức mà đoán xét thì mới hiểu thấu sự
mầu nhiệm vĩ đại của Chí Tôn sắp đặt.

VĨ NHÂN
偉人
E: Great man.
F: Grand homme.
Vĩ: To lớn, đẹp lớn. Nhơn: Nhân: người. Vĩ nhơn hay Vĩ nhân
là người có tài đức lớn và có sự nghiệp vĩ đại đối với một quốc
gia hay đối với nhơn loại.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Các bậc vĩ nhân cố tâm cần cù đặng quyết định vận
mạng trị dân, an bang tế thế.

VỊ KỶ
(Kỷ là Ta, là Bản-ngã (le Moi). Vị-kỷ là chỉ biết có Ta, vì Ta,
người như thế hoàn toàn ích-kỷ (Égoiste). Phản nghĩa với "vịkỷ" là "vị-tha" hay là "vô ngã" (la négation de soi) nghĩa là
không nghĩ có Ta. Vậy Vị kỷ cũng đồng nghĩa ích kỷ.
Người vị kỷ là chỉ biết ích-lợi riêng cho mình nên không kể đến
người khác.Vì quá bảo-thủ cho bản thân mà quên mất sự sống
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còn của người khác. Do đó, tấm lòng từ thiện không nảy nở
được để tế khổn phò nguy, giúp kẻ yếu cô hoạn nạn. Nếu mỗi
cá nhân giữ tánh ích-kỷ đó, thì cuộc đời sẽ không thành công.
Chính tinh thần Vị tha là một đức-tính cần thiết cho người tu
hành nói riêng, cho tất cả mọi người nói chung. Dầu ai dèm
pha chê trách mình điều gì cũng đừng nên vội giận. Nghe thấy
ai khen điều gì cũng chưa nên vội mừng. Không quá vui vì
được phước, mà cũng đừng quá buồn khi gặp tai họa."…

VỊ NỄ
Đức Hộ Pháp nói trong bài Diễn văn ngày 15-07-Nhâm Thân
(dl: 16-08-1932) rằng. "Tệ Đệ duy nói chắc rằng, Tệ Đệ chưa
buổi nào biết vị nễ ai tất cả. Phàm hễ ai đã để lòng vị nễ ai,
trong mọi việc gì thì tất nhiên phải có duyên cớ buộc ràng:
hoặc là bởi chung hưởng quyền lộc, hoặc là chung chịu tội
tình, hoặc bị mang tình thân ái, nhưng mà điều sau nầy vẫn ít
có, vì sợ để hại kẻ đồng tình, mình bị liên can vào đấy."

VỊ QUỐC ÁI DÂN
Vì muốn tôn thờ cái tinh thần vị quốc ái dân đó, Ðức Hộ Pháp
mới có sáng kiến xây dựng ngôi BÁO QUỐC TỪ để làm nơi
hương hỏa phụng tự cho các Ðấng Tiên Vương và các nhà
tôn thất có dày công với Tổ Quốc Việt Nam.

VỊ QUỐC VONG THÂN
為國亡身
(Vị: vì, quốc: nước, vong thân: quên mình). Những người vì
nước quên mình là những bậc khai quốc công thần, là những
chiến sĩ liều mình hy sinh để giữ gìn đất nước.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 16 tháng 10 âl: Hạ Nguơn. Cũng trong dịp lễ Khánh
thành sự trùng tu Báo Quốc từ, Ðức Cao Thượng Sanh ban
huấn từ, có nói rằng: "Vì muốn tôn thờ cái tinh thần vị quốc
vong thân đó, nên Ðức Hộ Pháp có sáng kiến xây dựng ngôi
Báo-Quốc-Từ để làm nơi hương hỏa phụng sự các Ðấng Tiền
Vương, các bậc anh hùng đã dày công với tổ quốc. Ðại Ðạo
có phận sự bảo tồn quốc túy, giữ cho còn mãi cái hay cái đẹp
đó hầu roi truyền cho con cháu đời sau. Lòng ái quốc chơn
chánh của Ðức Hộ Pháp đã làm cho toàn Ðạo mãn nguyện.
Nay Hội Thánh tiếp tục gìn giữ dấu tích của Ðức Ngài và tô
điểm cho nó còn mãi vẻ uy nghiêm. Ðạo thì dụng từ bi bác ái,
cứu khổ nâng nguy. Ðời thì dụng tiết tháo anh hùng, trung can
nghĩa khí... Cho nên dù trong cửa Ðạo hay Ðời, những bậc
siêu phàm đều có giá trị hiển hách ngang nhau. Trải thân hữu
dụng để phục vụ cho Ðạo và nhơn sanh, hay lấy chí anh
phong để phụng sự quốc gia, gìn giữ biên cương lãnh thổ. Khi
nợ trần giũ sạch, nhục thể trả lại cho lòng đất thì dầu Ðạo hay
Ðời, những linh hồn bất diệt cũng đều được hưởng sự ban
thưởng thiêng liêng, qui hồi cựu vị".

VỊ SANH
未生
E: Not-born yet.
F: Pas encore né.
Vị: Chưa, không. Sanh: sanh ra. Vị sanh là chưa được sanh
ra.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh,..."
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VỊ TẤT
未 必
E: It is not certain that.
F: Il n’est pas certain que.
Vị: Chưa, không. Tất: ắt hẳn, hẳn như thế. Vị tất là chưa hẳn
như thế, chưa chắc.
Vị tất nhân giai bạch thủy: chưa chắc tình người đều như
nước lã.

VỊ TÌNH
(Vị là vì, Tình là tình cảm riêng). Vị tình là vì tình cảm riêng tư
mà làm cho mất lẽ công bình trong đoàn thể.
Đức Cao Thượng Phẩm giáng tại Tòa Thánh, ngày 15-02-Ất
Hợi (dl: 19-3-1935) nói: "Bần Đạo cùng Thượng Trung Nhựt
đã cầu phong cho toàn Hội Thánh, nhưng Đức Lý Giáo Tông
còn thấy lắm cớ vị tình, nên người nhứt định đến chính mình
người lựa chọn."

VỊ THUỐC KHỬ TỘI
(Thuốc là chất liệu để chữa bịnh cơ thể, nhưng lời giáo huấn
lại là thuốc trị bịnh cho tinh thần; Khử tội là rửa sạch tội lỗi đã
gây ra). Lời đạo đức, cùng là sự dạy bảo khuyên răn là
phương thuốc rất diệu dụng dùng để rửa sạch lỗi tiền khiên.
Thầy nói: "Cắt ruột ai lại không đau; nếu Thầy không cầu khẩn
Thái-Bạch đình hình phạt lại cho tới ngày lập thành Tòa
Thánh, các con lấy công mà chuộc tội, thì trong các con chẳng
đặng còn lại một phần mười, các con nên lấy lời răn Thầy đây
làm vị thuốc khử tội của các con, phải sợ mạng lịnh Thái
Bạch."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN V▐

125

VỊ TRÀ HƯƠNG
味茶香
E: The fragrant tea flavour.
F: Le parfum du thé.
(Vị: Cái cảm giác do lưỡi khi nếm cho biết. Hương: Mùi thơm
ngon của trà). Mùi vị thơm ngon của trà có trong các loài hoa
suốt trong bốn mùa, như hoa mai mùa Xuân, hoa cúc mùa
Thu, dùng làm lễ kỉnh, thành tâm hiến các Đấng cõi thiên.
Bài Dâng Trà có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."

VỊ VONG NHÂN
未亡人
Một người chưa chết. Đây là nói một người đau thảm vì cảnh
Tử biệt sanh ly, nên dầu sống mà xem như đã chết hay nói
nôm-na là dở sống dở chết.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Dầu sống sót cũng đành gọi thác,
"Vui chi còn man mác tơ duyên."
Dầu sống sót cũng đành gọi thác: Người đàn bà ngày xưa khi
chồng đã chết rồi, thường tự xưng mình là "vị vong nhân"
未亡人 tức người chưa chết, ý muốn nói người đàn bà rất
chung thủy với chồng, tuy còn sống sót nhưng xem như mình
đã chết rồi, tức không còn tha thiết với cuộc đời nữa.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc có câu:
Thôi đi đâu biết có trời,
Bỗng không mà hóa ra người vị vong.
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VÍA
E: Vital spirit.
F: Le fluide vital, l’esprit vital.
Vía là buổi Lễ kỹ niệm ngày sanh hoặc ngày tử của chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật hoặc các vị tiền bối đã dày công với nền
Đại-Đạo.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo nói về nguyên căn của Bà Lâm
Hương Thanh, đồng thời đây là kỷ niệm ngày cúng giỗ của Bà
trùng với ngày Thánh đản của Phật, nhưng trong cửa Đạo Cao
Đạo thay vì ngày giỗ, thì gọi là ngày Vía, có lời rằng: "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 thế nói rằng: Bà Nữ Đầu Sư cũng là người đứng đầu sổ
của thiên hạ vậy. Trước ngày Đức Chí-Tôn mở Đạo, Bà Đầu
Sư duy có biết Đạo Phật mà thôi, chính miệng Bà thuật lại với
Bần-Đạo: Từ bé, Bà chỉ 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. 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."
Theo "Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo" thì ngoài những ngày Lễ
của Đạo còn có những ngày VÍA như sau:
- 15-02: Vía Đức Thái Thượng Lão Quân (Đại Đàn).
- 19-02: Vía Đức Phật Quan Âm (Đại Đàn).
- 08-04: Vía Đức Phật Thích Ca (Đại Đàn).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- 24-06: Vía Đức Quan Thánh Đế Quân (Đại Đàn).
- 18-08: Vía Đức Lý Đại Tiên kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ (Đại Đàn).
- 27-08: Vía Đức Khổng Thánh (Đại Đàn).
- 25-12 dl: Vía Đức Chúa Jésus-Christ (Đại Đàn).
Ngày VÍA tức là lấy ngày qui Thiên của các Ngài làm Lễ kỷ
niệm. Tuy nhiên chữ "Vía" đây là dùng cho các Đấng thuộc
hàng Tam Giáo và Tam Trấn, thì nơi Tòa Thánh thiết lễ cúng
Đại Đàn. Như Bà Lâm Hương Thanh đứng vào hàng Đầu Sư
thì lẽ ra là làm lễ kỷ niệm hội ngày qui thiên của Đức Quyền
Giáo Tông, quí Đầu Sư và chư Chức sắc hàng Thánh nam nữ
là ngày 13 tháng 10, thiết lễ cúng Tiểu đàn. Nhưng đây là một
ân huệ riêng mà Bà được hưởng là trùng ngày với Phật Thích
Ca.
Riêng Đức Chí-Tôn và Đức Phật Mẫu thì những ngày kỷ niệm
này thì gọi là Đại Lễ chứ không gọi là ngày Vía được, vì là hai
Đấng Tạo hóa, tất nhiên là bất diệt, không có ngày sinh cũng
không có ngày tử.

(VÍA) ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN
E: Great feats of the Supreme.
F: Grand fête du Suprême.
Lễ Đức Chí-Tôn là một ngày Lễ trọng đại để toàn nhân sanh
tưởng nhớ đến Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế là một
Đấng cao cả chỉ có thời buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này
nhân sanh mới được hạnh phúc là mỗi người được đến Đền
thờ mà Cúng lạy, cung kỉnh Đức Ngài mà thôi. Nói cho đúng
chữ nghĩa thì phải nói là "Đại Lễ Đức Chí-Tôn" chứ không
dùng chữ VÍA đối với hai Đấng tự hữu hằng hữu đó là: Đức
Chí-Tôn và Đức Phật Mẫu được. Chỉ có những bậc hữu sanh
hữu tử mới dùng chữ Vía mà thôi. (Xem Đại Lễ Đức ChíTôn.Vần Đ.)
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VÍA - PHÁCH
E: Ethereal body.
F: Le corps éthéré.
Vía là cái phách của con người, tức là chơn thần, xác thân
thiêng liêng.
Phách (Xem chữ Phách)
Ba hồn bảy vía: hán văn gọi là Tam hồn thất phách.

VIÊN GIÁC
圓覺
E: The perfect knowledge.
F: La connaissance parfaite.
Viên: Tròn, đầy đủ. Giác: giác ngộ, không còn mê muội. Viên
giác là giác ngộ hoàn toàn, thông suốt tất cả.

VIÊN MÃN
圓滿
E: Perfect.
F: Parfait.
Viên: Tròn, đầy đủ. Mãn: đầy. Viên mãn là tròn đầy, trọn vẹn,
thành tựu.
Tu hành viên mãn: tu hành có chứng ngộ, đạt được kết quả
hoàn toàn.

VIÊN TỊCH
圓寂
E: To enter in Nirvana.
F: Entrer dans Nirvana.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Viên: Tròn, đầy đủ. Tịch: yên lặng. Viên tịch là tịch diệt hoàn
toàn, chỉ trạng thái nhập Niết Bàn.
Từ ngữ Viên tịch dùng để chỉ một vị sư tu đắc đạo, bỏ xác
trần, nhập Niết Bàn; về sau dùng chỉ sự chết của một cao
tăng.

VIỄN (Giáo Sư Thượng Viễn Thanh)
Thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Viễn
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo.

VIỄN DU TIÊN CẢNH
遠 遊 仙 境
E: To take along journey to the fairyland.
F: Faire un long voyage au séjour des immortels.
Viễn: Xa, cách xa, sâu xa, trái với Cận: gần. Du: đi chơi. Tiên
cảnh: cõi Tiên. Viễn du: đi chơi xa. Viễn du Tiên cảnh là đi
chơi xa đến cõi Tiên.
Ý nói: Cầu nguyện linh hồn người chết đi lên cõi Tiên.

VIẾT CỦA CHÀNG HỒ
Viết của chàng Hồ là nói về Cây viết của Ông Ðổng Hồ.
Ðổng Hồ làm quan Thái Sử (quan viết sử) đời vua Tấn Linh
Công nước Tấn thời Xuân Thu. Ông chép sử rất trung thực, vô
tư, không sợ sự đe dọa của bạo quyền, được Ðức Khổng Tử
khen là: "Cổ chi lương sử".
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Văn Thi 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.

VIỆT ĐẢNH
越鼎
(Việt: vượt qua, chỉ nước Việt Nam chúng ta đã vượt qua sông
Hoàng Hà- Động Đình Hồ để tiến về phương Nam, nên còn
gọi là cuộc Nam tiến; đảnh hay đỉnh là cái vạc để nấu thức ăn
trong cung nhà vua, vì có đông người ăn; còn chỉ những nhà
giàu có, quyền quí cao sang. Sau đảnh dùng làm lư hương).
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". Ấy là phong hóa nhà Nam.
Điển tích này từ trong câu thơ của 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.
Nam xa ví chẳng vì đường khó,
Việt đảnh mong chi đượm lửa mừng…

VIỆT GIAN
Đức Lý dạy: "Bần Đạo đã nói, Đạo phải diệt tận trong một lúc,
nên trước đã giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo. Nay cái màn
Việt gian ấy đã lộ ra rõ ràng. Ôi! Đạo chết trước tất là Quỉ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vương xâm nhập. Cầm cả quyền hành Tổ đình, hồn Đạo
phưởng phất ngoài muôn dặm, duy còn xác Đạo ngẩn ngơ,
như nhà trống bỏ, lũ hoang vào, mặc dầu tung hoành phá nát.
Hiệp Thiên Đài khoanh tay chờ coi thành bại há?"

VIỆT NAM (Tổ quốc)
越南
Nước Việt Nam có hình chữ S. Phân ra ba miền rõ rệt:
Đức Hộ Pháp nói: "Sở dĩ Đức CHÍ-TÔN chọn đất nước Việt
Nam này làm Thánh-Địa để Phổ-Độ chúng sanh kỳ ba, chỉ vì
Việt-Nam là nơi kết hợp được tinh hoa của tất cả các nguồn
Văn minh trên thế giới, Việt-Nam là nơi tổng hợp các ngành
đạo đức: Nho, Lão, Thích và cũng là nơi gặp gỡ của hai nền
văn minh Đông Tây".
ĐỊA DƯ VIỆT NAM VỀ MẶT KINH TẾ, CHÁNH TRỊ VÀ TÔN
GIÁO
VIỆT NAM ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM CƠ QUI NHỨT
NỀN TẢNG ĐẠI-ĐẠO
• Thiên thời
• Địa lợi
• Việt-Nam là một Quốc gia Thiên định
• Về Tôn giáo - Tam Giáo ở Việt Nam ngày trước
_________________________________

ĐỊA DƯ VIỆT NAM VỀ MẶT KINH TẾ,
CHÁNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO
Nhìn vào lịch sử Việt Nam không loại trừ huyền sử và cận đại
sử để thấu triệt lý do chánh đáng về địa thế ba miền: NamTrung- Bắc có sự liên quan mật thiết cùng nhau từng thời kỳ
Vương vị cùng Đế Đô của mỗi thời đại. Dựa vào huyền sử, kể
từ Lạc-Long-Quân phối hợp với Bà Âu-Cơ sanh ra vua Hùng
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dựng nước và giữ nước trải qua 18 đời Vương Đế trị vì, đó là
giòng giống Rồng Tiên. Về phương diện Địa lý ba vùng:
1- Vùng cực Nam tên nước là Phù Nam, sau đổi thành Chân
Lạp (Thuỷ Chân Lap) sau cùng sát nhập vào An-Nam Quốc.
2- Vùng ở giữa nước là Lâm Ấp, sau đổi tên Chiêm Thành, rồi
đồng hoá vào An-Nam-Quốc.
3- Vùng phía Bắc.
Tên nước đổi thay nhiều lần:
- Ban đầu tên là Xích Quỉ,
- Qua đời Hồng Bàng gọi là Văn Lang,
- Đến đời Thục gọi là Âu Lạc,
- Qua đời Triệu gọi là Nam-Việt.
- Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhứt, bị Tàu chia làm ba quận:
Giao chỉ, Cửu chân, Nhật Nam.
- Đến Bắc thuộc nhà Đường, đặt lại An-Nam Đô-Hộ-phủ.
- Đến đời nhà Đinh dẹp loạn Sứ quân rồi đổi lại Đại Cồ-Việt.
- Đến đời Vua Lý Thánh Tông đổi tên Đại Việt.
- Vua Lý Anh Tông đổi lại An-Nam Quốc.
- Đến Hồ-Quí-Ly đổi là Đại Ngu, nhà Lê đổi lại là Đại Việt.
Khi Vua Quang Trung băng hà, vua Gia Long thống nhất đất
nước và cầu phong với Tàu lấy hiệu nước là Nam Việt. Vua
nhà Thanh bên Tàu cho rằng đất Nam-Việt đời nhà Triệu ngày
trước gồm Lưỡng Quảng, Vân Nam, Phúc kiến, nếu nhận cái
tên Nam-Việt là mặc nhiên nhận chủ quyền của Việt Nam trên
bốn tỉnh của Tàu. Vì vậy vua nhà Thanh đổi hiệu nước là VIỆT
NAM. Đến đời vua Minh Mạng cho rằng cái tên Việt Nam có
mang ý nghĩa thần phục nhà Thanh bên Tàu nên cải tên nước
lại là Đại Nam cho đến nhà Nguyễn mới dứt.
Năm 1945, tên nước Việt Nam được nêu lại. Sau ngày Hiệp
định Genève chia đôi lãnh thổ do Pháp và Việt Minh chia hai
miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 phân ranh (Nam thì Việt Nam
Cộng Hoà - Bắc thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhìn tổng quát lịch sử Việt Nam thì tên Việt Nam do nhà
Thanh áp đặt cho Vua Gia Long phải ép bụng mà nhận do sự
cầu phong. Sử gia Trần-Trọng-Kim cho rằng hai chữ An Nam
có ý thần phục người Tàu, nên lấy tên Việt Nam, lại không kể
rõ việc cầu phong của vua Gia Long từ cái tên Nam Việt đổi
thành Việt Nam. Đó là cận đại sử, để thấy rõ sự liên hệ TàuViệt. Tại sao nước ta xưa kia đặt tên nước là Xích Quỉ?
- Do chỗ "Con Rồng Cháu Tiên" nên gọi mình là Xích Quỉ là
lửa đỏ, do câu "Hoả Sơn Lữ" (lửa đỏ trên núi) vào thời 50 con
theo mẹ Tiên lên núi làm ruộng rẫy gọi là "đào canh hoả Nậu"
đó là giai đoạn đi với vật biểu như: Núi, chim, lửa… đúng vào
huyền sử 100 con, 50 con theo Cha Rồng xuống biển. Nếu cứ
định hai chữ Nam Việt làm tên xứ gồm: Lưỡng Quảng, Vân
Nam, Phúc kiến, thế thì cái tên Việt Nam chỉ có nghĩa về địa lý
mà thôi.
- Về địa lý: Lịch sử cận đại nước ta có Tonkin là Bắc phần, thủ
đô Thăng Long Thành trải qua nhiều thời đại được chấm dứt…
tức trải qua nhiều cuộc biến thiên tuần hoàn, nên vượng khí
địa lý được thạnh hành nơi Trung Phần: Cố đô Huế… Rồi
cũng nằm trong chu kỳ định luật, rồi sang địa lý vượng khí SàiGòn, Gia định. Đến đây cuộc tuần hoàn dường phản bổn hoàn
nguyên châu nhi phục thỉ trở lại Thăng Long, nên Vương vị
Sài-Gòn rất ngắn hạn, cao lắm 9 năm trở lại, nên được chấm
dứt vào ngày 30-4-1975, đúng vào dự đoán biến thiên của Thế
kỷ. Cứ sau 25 năm gần mãn thế kỷ cũ sang thế kỷ mới thì trải
qua cuộc bể dâu của thế kỷ 20 vào năm 1975 là quá đúng.
Cuộc tuần hoàn chuyển xây hết loạn tới bình, vận mạng máu
xương dân tộc tới hồi kết thúc. Nước Việt Nam được thống
nhất theo chủ nghĩa Cộng hoà Xã hội, Thủ đô trở lại Hà Nội,
đúng vào qui luật. Đến đây ta thấy nước Việt Nam đã trải qua
nhiều giai đoạn: hùng hồn, uy liệt làm cho ngoại bang khủng
khiếp, kinh hồn cũng có, mà tủi hổ thần phục cũng có… Đó là
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phần Đời khi nước Việt Nam chưa có Đạo, tín ngưỡng đạo
giáo do nước ngoài du nhập mà thôi.
Dân tộc Việt Thường dù phải chịu lệ thuộc hai nước đại bang:
Tàu đô hộ trót ngàn năm, Pháp gần trăm năm, nhưng với ý chí
quật cường bất khuất nên vẫn đứng vững giữa Năm Châu.
May thay, cũng nhờ đức tin cao độ và lòng tín ngưỡng của
dân tộc nói chung mà được hồng ân Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế khai sáng nền Đại Đạo trong nước nên gọi là
QUỐC ĐẠO lấy danh Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ và cho biết
rằng:
Từ thử nước Nam chẳng Đạo nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nã?
Rằng trẻ noi sau biến hoá già.
Nay Đấng Chí-Tôn chọn đất Tây Ninh làm Thánh Địa là nguồn
cội Đạo Trời để bao bọc, chở che cho toàn nhơn loại vì đạo
đức, thương yêu nhau, không sát hại lẫn nhau hầu tránh nạn
chiến tranh hạt nhân nguyên tử, cũng tiền định làm nơi thay
thế cho ba thành: Sài-Gòn, Chợ Lớn, Gia Định về mặt Tôn
giáo.
VIỆT NAM
ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM CƠ QUI NHỨT
- Theo Địa-lý-học:
Nước Việt-Nam của chúng ta là một thành phần trong Đông
Nam Á và chịu ảnh hưởng văn-hoá của hai xứ Ấn-Độ và
Trung-Hoa. Phật Giáo thì do Ấn Độ truyền đến, Đạo-Giáo và
Nho-Giáo thì du nhập bởi Trung-Hoa; Tam Giáo hòa hợp,
đồng hóa thành một nền nhơn văn đặc biệt của người Việt
Nam.
- Theo lịch sử học:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Qua các đời Đinh, Lê, Lý, Trần dùng tinh thần Tam Giáo làm
Quốc-học. Nay tuy còn trong thời kỳ Pháp thuộc mà người
Việt-Nam vẫn theo Nho Giáo, thờ phượng Tổ Tiên hoặc tụng
kinh Phật, sùng bái các Đấng Thần linh.
- Về luân lý học:
Việt-Nam đặc biệt chú-trọng Tam Cang Ngũ thường; Tam tùng
Tứ đức và tin tưởng luật Nhơn quả Luân hồi. Gần đây, ThiênChúa-Giáo lại du nhập nữa, ấy là một cơ hội mở rộng lòng
Tín-ngưỡng của người Việt Nam. Nhờ đó mà chúng ta có một
nền Đạo-đức truyền thống sâu xa, vững chắc, gồm cả bốn
nguồn Đạo mà ít nước nào có vậy. Nay Việt Nam được thành
hình bởi một Tôn giáo toàn cầu đó là Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, tôn chỉ "Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi".
NỀN TẢNG ĐẠI-ĐẠO
Nền Đại-Đạo phải có đủ ba yếu-tố: Thiên-Địa-Nhân đó là nềntảng của Đại-Đạo ngày nay, còn gọi là Thiên-thời, Địa lợi,
Nhân hoà.
1- Thiên thời:
Đây là Thiên-Thơ đã định "Khai Đạo muôn năm trước định
giờ". Nền Đại-Đạo này tức là Tôn-giáo toàn cầu vậy! Tôn giáo,
Ngài vi chủ năm châu hiệp tín-ngưỡng lại, qui nhứt mà thôi,
với Tôn-chỉ: Tam Gíao Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt!
Thánh-ý của Chí-Tôn rằng: "Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam này,
là cốt để ban thưởng một nước từ thuở 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 này đặng vậy, cốt để ban thưởng các
con thì các con hưởng phần hơn là đáng, lẽ nào Thầy đã để
phần nhiều cho các nước khác sao!" (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
Q.II/25)
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2- Địa lợi:
- Việt-Nam là Thánh-Địa: Chính đây là một nền tảng quantrọng về vật-chất nữa, là đất nước Việt-Nam: Toàn dân ViệtNam có chung một niềm kiêu-hãnh về dân-tộc, về đất nước.Vì
đất nước Việt-Nam thân yêu của chúng ta có những nét đặc
thù khả kính. Lời tiên-tri của Thầy là:
"Một nước nhỏ-nhoi trong Vạn quốc,
"Mà sau làm CHỦ mới là kỳ."
Tuy nhiên cũng nên điểm lại trên thực-tế Việt-Nam có được
những yếu-tố nào mà được chọn là nước CHỦ của Vạn quốc
trong kỳ Thượng-nguơn Tứ chuyển? Vì sao nước Việt Nam
được gọi là Thánh-Địa? Xét về ba phương-diện:
* Về mặt triết-lý văn-minh:
Nước Việt-Nam thọ ba ảnh-hưởng của ba nền Tôn giáo:
Thích-Đạo-Nho từ Ấn-Độ và Trung-Hoa truyền sang. Ba nền
Tôn-giáo ấy đã được đồng-thời phát triển dưới thời nhà LÝ và
nhà TRẦN bằng sự bình-đẳng của ba nền Tôn giáo nói trên.
Kịp đến khi văn-minh Âu-châu tràn vào thì Việt Nam lại được
hưởng thụ thêm nền văn-minh Cơ-Đốc-giáo nữa. Như vậy,
Việt-Nam là mảnh đất gieo Đạo giáo từ lâu; vả lại Việt Nam ít
tạo oan báo, nên nghiệp quả của nó cũng nhẹ nhàng. ViệtNam có đủ điều-kiện để làm cơ qui nhứt toàn Thế-giới vì lý-do
ấy.
* Xét về hình thể địa-lý thiên-nhiên:
Việt-Nam nằm vào vị-trí đặc biệt của Á-Châu, mà Á Châu lại
nằm vào vị trí trung-tâm của quả đất và Á-châu là châu lớn
nhất thế giới. Châu Á thuộc sắc da vàng, theo lý của Ngũ
Hành thuộc Thổ mà Thổ chính là ở trung ương. Việt-Nam là
cửa ngõ để tiếp nạp các luồng tư-tưởng từ Đông sang Tây
cũng là cửa ngõ để phòng-vệ đất nước cho các giống dân
miền Đông Nam châu Á.
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*Xét về hình thể địa-lý huyền-bí:
Việt-Nam có con sông dài vào bậc nhất thế-giới tất sẽ tạo nên
linh-khí thiêng-liêng. Linh-khí 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. Lại nữa, vì địa thế và
sanh khí tốt lành nên tiền định cho Việt Nam là Thánh Địa của
Thế giới mà Tây Ninh là Thánh Địa của Việt Nam.
Đức Chí-Tôn dạy: "Chi chi cũng tại Tây Ninh mà thôi".
Muốn thấu đáo chân lý này, cần suy nghiệm về Đạo học lẫn
khoa học về địa thế và máy nhiệm cơ mầu của Đấng Hoá công
đã đào tạo sắp bày nơi vùng Tây Ninh Thánh Địa: Về địa thế là
huyệt rồng: một vùng đất "Lục Long phò ấn" theo Thánh giáo
sau đây: "Sâu hơn ba trăm thước, như con sông, giữa trung
tim đất giáp lại trúng giữa sáu nguồn làm như sáu con Rồng
đoanh nhau, nguồn nước ấy chảy trúng đảnh núi Bà Đen, nên
gọi Lục long phò Ấn." 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!
Nhưng Thầy cũng thường dạy rằng: "Làm CHỦ đây là chủ về
tinh-thần chớ không phải mang binh hùng tướng mạnh đi
chiếm đất như các con lầm tưởng. Cái chủ tinh thần mới
trường-cữu, còn làm chủ theo thói đời thì nó lỏng-lẻo, bấpbênh nào có bền-chắc, nào có nghĩa lý gì!" Cái lý Tam ngôi
nhứt thể biến sanh Tam-giáo, Tam nguơn, Tam bửu…Số Tam
là chu-kỳ của trời đất để thực hiện cơ vận-chuyển hóa sanh,
qui hợp. Việt-Nam cũng là một Bát Quái Đồ-Thiên có đầy-đủ
các con số ấy, tức nhiên là một Thái Cực-Đồ trọn vẹn.
3- Việt-Nam là một Quốc gia Thiên định:
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Với đất nước Việt-Nam cũng
thế, cũng có đủ yếu tố ÂmDương như trong một cơ thể
con người toàn vẹn. Nhờ
Việt-Nam được kết tinh túkhí Âm Dương điều hòa mới
được đứng vào hàng địa
linh. Khi đã là địa-linh tất
nhiên xuất hiện nhiều nhânkiệt.
Việt Nam là một Thái Cực
Đồ chia hai phần rõ rệt:
- Phần đất liền là Thái
Dương.
- Phần biển là Thái Âm.
Trong đất liền có biển Hồ
(thuộc Cambodge) là nước trong đất tức là Thiếu Âm.
Trong biển có đất (đảo Hải Nam ở Trung-Hoa là đất trong
nước) là Thiếu Dương.
Như vậy bốn yếu-tố trên hợp thành Tứ Tượng.
Giữa dãy đất có rặng Ngũ Hành-Sơn để định cái tâm của vòng
tròn tạo thành một Hậu Thiên Bát-Quái mà núi này đứng vào
Ngũ trung. Việt Nam là một Thái Cực Hoàn đồ.
*Miền Bắc có Thăng Long thành (kinh đô nhà vua).
*Miền Trung có Cố-Đô Huế (kinh đô nhà Nguyễn).
*Miền Nam có Tòa-Thánh Tây-Ninh là (Thiên-triều của
Thượng-Đế).
Ba kinh-đô này đã chấm đậm 3 nét Dương hùng-vĩ lập thành
Tam Tài (Thiên- Địa- Nhân) là quẻ CÀN ☰ Càn vi Thiên (Càn
là trời). Hơn nữa bờ biển Việt-Nam chạy suốt từ Bắc đến Nam

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN V▐

139

như một xương sống xuyên qua Quẻ Càn ☰ biến thành chữ
VƯƠNG 王. Nhưng vì có Tòa Thánh Tây Ninh ở miền Nam
Việt-Nam, do Đức Chí-Tôn ngự là một Thiên triều của
Thượng-Đế, thế nên chữ Vương biến thành chữ CHỦ 主 tức
nhiên Việt-Nam là một quốc gia Thiên định, như lời Đức Ngài
có tiên tri từ thử. Trong đất nước Việt-Nam còn có nhiều thắng
cảnh nổi tiếng, đó là:
Châu-Đốc có Thất Sơn là 7 núi; đối với người là thất khiếu
Dương ở mặt, người tu biến thất tình thành Thất khiếu sanh
quang để suốt thông trời đất.
Miền Nam có Cửu Long giang, phát-nguyên từ ngọn núi cao
nhất thế giới là nguồn phát xuất tức là Hy Mã Lạp-Sơn
(Hymalaya), đổ ra sông Hoàng Hà chảy dài từ Ấn Độ, TrungQuốc qua Lào, Miên, rồi ra 9 cửa tạo thành Cửu Long-giang
chín khúc (ở toàn người là Cửu khiếu).
Địa thế miền Nam Việt-Nam như một mình Rồng uốn khúc, dài
từ mũi Cà-Mau đến ải Nam-Quan thật linh động. Thế đất ViệtNam là một con Rồng khi ẩn khi hiện có đỉnh đầu là dãy Thất
Sơn (Châu Đốc): có hai mắt là núi Dương Đông (Phú Quốc) và
núi Thạch Động Hà-Tiên, vùng Cần-Thơ có miệng là các cửa
sông Cửu Long, chót lưỡi là núi Côn Lôn (Côn Đảo).
Chấm đậm 12 huyệt sáng-suốt, 6 huyệt chánh, 6 huyệt phụ và
huyệt trung ương là huyệt hội các huyệt, mà số 12 huyệt lại
thuộc về Tâm-điền-huyệt, cho nên khiến các hạng dân trong
nước lần lần xu-hướng vào đường đạo hạnh. Các huyệt vừa
kết tụ thì các Tôn-giáo, giáo-hội lần lần phát triển, nhân dân
mở rộng tâm thiện biết hướng về đạo pháp, biết tín-ngưỡng tu
trì.
Dân Việt-Nam theo thời cơ thiên-định, tinh-thần rất thôngminh, tài trí, đức hạnh; các hồn linh chuyển kiếp làm con người
trong nước, vì mảnh đất Việt-Nam được coi như là một thí
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điểm. Nam phần Việt-Nam là nơi địa huyệt, thích-hợp với sự
tiến hóa của các linh-hồn ấy. Cho nên các linh hồn tốt đẹp, ưu
tú khắp nơi hội hiệp tại Nam phần Việt-Nam do luật trời biến
động "nguồn ân thánh triết" lâm phàm sẽ thâu các linh hồn ấy
vào hàng Môn Đệ của Đức Thượng Đế đúng vào địa cầu này
vậy. Quả đúng như lời tiên-tri của Đức Chí-Tôn về Thượng
Nguơn Thánh Đức, mà Đức Ngài đã dạy. Nói đúng ra Việt
Nam là một Thái-Cực-Đồ trọn vẹn.
4- Về Tôn giáo: Tam Giáo ở Việt Nam ngày trước.
Theo địa dư học, nước Việt Nam của chúng ta là một thành
phần trong Đông Nam Á và chịu ảnh hưởng văn hoá của hai
xứ Ấn Độ và Trung Hoa:
- Phật Giáo thì do Ấn Độ truyền đến,
- Đạo Giáo và Nho Giáo thì du nhập từ Trung Hoa.
Tam Giáo hòa hợp, đồng hóa thành một nền nhơn văn đặc
biệt của người Việt Nam.
Theo lịch sử học, đời nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần dùng tinh
thần Tam Giáo làm Quốc học. Ngay trong thời kỳ Pháp thuộc,
cũng còn thấy người Việt Nam:
- Tụng kinh Phật, đi chùa, đi miễu (Đạo Phật).
- Hoặc theo bóng, chàng, đồng cốt (Đạo Lão).
- Hoặc thờ phượng Tổ Tiên (Đạo Nho).
- Hay sùng bái một vị Thần linh nào (Thần Đạo).
Về luân lý học thì chú trọng Tam Cang, Ngũ Thường; Tam
Tùng, Tứ Đức và tin tưởng luật Nhơn quả, Luân hồi (Nhơn
Đạo).
Gần đây, Thiên Chúa Giáo lại du nhập nữa, ấy là một cơ hội
mở rộng lòng tín ngưỡng của người Việt Nam. Nhờ đó mà Việt
Nam có một nền đạo đức truyền thống sâu xa, vững chắc.
Ngày nay, buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ,Thánh-Ngôn Thầy dạy ngày
24-4-1926:
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"Vốn từ trước, Thầy lập Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần
Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. Thầy tùy phong hóa
của nhơn sanh mà gầy Chánh giáo, vì trước, Thế giái chưa
thông đồng Nhơn sanh chỉ hành Đạo nơi tư phương mình mà
thôi. Còn nay thì Càn Khôn dĩ tận thức, nhơn loại hiệp đồng thì
Nhơn sanh lại bị nhiều Tôn Giáo mà sanh nghịch lẫn. Vậy
Thầy nhất định Qui Nguyên Phục Nhứt".
Tóm lại: Đức Chí-Tôn:
- Qui Nguyên Tam Giáo thành một học lý;
- Còn Hiệp Nhứt Ngũ Chi là chỉ vào sự thực hành.
Khi mới nhập môn thì thể hiện Nhơn Đạo, rồi tiến lên Thần
Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo.
Có người nói Tam Giáo và Ngũ Chi, mỗi mỗi đều có qui điều,
giới luật, kinh điển riêng biệt, vậy làm sao mà Qui Nguyên
Phục Nhứt được?
Tìm những thắc mắc và truy nguyên các lẽ ấy:
Nói về sự tín ngưỡng:
- Nho Giáo thì tin tưởng rằng Linh hồn người ta bất diệt. Tiền
bối của chúng ta có chết là chết phần xác nhưng phần hồn vẫn
sống và luôn luôn cận kề với con cháu thân yêu để hộ trì, giúp
đỡ. Cái lẽ thờ phượng Tổ Tiên của người Việt Nam bắt nguồn
từ đó.
- Đạo Giáo tin tưởng rằng trong Thế giái Hư linh có Thần linh,
sinh động và hằng cứu độ chúng sanh trên đường tấn hóa.
- Phật Giáo: tin tưởng vào "Pháp" tiếng Ấn Độ gọi là Dharma.
Chữ "Pháp"nghĩa là luật pháp của Tâm linh. Kẻ tu hành theo
đó thì có thể "Minh tâm kiến tánh thành Phật".
Tóm lại:
- Nho Giáo tin tưởng linh hồn bất diệt.
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- Đạo Giáo tin tưởng Thần linh.
- Phật Giáo tin tưởng Tâm linh siêu nhiên.
Danh từ tuy bất đồng, nhưng tựu trung chỉ về linh hồn là điểm
tánh của Thái Cực Thánh Hoàng ban cho người ta và linh hồn
có thể trở về với cội sanh mình là Trời, nếu người ta biết thực
hành theo Đạo Pháp.
Nói về học lý:
- Nho giáo hay Khổng giáo: Đức Khổng Phu Tử mở rộng một
khoa Luân lý học, lấy Thiên lý là cốt yếu. Thế nên, mặc dầu
trải qua muôn đời, vạn kiếp, khoa Luân lý-học ấy vẫn không hề
sai chạy và dân tộc nào cũng có thể áp dụng được.
Đức Hộ Pháp nhận định:
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 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 phẩm 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
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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".
- Đạo Giáo hay Lão giáo: Đạo Giáo dạy về Vũ trụ thiên nhiên.
Đức Lão Tử cho sự vật ở đời là ảo ảnh; kẻ học nên tìm hiểu
Chơn lý bất di bất dịch kia mà cố gắng thể hiện Chơn lý thành
tâm đức của mình, cầu một nếp sống tiêu diêu theo đạo tự
nhiên. Sách Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu có câu:
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là Tiên trong đời.
Nay, Đạo giáo thì quá ư huyền bí, nên người bực thượng trí
mới thấu đáo chỗ căn nguyên; còn thường nhơn trí hạ là rất
khó thông cơ mầu nhiệm vô cùng, bởi vậy mới hiểu lầm tưởng
sai, mà bày ra phép tắc, phù chú làm cho mê hoặc thói đời,
thêm hủ phong bại tục, khiến người nhiễm lấy dị đoan, nào là
hô phong hoán võ, tróc quỉ trừ ma, bày binh bố trận, mới biến
ra Tả đạo Bàng môn, thiệt là rất hại.
- Phật Giáo thì cho rằng Tâm linh người ta rất huyền nhiệm.
Kẻ tu hành cứ khai sáng nó đến cùng độ thì sẽ giác ngộ được
Phật tánh. Tự giác là pháp môn giải thoát kiếp luân hồi, nhơn
quả.
Tóm lại:
- Nho Giáo dạy về Nhơn sanh,
- Đạo Giáo dạy Đạo tự nhiên,
- Phật Giáo dạy pháp môn giải thoát kiếp sanh tử.
Tam Giáo tuy lập luận khác nhau về danh từ, về cách học, về
hình thức, nhưng tựu trung tinh thần thì Tôn giáo nào cũng lấy
Tâm Tánh làm căn bản học hành. Mà muốn thâm nhập vào
Tâm Tánh, khám phá những lẽ huyền nhiệm của nó thì phải
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dùng Vô-Vi-Pháp. Đây là điểm Tam giáo đồng nhứt lý và có
thể qui hợp thành một học thuyết:
Xét Nho Giáo, chúng ta thấy Kinh Dịch bảo rằng: "Vô tư dã, vô
vi dã tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố"
có nghĩa là không suy nghĩ, không hành động, yên lặng mà
chẳng động, đến khi cảm thì thông suốt cái đại lý của Thiên
hạ. Lại nói rằng: "Đại nhơn vô tư" là bậc đại nhơn không nghĩ
quấy, mà trái lại, họ luôn luôn giữ Tâm lặng lẽ vô sự, để rồi
cảm thông với Thiên lý là căn bản Nhơn Đạo mà họ phải thể
hiện. Sách Luận Ngữ chép rằng: "Tử vô tứ, vô ý, vô cố, vô
ngã". Cũng có nhiều sách nhắc nhở câu: "Vô vi, vô ngôn, vô
dục". Phép vô vi nầy, người nào thực hiện được thì tâm trí
thông sáng được đại lý trong thiên hạ: "vô vi nhi trị".
Đạo Giáo giải bày Vô-Vi-Thuyết rõ ràng hơn. Chính Đức Lão
Tử là người ẩn dật để thực hiện nó. Đạo Đức Kinh thường
nhắc câu: "Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị" tức là vi chi ư vị hữu trị
chi ư vị loạn. Lại có câu: "Thánh nhơn vô kỷ, vô công, vô
danh". Thánh nhơn không cầu công ơn, không tư kỷ, không
ham danh, mà ngày nay Đức Hộ Pháp dạy người Tu phải đạt
cho được ba ngàn công quả (3.000) cũng do lẽ đó.
Ấy là:
- Chí nhân vô kỷ (số 0).
- Thần nhân vô công (số 0).
- Thánh nhân vô danh (số 0).
Như thế là khi đạt được ba số không (000) rồi đặt số 3 trước
các con số không ấy thành ra 3.000 công quả.
Phật Giáo: Đức Thích Ca Mâu Ni bỏ ngôi Thái Tử giàu sang,
bỏ nếp sống Vương giả trong hoàng cung, tách mình ẩn dật
trong rừng sâu, để tìm Chơn lý tuyệt đối. Đó là thể hiện Vô-Vipháp. Bát Nhã Tâm Kinh có câu "Vô sắc vô không, vô ngã, vô
thường, vô pháp, vô tranh, vô tướng, vô sở hành, vô sở đắc".
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Như vậy: Tam Giáo nương Vô-Vi-Pháp để hàm dưỡng sự tịch
tịch linh thông, giải thoát được cái thân ô trọc, hẹp hòi, để rồi
hòa đồng với võ trụ, hòa đồng với Thượng Đế. Đó là điểm
Tam Giáo đồng nhứt lý. Cho nên người xưa bảo rằng: "Đồng
nhứt trong cái sai biệt". Còn Đức Khổng-Phu-Tử nói rằng:
"Đồng qui nhi thù đồ, nhứt trí nhi bách lự". Thiên hạ đồng về
một chỗ, nhưng do nhiều đường lối khác nhau; đồng đến một
điểm, nhưng do trăm ngàn ý nghĩ khác nhau.
Đức Thượng Phẩm nói: "Về việc lập quốc cho nòi giống ViệtNam, mặc dầu địa thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệtcường trợ giúp cho nó thành một nước độc-lập hoàn toàn mà
lại còn là trụ cốt thái bình cho vạn-quốc nữa. Vì chính nước
Việt-Nam đã được Đức Chí-Tôn định là Thánh-Điạ thì tức
nhiên nó phải có chút ảnh hưởng của Đạo Cao-Đài quyết-định,
không dựa vào hình-thức nào hay là chút ảnh-hưởng văn-minh
của một liệt cường nào cả. Vì sự tiền-định khéo-léo và cao
trọng như thế mà Đạo Cao-Đài sẽ được vi-chủ về mặt tinhthần để chấm dứt cuộc chiến-tranh tàn khốc của hoàn-cầu.
Theo thế thường, đời càng gay mà muốn lập lại đời thái-bình
thì phận-sự của Đạo lại càng thêm khó-nhọc và nặng-nề. Vậy
các Thiên-mạng phải cố tâm trì-chí, đứng trọn trong khuôn-khổ
Đạo thì mới được dễ-dàng để bước qua những trở ngại trên
phận-sự mà thành-công một cách mỹ mãn. Các Em cứ đặt
trọn Đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi việc sẽ được như ý".
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 LỤÂT
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 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

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

146

▐ Q.3 VẦN V

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

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!"
Vị Giáo Chủ hữu hình của nền Đại-Đạo tại Việt Nam là:
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
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".

VIỆT NAM THÁNH ĐỊA
越南聖地
Đức Thượng Phẩm nói: "Về việc lập quốc cho nòi giống ViệtNam, mặc dầu địa-thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệtcường trợ giúp cho nó thành một nước độc-lập hoàn toàn mà
lại còn là trụ cốt Thái-bình cho Vạn-quốc nữa. Vì chính nước
Việt-Nam đã được Đức Chí-Tôn định là Thánh-Điạ thì tức
nhiên nó phải có chút ảnh hưởng của Đạo Cao-Đài quyết-định,
không dựa vào hình-thức nào hay là chút ảnh-hưởng Vănminh của một liệt cường nào cả. Vì sự tiền-định khéo-léo và
cao trọng như thế mà Đạo CaoĐài sẽ được vi-chủ về mặt tinhthần để chấm dứt cuộc chiến-tranh tàn khốc của hoàn-cầu.
Theo thế thường, đời càng gay mà muốn lập lại đời Thái-bình
thì phận-sự của Đạo lại càng thêm khó-nhọc và nặng-nề. Vậy
các Thiên-mạng phải cố tâm trì-chí, đứng trọn trong khuôn-khổ
Đạo thì mới được dễ-dàng để bước qua những trở ngại trên
phận-sự mà thành-công một cách mỹ mãn. Các Em cứ đặt
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trọn Đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi việc sẽ được như ý. Cần nhứt
là các Bạn THIÊN MẠNG phải làm khác 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 tương-tàn
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.
Vậy có câu "Dĩ đức phục nhơn", tức là lập hòa-bình bằng
nhơn-đức, mà chính các vị lãnh-tụ không thật-hành được mảymay nào cả thì đừng trông chi họ đem hạnh-phúc và nguyệnvọng chơn-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".

VIỆT NAM LÀ TÀU - TÀU LÀ VIỆT NAM
Đây là lời xác nhận của một vị Thánh người Trung hoa (quen
gọi là nước Tàu) rằng: "Việt Nam là Tàu:" vì Việt Nam trước
đây đã hấp thụ một nền văn hóa cao sâu của các Thánh
Khổng, Mạnh, Lão, Trang, nhưng ngày giờ này là thời "Qui
Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi" cho nên dù là nước nào cũng phải
lấy đạo đức của chính ông Thầy Trời đến dạy, thì phải lấy tinh
thần đạo đức đó làm trọng, mà Đạo-đức khởi phát từ Việt Nam
thì dẫu là "Tàu cũng là Việt Nam" trên tinh thần Qui hiệp ấy.
Ngài Tôn Văn tức Tôn Trung Sơn giáng Cơ xưng là Tôn Sơn
Chơn Nhơn. Ngài giáng tại Phạm nghiệp, ngày 11-4-Ất Hợi (dl:
13-5-1935).
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Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
"Chào chư vị Đại đức, Âu Dương Hiền đệ và Từ Huệ. Bình
thân. Bần Đạo tưởng chẳng cần nói rõ thì Âu Dương Hiền đệ
cũng đủ hiểu rằng: quê hương của chúng ta ngày nay vì tấn bộ
trong đường vật chất văn minh nên đạo đức như ra phế hủy.
Hại thay! Tinh thần Trung-huê từ trước chỉ nhờ đạo đức mới
bảo thủ giống nòi, vững gìn đại quốc. Nếu đạo đức tiêu hao thì
thế nào an quốc, vì trên 500 triệu sanh linh chỉn coi đường
danh là quí, nẻo lợi là hơn, thì trường tranh đấu thế nào không
náo nhiệt. Hễ có tranh đấu ắt có nghịch thù, hễ có nghịch thù
thì ngoại bang xúm xui mưu làm loạn, loạn thì nhược, nhược
thì vong, vong hưng Tàu đều do trị loạn, trị đặng chỉ nhờ Đạo,
Đạo thạnh mới mong mỏi nước hưởng thái bình. Hiền đệ nghĩ
đến điều ấy, rồi mới biết phận sự dành để cho Hiền đệ rất nên
yếu trọng. Ấy là tương lai ngày sau. Còn buổi nầy nương ngụ
hải ngoại kiều cư, Hiền đệ gắng qui tâm liên lạc, giúp khó trợ
nghèo, ấy là ơn sâu của Hiền đệ thi ra cho người đồng xứ.
Khá để lòng rằng: Tàu là Việt Nam, Việt Nam là Tàu, cũng
chung huyết khí đa nghe".

VIỆT NAM MUÔN NĂM
Lòng mong mỏi của mọi người công dân muốn rằng đất nước
này sẽ đời đời bền vững. Nhưng sự bền vững này có cơ sở:!Là có được mối Đạo Trời gầy dựng trên đất nước Việt. 2Người dân Việt được trui rèn trong lò đạo đức từ thuở khai
quốc đến giờ nên giờ phút này đầy đủ tinh thần bất khuất, ý
chí tự lực tự cường; tất cả đều sống trên một Quốc gia thiên
định; tức nhiên Việt Nam đã có đủ Tam Tài trọn vẹn đó là
Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.
Đây nhắc lại tiếng tung hô đầy ước vọng của Đức Ngoại Hầu
Cường Để, người đã theo đuổi con đường Cách mạng mong
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được cứu dân, cứu nước, nhưng sau cùng đành thất vọng.
Tiếng kêu lên giờ phút này như tiếng vang trong sa-mạc,
nhưng cũng nói lên một tinh thần ái quốc nồng nàn, dù đã mất
tất cả.
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.
Hôm nay, di hài của Ngài đã được đem về nước: Do đó khối
anh linh của Ngài cũng cùng về hiệp với khối Quốc hồn của
bốn ngàn năm lập quốc.
Thê thảm thay! Trước nửa giờ lâm chung, Ngài còn rán ngồi
dậy nhắn cùng tất cả Thanh Niên Việt Nam hãy cương quyết
phục cường cứu quốc, rồi Ngài nằm thiêm thiếp. Trước khi trút
hơi thở cuối cùng Ngài còn rán kêu: "Việt Nam Muôn Năm".
Bần Đạo nghe thuật lại điều ấy, Bần Đạo cảm khích vô ngần.
Những bạn đã lưu vong cùng Ngài đã khóc hết nước mắt. Khối
tâm hồn ái quốc ấy hôm nay ước mong nó sẽ là một ngọn lửa
thiêng nung sôi tâm hồn của toàn thể Quốc Dân Việt Nam, bỏ
thành kiến, bỏ đảng phái hiệp sức cùng nhau để cứu vãn tình
thế nước nhà đang lúc nguy vong tan tác… Bần Đạo xin toàn
thể đồng bào nối điêu theo dư âm khốn khổ của Ngài đã kêu
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cả toàn thể đồng bào của chúng ta. Bần Đạo hô như Ngài đã
kêu gào thống thiết trước hơi thở cuối cùng của Ngài… Nối
theo lời kêu gọi thống thiết của Ngài Bần Đạo về đến đây cũng
xin cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ Lưỡng Phái lập
lại lời thống thiết trước giờ chết của Ngài. Bần Đạo hô cả thảy
đều hô theo "Việt Nam muôn năm!".

VIỆT THƯỜNG
越 裳
E: Ancient name of Việt Nam.
F: L’ancien nom du Việt Nam.
Việt Thường là tên của nước Việt Nam thời vua Hùng Vương.
"Xét: Thời Hoàng Đế dựng muôn nước, lấy địa giới Giao Chỉ
về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách Việt. Vua Nghiêu sai Hy
thị đến ở Nam Giao để định đất Giao Chỉ ở phương Nam. Vua
Vũ chia chín châu thì Bách Việt thuộc phần đất châu Dương,
Giao Chỉ thuộc về đấy. Từ đời Thành Vương nhà Chu [10631026 TCN] mới gọi là Việt Thường thị, tên Việt bắt đầu có từ
đấy".
Đức Hộ Pháp nói: "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". 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
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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."
Đức Tôn Trung Sơn giáng Cơ nói: "Bần Tăng thậm cảm. Cũng
một cơ đời không phương tận thức, hỏi chi Tàu Nhựt đương
nhiên. Bần tăng e cho khoảnh đất Việt Thường nầy cũng
không xa khói lửa."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.

VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Buồn vì từ đời Hồng
Bàng dĩ chí Hậu Lê, dân Việt không ngớt làm thân nô lệ cho
Đường Trào. Còn vui tuy ít, mà có hơn không, để giảm bớt
cơn sầu của dân ta trong một thuở. Ấy là Việt Vương Câu
Tiễn thắng mưu cao kế độc của Tàu, ngay trong đất nước Tàu
mới hết nạn triều cống."

VINH (Giáo Sư Thượng Vinh Thanh)
Ngày 09 -09 Bính Dần. Thọ phong Giáo Sư phái Thượng.
Thánh danh Thượng Vinh Thanh vào ngày 09 tháng 09 Bính
Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo

VINH DIỆU
榮耀
Vinh: Vẻ vang. Diệu: rực rỡ. Vinh diệu là vẻ vang rực rỡ.
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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 TônSư 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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con coi cái vinh diệu có chi bằng chăng?

VINH HIỂN
榮顯
E: Glorious.
F: Glorieux.
Vinh: Vẻ vang. Hiển: có tiếng tăm được ngưỡng mộ. Vinh
hiển là vẻ vang và có tiếng tăm được ngưỡng mộ.
Đức Hộ Pháp nói: "Ba mươi năm khổ não, toàn con cái Đức
Chí-Tôn lập nghiệp cho Đạo hôm nay đặng thành tựu. Ngó dĩvãng, ngó đương nhiên bây giờ xa cách như Trời với vực. Yếu
buổi nọ, so-sánh mạnh hôm nay. Nhục buổi nọ so-sánh vinhhiển hôm nay, giá-trị xa nhau thiên-lý".
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Chàng dầu vinh hiển cảnh Thần,
"Gởi trong giấc mộng đặng gần cùng nhau."
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VINH HOA (VINH HUÊ)
榮 華
E: Honour and prosperous.
F: Honneur et prospère.
Vinh: Vẻ vang. Hoa: Huê: tốt, thịnh vượng. Vinh hoa hay Vinh
huê là vẻ vang và thịnh vượng. Vinh hoa phú quí: vẻ vang,
thịnh vượng và giàu sang.
Đức Phật Quan Âm dạy rằng: "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."
Thầy nói: "Thầy chịu ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng:
Chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết. Nghe à! Cho thi:
Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường.
Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhơn-tình ví chẳng mưu thâu-phục,
Thế-giới mong chi phép độ lường.
Nhỏ dại Thầy nuôi mùi đạo-hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền-lương,
Vinh-hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.!"

VINH HOA (HUÊ) PHÚ QUÍ
"Nơi vinh hoa phú quí thường ngăn cản đường tu, cân đai lòe
loẹt hay buộc chặc xác phàm".
Đức Lý dạy: Giồng Luông,29-1-Mậu Thìn (dl:20-2-1928).
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Cười… Thượng Hoài Thanh, Lão mừng cho Đạo hữu đó. Hiền
Hữu định cuộc vinh huê phú quí nầy cho mình hưởng trọn là
quí hay là cho toàn cả chúng sanh nương dựa mà lập địa vị
Thiên tước là quí, đó Hiền Hữu? Vậy, Hiền Hữu nghe Lão
phân:
Một địa vị ngôi xưa có sẵn,
Vì thương nhau lo lắng để lời.
Giấc vinh huê vốn tạm của đời,
Tỉ chẳng khác cuộc chơi phong nguyệt.
Một điểm thiếu mà ai chẳng tiếc,
Của non sông da diết lắm buồn vui,
Trong thềm Nho nhà hạnh phước roi,
Mình sang trọng vì ngôi sẵn sắm.
Màn bí mật tay kia đã nắm,
Lợi danh hay ngăn cấm bước đường tu.
Mẹ già kia chưa vẹn công phu,
Vợ nghĩa đó, kiếp tu còn gắng vó.
Mình biết ngõ phải tua dẫn ngõ,
Cầm đèn soi khêu tỏ giữa Âm đình,
Phải biết đời gọi trọng, ấy khinh,
Nhớ nguồn cội, tánh linh xưa để sẵn.
Nơi trần khổ bớt lần đeo đẳng,
Vì lắm thương mới dặn cạn lời.
Mỗi điều nào Lão dặn, phải xét nét cho cạn. Vợ hiền, mẹ tiết,
cái phước nơi hồng trần nầy ít ai đặng vậy. Phải lo bảo bọc độ
rỗi cho trọn phận làm người. Ngày Tân gia, Lão tưởng chẳng
cần định, vì Chí Tôn hằng ngự nơi lòng Hiền Hữu, chẳng ai
dám phạm, phòng lo. Ngày nào xong các việc, tự nơi Hiền
Hữu định liệu. Lão cho Hiền Hữu đôi liễn nầy:
Tích đức lưu phương hoài cổ trị gia thường dĩ Đạo,
Hàm ân phúng thế ưu kim xử sĩ chỉ tùng Tâm.
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VINH HƯ
榮虚
Vinh: 榮 Vẻ vang. Hư: Không thực, không có, không vào đâu
cả, hư ảo. Td: Vinh diệu, Vinh hoa.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Ðã thừa may rủi cuộc vinh hư,
Làm lắm công phu thử đến chừ.
Hiệp khách nên trang non nước sửa,
Càng qua lần lựa cửa anh thư.

VINH NHỤC
Thi văn dạy Đạo:
Vinh nhục đòi phen vui lẫn khóc,
Ghét thương lắm lúc giận pha cười.

VINH THÂN PHÌ GIA
榮身肥家
Vinh: Vẻ vang. Thân: thân mình. Phì: béo, đầy đủ. Gia: nhà.
Vinh thân: tấm thân vẻ vang. Phì gia: nhà sung túc. Vinh
thân phì gia là sướng mình béo nhà, thân mình vẻ vang, gia
đình giàu có.
Đức Hộ Pháp nói: "Nặng mang cái mảnh hình hài gọi rằng
mạng sống, luật thiên-nhiên bảo tồn (la loi de conservation)
định vậy, phận thiêng liêng giúp thế ở nơi mình, nên cũng phải
chung lộn với thế tình ăn ăn mặc mặc. Nào là vinh thân, nào
là phì gia, tuồng đời nêu trước mắt như lượn sóng ba đào
xao-xuyến giữa dòng thế-sự. Nào là yếu thua mạnh thắng, nào
là ngu thiệt trí hơn, nhập vào trí-não như gươm gíao đua tranh
giữa trận lợi danh hoàn-vũ, vì vậy mà đòi phen vùi lấp tánhlinh xu về hình thể."
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VINH QUI BÁI TỔ
榮 歸
E: To return home with honour.
F: Retourner au village avec l'honneur.
Vinh: Vẻ vang. Qui: trở về. bái tổ: bái tạ tổ tiên. Vinh qui là trở
về làng quê một cách vẻ vang sau một chiến thắng.
Vinh qui bái tổ: Nói về các sĩ tử đi thi thời xưa, khi thi đậu
Trạng nguyên hay Tiến sĩ, được vua phong tước và ban cho
áo mão, xe ngựa, quân lính đi khoe quan nơi kinh thành, xong
thì cho phép trở về quê nhà để khoe quan với người trong làng
xóm, đồng thời bái tạ tổ tiên. Sau thời hạn cho phép thì phải
trở lại kinh thành để vua bổ đi làm quan.
Đức Quyền Giáo Tông khóc Cao Thượng Phẩm:
"Ôi! Chiếc nhạn kêu thu cũng là một cảnh sầu bi nơi trầm luân
khổ hải này, một con thơ còn bơ vơ nơi đất khách, sau dầu
bước đặng thang mây, vinh qui bái tổ, ôm cái tháp này khóc
than, chớ Cha hiền đã cỡi hạc qui Tiên".

VĨNH BẤT TỰ DỤNG
Vĩnh bất tự dụng là vĩnh viễn không bao giờ dùng người nầy
trở lại nữa, vì người nầy đã phạm lỗi rất nặng và bị cách chức.
Lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp về trường hợp Chức sắc
phạm lỗi nặng, bị kết án: Vĩnh bất tự dụng:
"Hễ mang án Vĩnh bất tự dụng thì chỉ đặng lãnh các phân sự
phụ thuộc mà thôi, chớ không đặng quyền cầm chủ quyền một
cơ quan Chánh Trị Đạo nào hết, dầu cho một Hương đạo đến
các Trấn đạo, các chủ quyền ấy không đặng cầm, duy đặng
làm phân sự phụ thuộc mà thôi."
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Nhị thập ngũ niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

THÁNH LỊNH
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 tới ngày có Đầu Sư chánh vị.
Nghĩ vì toàn thể Chức Sắc Thiên phong các cơ quan Chánh
Trị Đạo đã lãnh sứ mạng nơi mình khuyến dân qui thiện, tạo
thời sửa đời, hướng dẫn nhơn sanh vào con đường cọng yêu
hòa ái, thì không được một ai đi ngoài tôn chỉ này.
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhất: Từ đây cả Chức sắc Thiên phong toàn thể các
cơ quan Chánh trị Đạo, nếu vị nào hành quyền nơi địa phận
không đủ đức hạnh, đạo tâm, hòa thuận, yếu ái lẫn nhau, hầu
giúp phương diện thể thống cho Đạo, sanh sự bất hòa, sai trái
nghịch lẫn nhau, làm cho nhơn sanh khinh rẻ nền Đạo, thì Hội
Thánh sẽ dùng quyền nghiêm khắc trừng trị và liệt vào hàng
"VĨNH BẤT TỰ DỤNG".
Điều thứ nhì: Thánh lịnh này có hiệu lực cho toàn cả Chức
sắc Nam phái lẫn Nữ phái.
Điều thứ ba: Chư vị: Bảo Thế, Khai Pháp Chưởng quản Bộ
Pháp Chánh, quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đạo Nhơn Chưởng
Quản Phước Thiện, Nữ Chánh Phối Sư Lại Viện Hành-chánh,
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Nữ Phối Sư Chưởng quản Nữ Phái Phước Thiện, các tư kỳ
phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh này.
Lâp tại Tòa Thánh, ngày 02 tháng 08 năm Canh Đần
(Le 20 septembre 1950)
HỘ-PHÁP
(Ký tên và đóng dấu)

VĨNH BIỆT
永別
E: The eternal separation.
F: La séparation éternelle.
Vĩnh biệt là Ly biệt vĩnh viễn, xa cách mãi mãi, không bao giờ
còn gặp lại nhau. Đây là nói đến sự chết.
Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần có câu:.
"Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt,
"Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng."

VĨNH CỬU - VĨNH TRƯỜNG
E: Eternal.
F: Éternel.
Thầy dạy: "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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VĨNH HẰNG
永 恆
E: The eternity.
F: L’éternité.
Vĩnh: Lâu dài, mãi mãi. Hằng: luôn luôn. Vĩnh hằng là tồn tại
mãi mãi, không bao giờ hư hoại.
Cõi Vĩnh hằng: Cõi thiêng liêng Hằng sống.

VĨNH KIẾP QUÂN SANH NGƯỠNG KỲ HUỆ ĐỨC
永劫群生仰其惠德
(Vĩnh là Lâu dài, vĩnh viễn. Kiếp: Khoảng thời gian từ lúc sanh
ra cho đến lúc mất đi. Một kiếp sống là một đời người. Vĩnh
kiếp là lâu đời nhiều kiếp, chỉ thời gian lâu dài lắm. Quần:
Nhiều người đông đảo. Quần sanh đồng nghĩa với chúng
sanh, chỉ tất cả các loài sanh vật trong Càn Khôn Vũ Trụ gồm:
Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại; với nghĩa hẹp chúng sanh hay
Quần sanh là nhơn loại. Ngưỡng: Ngửa mặt trông lên với lòng
kính trọng và yêu mến. Kỳ: Trợ ngữ. Huệ: Ơn huệ. Ðức: Ðiều
tốt lành hạp lòng người, thuận đạo Trời.
Toàn câu ý nói chúng sanh vĩnh viễn đời đời ngưỡng nhờ ơn
đức của Ngài.

VĨNH NGUYÊN TỰ (Chùa)
Vĩnh Nguyên Tự hay chùa Vĩnh Nguyên Ở xã Tân An, quận
Cần Giuộc, do Thái Lão Sư Lê Văn Tiểng, pháp danh Lê Ðạo
Long tu theo Minh Ðường (trong Ngũ Chi Minh Ðạo) lập nên.
Trước khi Ngài Lê Ðạo Long đăng Tiên, Ngài có tiên tri: "Nơi
đây là Thập Nhị Khai Thiên, cơ quan của Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ hoằng khai chánh giáo chơn truyền". Ngài dạy các Môn đệ
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phải tùng Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Ông Lê Văn Lịch là con
ruột của Ngài, được Ðức Chí Tôn phong Ðầu Sư Ngọc Lịch
Nguyệt; Thái Lão Sư Trần Văn Thụ, pháp danh Trần Ðạo
Minh, là Môn đệ lớn nhất của Ngài, nhập vào Ðại-Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ được Ðức Chí Tôn ân phong là Ngọc Chưởng Pháp.
Vĩnh Nguyên Tự trở thành một trong những Thánh Thất đầu
tiên của Ðạo Cao Ðài.

VĨNH SANH
永 生
E: The eternal life.
F: La vie éternelle.
Vĩnh: Lâu dài, mãi mãi. Sanh: sống, đời sống. Vĩnh sanh là
sống mãi mãi, hằng sống.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"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."

VĨNH TỒN
永 存
E: Eternally existent.
F: Existant éternellement.
Vĩnh: Lâu dài, mãi mãi. Tồn: còn. Vĩnh tồn là tồn tại mãi mãi,
không bao giờ mất.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
"Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VĨNH TỒN HẬU LAI
永存後來
(Vĩnh tồn là tồn tại vĩnh viễn, còn mãi mãi; Hậu lai là đến sau,
sau này). Sự bền bĩ lâu dài không mất.
Nếu là một Minh quân thì lo gì không có Thần trung. Khi ấy thì
tất cả cùng nhau vững tâm mà nâng đỡ hồn của đất nước,
đồng thời cũng ráng giữ gìn cơ nghiệp to lớn của nhà vua để
lưu truyền mãi mãi về sau. Vì cơ nghiệp vua chính là của toàn
dân tộc hưởng nhờ.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Trụ tâm nâng đỡ quốc hồn,
"Giữ bền đảnh nghiệp vĩnh tồn hậu lai."

VĨNH TRƯỜNG
永長
E: Eternal.
F: Éternel.
Vĩnh trường 永長 là Lâu dài, mãi mãi.
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."

VÓ NGỰA
Vó ngựa: chân ngựa, bước chân ngựa.
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Vó ký là bước chân của con tuấn mã
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ðường dài vó ngựa tua bền sức,
Sức yếu lòng người khéo để gương.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vó ký ướm ngập ngừng mà cánh hồng toan lướt gió.

VÕ LỰC
Võ lực 武力 Sức mạnh bằng tay chân làm ra. Võ lực trái với
đạo đức văn chương.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thế đời càng dữ càng kiên đức,
Võ lực hùng oai cũng chẳng màng.

VÕ MÔN
禹門
Vũ môn hay Võ môn là chỉ người học chiếm được công danh.
Ca dao: "Mười ba cá đi ăn thề, Mười bốn cá về cá vượt Võ
môn".
Ý nghĩa: Võ môn hay Vũ môn là một cái cửa núi ở thượng du
sông Trường giang nước Trung Hoa, thuộc tỉnh Tứ Xuyên,
chân núi có cái vực rất sâu. Tương truyền đến mùa thu nước
lớn thì cá đua nhau tới đó nhảy thi với nhau, con nào vượt qua
vũ môn thì hóa ra rồng. Sách Tàu có câu: "Vũ môn tam cấp
lãng" 禹門三級浪 nghĩa là Cửa Vũ có ba bực sóng, dùng để
chỉ việc thi cử, tuyển lựa người tài giỏi ra giúp nước, an dân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nước Việt Nam huyện Hương Khê tỉnh Hà Tỉnh và Nghệ An,
trên chót núi cũng có một cái hồ ba bực, không khác gì nơi
sông Trường giang.
Bát Nương Diêu Trì Cung có thơ:
Quen chiều non nước lúc xuân xanh,
Tên tuổi đài mây đã sẵn dành.
Lộc thế rẻ mùi chê mặn lạt,
Ơn Trời nên phận gắng đua tranh.
Lẫy lừng cánh hộc xông trường võ,
Đầm ấm duyên loan để chí thành.
Vùng vẫy võ môn qua mấy cấp,
Soi tâm đêm quạnh phó Trường Canh.

VÕ PHU (VŨ PHU)
Có hai trường hợp:
• Võ (Vũ): Dùng sức mạnh, trái với Văn. Phu: người đàn ông.
Võ phu hay Vũ phu 武夫 là người đàn ông thô tục, chỉ biết
giải quyết công việc bằng sức mạnh bắp thịt.
• Võ: một thứ đá có màu đẹp dùng làm ngọc giả. Phu: một thứ
đá giống như ngọc, dùng làm ngọc giả.
Võ phu hay Vũ phu 碔砆 là ngọc giả, chỉ người giả dối, gian
xảo, chuyên đi lừa gạt người.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trong đời rất hiếm võ-phu,
"Lường cân tráo đấu, dối tu cúng chùa."
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VÕ PHỦ TỪ

VÕ PHỤC
Võ phục: y phục của con nhà võ, y phục của tướng soái nhà
Trời.
Đức Hộ Pháp nói: đêm 18-02 năm Nhâm Thìn (1952).
"Mỗi kỳ Đại Đàn kể từ 12 giờ cho đến 2 giờ, trong hai giờ đồng
hồ nếu mấy người mặc một bộ đồ võ phục như vầy, có buộc
dây như Tôi, chịu thử như Tôi coi ra sao mấy người biết. Từ
lúc mới vô dĩ chí cho tới mãn lễ, không có lúc nào ở không,
luôn luôn hành pháp không nghỉ, tới xong lễ lại lên giảng đài
giáo Đạo cho con cái Đức Chí Tôn, nếu ngày kia có tuổi thêm
chút nữa, chắc làm không nỗi, không thể đứng nỗi, chịu không
nỗi nữa."

VÕ TÁNH - NGÔ TÙNG CHÂU (Tên)
Đức Hộ Pháp nói: "Trong công cuộc định quốc, Bần Đạo nói
có hai vị trung thần mà Hoàng Triều đã đặt họ là "Trung quân"
tức là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Tây Sơn đem cả lực
lượng mình đặng lấy thành Bình Định, Võ Tánh với Cao
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hoàng Gia Long chẳng cần gì phải giải vây cho thành Bình
Định tức nhiên là Qui Nhơn, nên thừa cơ hội binh lực của Tây
Sơn không có đề phòng mà đánh lấy luôn thành Phú Xuân,
nhờ thế Gia Long tức nhiên Đức Cao Hoàng đã lấy Phú Xuân
đặng, hai người Ngô Tùng Châu và Võ Tánh tử tiết, thật sự ra
Hoàng Đồ nước Việt Nam ta đặng thống nhứt từ Mũi Cà Mau
đến Ải Nam Quan ngày nay là nhờ lực lượng Cao Hoàng đã
cầm vận mạng và nhờ hai vị "Tinh trung" Ngô Tùng Châu và
Võ Tánh mà ta có thể hãnh diện nói rằng: Hai người ấy là
người đồng bào trong Nam ta đó vậy."
Võ Tánh có giáng Cơ:
Ngọn lửa tinh trung định Nguyễn trào,
Nam bang gầy dựng lắm công lao.
Thủ thành Bình Định Tây Sơn đọat,
Phạt ải Đông kinh chúa Nguyễn thâu.
Đế nghiệp xây thành ba tấc củi,
Quốc gia vững nghiệp ít tô dầu.
Anh hùng thân tử thần vô tử,
Nêu tấm gương trung độ kẻ sau.
(Tiền Quân Võ Tánh)

VÕ TRỤ
宇 宙
E: The universe, Cosmos.
F: L'univers, Cosmos.
Võ: Khoảng không gian 4 phương trên dưới. Trụ: thời gian xưa
qua nay lại.
Nho gia Lục Cửu Uyên định nghĩa Võ trụ như sau:
Thượng hạ tứ phương viết Vũ,
Cổ vãng kim lai viết Trụ.
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(Trên dưới bốn phương gọi là Vũ,
Xưa qua nay lại gọi là Trụ.)
Vậy, Vũ trụ có nghĩa bao gồm cả không gian và thời gian.
Thường nói: Càn Khôn Vũ Trụ, nghĩa là khắp Trời Đất, khắp
không gian và thời gian suốt từ xưa tới nay.
Mỗi vũ trụ bao gồm nhiều thế giới, mỗi thế giới là một địa cầu.
Địa cầu của nhơn loại chúng ta đang ở là một thế giới, nó chỉ
là một phần bé nhỏ trong toàn cả vũ trụ bao la vô cùng rộng
lớn mà con người khó tưởng tượng nổi.
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.

VÕ VĂN ĐỢI (Tên)
(Giáo-Thiện Võ Văn Đợi sau tu theo Đạo Núi)
Ông VÕ VĂN ĐỢI, tự là Đại, quê quán làng Gia Lộc, quận
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nhập vào Phạm Môn, lập hồng thệ
kỳ I tại Sở Trường Hoà ngày 3-giêng-Nhâm Thân (dl: 7-21932) được Đức Hộ Pháp ban cho Đạo hiệu: Linh Đoán, đắc
phong Lễ Sanh-Giáo Thiện (phái Thượng), bắt thăm đi làm
Đầu Họ Đạo Rạch Giá để khai mở Nhà sở Phước Thiện và
các cơ sở lương điền công nghệ thương mãi để thu huê lợi về
xây cất Tòa Thánh, ngày khởi đi làm Đầu Họ là ngày 12-9-Ất
Hợi (dl 9-10-1935). Khi ông Đợi từ chức Giáo-Thiện để lập
thành cơ sở Tu chơn tại Vạn-Pháp-Cung, nhóm của ông được
Đức Hộ Pháp gọi là Nhóm Đạo Núi. Ông Đợi mất ngày 22-4Đinh Hợi (1947), hưởng 50 tuổi. Ông Võ Văn Đợi có người
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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con trai tên là Võ Văn Kỵ. Sau khi ông Đợi qui liễu thì ông Kỵ
được tín nhiệm làm Chủ sở nơi Vạn Pháp Cung, đứng đầu
Nhóm Đạo Núi. Ông Kỵ mất năm Tân Tỵ (2001).
Chuyến đi núi Bà của Đức Hộ Pháp lần thứ nhứt ngày 12-6Mậu Dần (dl 9-7-1938) xác định vị trí lập Cực lạc Thế giới có
quí ông: Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Lư và Võ Văn Đợi
(Đại) tham dự. Ông Võ Văn Đợi ở họ đạo Mỹ-Tho về Tòa
Thánh thăm Đức Thầy, nghe Đức Thầy định đi núi nên ông xin
theo hầu Thầy...Khi lên được một đỗi, gặp một tảng đá lớn,
dưới tảng đá có một cái hang kêu là hang Gạo. Đức Thầy
chun qua hang đá, rồi leo lên một tảng đá khác, nơi đây mát
mẻ, Đức Thầy ngồi nghỉ mát. Lúc đó, ông Võ Văn Đợi (đạo
hiệu Linh Đoán) đem võng ra giăng cho Đức Thầy nằm nghỉ,
rồi ông chạy xuống cầu đá, chỗ bến xe gần Chùa Trung mua
nước dừa đem lên cho Đức Thầy uống..Rồi Đức Thầy ra lịnh
trở về Tòa Thánh. Thật là dịp may hay có định duyên hạnh ngộ
đối với ông Võ Linh Đoán, trước kia được nghe Đức Thầy nói:
"Không biết có đứa Phạm Môn quèn nào lên núi lập cho Bần
Đạo một vườn nho." Khi nghe câu nói nầy trong dịp Lễ Khánh
thành Nhà Bảo Cô, ông đảm nhận Đầu Họ Đạo từ Rạch Giá
về Tòa Thánh tham dự. Nay lại được nghe nói: Cực Lạc Thế
Giới ở trên núi, có đủ Am Vân, Tịnh Cốc, tất cả những điều đó
được khắc sâu vào tâm não và chính đó là điểm hành trình để
ông lên núi sau nầy. (Sau thành Đạo núi)
Tìm hiểu Giáo Thiện Võ văn Đợi: Sau ba năm đi Đầu Họ Đạo
rồi làm gì? Trong số 72 môn đệ Phạm Môn được thọ giáo với
ân sư Hộ Pháp, có ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi đáng quan
tâm, lưu ý về gương đạo hạnh của ông. Sau ba năm hành đạo
theo lịnh Đức Tôn sư, lo tạo cơ sở, lương thực nuôi công quả
làm Đền Thánh, ông liền từ chức, về cửa Tu Chơn. Song sự
từ chức nầy chưa được thượng quyền chấp thuận, bởi vì từ
bỏ chức tước phẩm vị Thập Nhị đẳng cấp thiêng liêng là từ bỏ
Thiên vị mình, thay vì đi về với Cửu Thiên Khai Hóa, lại phải
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an trú nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Để bảo tồn ý định của
mình, ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi tự treo ấn từ quan Đạo, lên
núi, tự lập cơ sở tu hành riêng, không còn tùng Hội Thánh
Phước Thiện nữa, thay áo trắng ra đồ nâu! Mặc dù có hành
động mở đường khác, song ông Võ Văn Đợi vẫn giữ nghĩa
thầy trò, luôn trung thành tôn kính Đức Hộ Pháp. Điều nầy
đáng phục ông biết giữ 36 chữ lời Minh thệ, nhứt là tình nghĩa
thầy trò nơi cửa Phạm. Hành động nầy ông căn cứ vào đâu?
Theo sự hiểu biết từng cá nhân, hoặc đúng hoặc sai, có lẽ do
văn thơ ngày 22-1-Kỷ Mão (dl:12-3-1939) của Ngài Khai Pháp
Chưởng quản Cơ Quan Phước Thiện như vầy:
"Kính cùng ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi:
Tiếp thơ hồi âm của Hiền hữu theo thơ số 219 của Bần Tăng
đề ngày 17-11-Mậu Dần. Bần Tăng đắc lịnh của Đức Hộ Pháp
để trả lời cho Hiền hữu rõ về lẽ thăng phẩm Chí Thiện cho
Hiền hữu và giải rành rẽ vì cớ nào mà Người chưa muốn để
cho Hiền hữu thọ lãnh tân phẩm Chí Thiện? Vốn Thập Nhị
đẳng cấp thiêng liêng là chơn tướng bí truyền của Đạo, mỗi
bậc thăng là một cơ quan giải khổ về phần hữu vi, hình thể
của chúng sanh. Kể từ bậc Giáo Thiện đổ xuống, trách nhiệm
đã nặng oằn khó khăn dường nào! Thử nghĩ từ bậc Thính
Thiện mà lần leo đến Giáo Thiện thì ôi thôi! Thật là tân khổ
trăm bề. Hiện thời chúng sanh còn khổ thì lẽ cố nhiên, Hiền
hữu phải còn chịu nhọc nhằn, mà cái khổ ấy, chúng ta đã thấy
trước mắt dẫy đầy không còn ai chối cãi đặng. Hiền hữu chẳng
lẽ ngơ tai nhắm mắt mà đi ngang qua cái khổ cảnh của chúng
sanh cho đặng. Huống chi bậc phẩm Chí Thiện lại còn khó
khăn phận sự hơn bội phần. Đức Hộ Pháp vì lòng yêu đương
Hiền hữu, không nỡ để chồng chất sự khó khăn thêm cho
nặng oằn hai vai Hiền hữu, sợ nỗi nặng gánh đổ nhiều, nên
mới duy trì, không cho thăng vị Chí Thiện là vậy đó." [Khai
Pháp]
Qua Thánh ý nầy, hiểu được rằng: Đức Hộ Pháp đã tiên liệu
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về sứ mạng đi đến con đường Tu Chơn của ông Đợi, nên cố ý
duy trì không thăng phẩm Chí Thiện là do đó. Như thế, ông là
người đầu tiên được Đức Hộ Pháp tuyển chọn đưa vào con
đường Tu Chơn, hầu dìu dắt các bạn đồng môn để trả nghĩa
thầy. Nhưng tiếc thay! Ông đi trúng đường mà lại làm sai
Thánh ý là lập luật riêng, thay vì tùng theo kỷ luật Phạm Môn
đã có ân sư giáo huấn. Do đó, ông bị Thánh lịnh số 25/PT
ngày 26-2-Kỷ Mão (dl: 15-4-1939) đương thời gọi là Đạo Nghị
Định khép về tội bất tuân Luật Pháp Đạo, hiệp nhau làm
nghịch mạng bề trên, tự chuyên phế bỏ phận sự hành đạo,
nên cho xuất ngoại Phước Thiện kể từ ngày ký tên Thánh lịnh
nầy. Mặc dù phải thi hành theo luật pháp đạo, nhưng tình
nghĩa thầy trò đối với Tôn sư, ông vẫn giữ. Đến năm Đinh Hợi
(1947), ông thọ bịnh nặng trên chơn núi. Đức Hộ Pháp hay tin
liền ra lịnh đem ông Võ Văn Đợi về Nội Ô Tòa Thánh để trị
bịnh. Đức Thầy giao cho Chức sắc Phước Thiện chăm sóc
thuốc thang, vì họ là thệ hữu Phạm Môn trước đây. Đức Thầy
thường đến thăm và chọn thầy thuốc điều trị cho môn đệ đến
ngày ông qui liễu. Trước ba ngày cổi xác trần, ông tự biết mình
có tội với thầy, với bạn, nên dạy đàn em viết tờ xin tội cho ông
ký tên dâng lên Đức Thầy, nguyên văn như sau:
Chùa Cao Đài, ngày 22 tháng 4 năm Đinh Hợi.
TỜ XIN TỘI
Cúi bạch Sư Phụ, Con là Võ Văn Đợi, 50 tuổi, cúi đầu trăm lạy
Sư Phụ xá tội giùm con. Kể từ ngày con hiến thân làm đạo đến
nay tính 17 năm có lẻ. Đến nay con đau nặng, không thể mạnh
được, mà lại gần rốt kiếp sống rồi. Nên nay con cúi đầu trăm
lạy Sư Phụ xá 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
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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)
Quí hóa thay lòng từ bi của Đức Thầy đã không trách phạt mà
lại còn thầm khen và xác nhận không có tội gì hết. Nhờ lượng
khoan hồng của Đức Hộ Pháp là vị "Phật sống" mà ông được
an trú nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, thay vì phải đầu kiếp tu
hành lại. Ngoài ân huệ khoan dung, Đức Thầy còn cho phục
chức Giáo Thiện do Thánh lịnh số 58/TL đề ngày 23-4-Đinh
Hợi (dl. 11-5-1947):
"Cho phục phẩm Giáo Thiện (Phước Thiện) kể từ ngày 22-4Đinh Hợi, vị Đạo hữu Võ Văn Đợi 50 tuổi, khi còn tại thế ở làng
Gia Lộc (Tây Ninh). Lễ cất táng người được dùng theo hàng
Giáo Thiện và linh vị được đem vào Báo Ân Từ."
Phẩm Giáo Thiện được hành lễ tang tại Báo Ân Từ lần đầu
tiên là Giáo Thiện Võ Văn Đợi vậy.
Làm sao biết ông VÕ VĂN ĐỢI ở Thanh Tịnh Đại Hải Chúng?
Căn cứ vào Lời Phê sau đây của Đức Hộ Pháp, do Tờ đề
ngày 3-11-Canh Dần (1950) của ông Nguyễn Văn Thế và 16 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 ở 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)]
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Ý nghĩa nầy liên hệ với Lời Phê ngày 8-9-Kỷ Sửu cho ông
Trần Văn Mến ở Châu Đốc xin từ chức Giáo Thiện.
Lời Phê của Đức Hộ Pháp: "Phước Thiện cũng có phẩm
tước 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 an
trú nơi Đại Hải Chúng."
Sưu khảo tài liệu nầy để chiêm nghiệm về ý nghĩa 3000 công
quả như thế nào? Nguyên nhân là Hội Thánh Phước Thiện có
dâng Tờ lên Đức Hộ Pháp là thầy của Phạm Môn Phước
Thiện, cầu xin ân xá, phục chức Giáo Thiện cho ông Võ Văn
Đợi. Trước khi ban hành pháp lịnh quyền Chí Tôn hiệp nhứt
(Chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng)
đặc xá phục chức Giáo Thiện cho ông Võ Văn Đợi, Đức Hộ
Pháp kêu ông Chí Thiện Phạm Văn Út đến hỏi rằng: - Đợi nó
đủ 3000 công quả chưa?
Gặp câu hỏi khó nầy thuộc về mặt pháp giới, ông Chí Thiện Út
bạch thầy: - Điều đó con làm sao biết được!
Đức Hộ Pháp phán: - Nếu vậy, căn cứ vào Tờ xin tội của Hội
Thánh Phước Thiện mà phục phẩm Giáo Thiện lại cho Võ Văn
Đợi. Ý nghĩa gì? không rõ ông Phạm Văn Út có thỉnh giáo rõ
việc nầy không?
Kết luận: Nhờ ân sư tha thứ là phận thầy, nên đệ tử khỏi đầu
kiếp mang xác phàm, mà được lưu trú nơi Đại Hải Chúng ở
cõi Hư linh.

VÕ VĂN KỈNH (1880-1946)
Ông Võ Văn Kỉnh, Giáo-tập Cần-giuộc, là người đứng vào số
trong số 27 người ký tên vào Tờ Khai Đạo ngày 23-8 BínhDần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926).
Ông Kỉnh người làng Thanh Hà, xã Tân Kim, Cần Giuộc. Từ
nhỏ, ông sống với Mẹ là bà Lê Thị Liên. Ông lập gia đình với
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bà Lê thị Ngưu. Ông bà có 4 người con: người đầu mất sớm,
kế đến là Võ Thị Cúc (An), Võ Văn Nhàn và Võ Thị Thủ
(Thạnh). Ông Võ văn Kỉnh dạy Quốc ngữ tại trường Quy Đức
cho đến khi về hưu. Ông dạy thêm chữ Nho tại nhà. Trước lúc
nhập môn vào Đạo Cao Đài (dl. 5-3-1926), ông Giáo Kỉnh có
thời gian khoảng 3 năm tu học với Hoà Thượng Nhứt Thiện
trên đỉnh núi Bà Đen.
Sau khi nhập môn, ông Võ Văn Kỉnh tích cực hành Đạo, được
thọ phong Lễ Sanh ngày 17-5 năm Bính-Dần (1926), nhưng
sau đó thì ông rời bỏ Toà Thánh Tây Ninh và theo Chi Phái
Bến Tre tức là Ban Chỉnh Đạo.
Ông Võ Văn Kỉnh qua đời vào ngày 15-12 Bính Tuất (1946),
an táng tại đất nhà làng Thanh Hà. Khoảng năm 1980, gia
đình đã bốc mộ lưu tro tại chùa Huê Nghiêm (An Dưỡng Địa)
Phú Lâm.
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.

VONG ÂN BỘI NGHĨA
忘 恩 背 義
E: Ungrateful.
F: Ingrat.
Vong: Quên. Ân: ơn. Bội: làm trái lại, phản lại. Nghĩa: cách cư
xử đúng theo lẽ phải và đạo lý. Vong ân bội nghĩa là quên ơn
phụ nghĩa.
"Nếu ta vô tình lãnh đạm để cho họ phải chịu mai một thân thể
lẫn tâm hồn, thì cái tội của ta vong ân bội nghĩa không cải
chối. Hôm nay các anh linh chư vị anh hùng tiền bối và hậu bối
đang ngự trị trong khối Quốc hồn của ta và đang vơ vẩn bên
ta."
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Thầy dạy:
Thấy đời đã vong ân bội nghĩa,
Thấy đời vì các tía lầu son.

VONG BẢN
忘 本
E: To forget one’s origin.
F: Oublier son origine.
Vong: Quên. Bản: Bổn: gốc, nguồn cội. Vong bản hay Vong
bổn là quên nguồn gốc, quên tổ tiên của mình.

VONG HỒN (VONG LINH - LINH HỒN)
亡魂
E: Soul of death person.
F: L’âme du mort.
Vong: Mất, chết. Hồn: linh hồn. Linh: linh hồn. Vong hồn, đồng
nghĩa với Vong linh, là linh hồn của người chết.
Vong hồn 亡魂 là Hồn của người đã chết, còn được gọi là linh
hồn hay chơn hồn. Triết lý Đạo Cao Đài tin rằng con người có
linh hồn và thể xác. Mỗi con người ở thế gian gồm có ba thể:
Xác thân phàm, Chơn Thần, Linh hồn.
- Phàm thân 凡身: Hay nhục thể là Đệ nhứt xác thân, do cha
mẹ đào tạo bằng xác thịt, Phật giáo cho là thân Tứ đại, bởi
đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Thể này hữu hình, trọng
trược, không thường tồn, dễ bị hoại.
- Chơn Thần 真神: Hay Đệ nhị xác thân. Theo Thánh giáo đây
là một xác thân Thiêng liêng do Phật Mẫu dùng nguơn khí tạo
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thành. Thể này thuộc khí chất, bán hữu hình, vì nó có thể thấy
đặng, mà cũng không có thể thấy đặng. Khi ra khỏi xác phàm,
thì Chơn Thần lấy hình xác phàm như khuôn in rập.
- Linh hồn 靈魂: Hay Chơn linh là một điểm Linh quang từ
khối Đại Linh quang của Thượng Đế chiết ra ban cho. Thể này
Thiêng liêng trong con người, nó vốn vô vi, bất tiêu bất diệt,
nên khi chết, linh hồn nhẹ nhàng sẽ trở về cõi Hằng Sống.
Khi còn sống, Chơn Thần không thể xuất ra đặng vì bị xác
phàm níu kéo, chỉ bậc chân tu mới có thể xuất ra đặng.
Đức Hộ Pháp nói trong ngày Khánh Thành Báo-Quốc Từ: "Nơi
Đền Thờ nầy các Ngài đã thấy Linh Vị của mấy vị Cựu Hoàng
và Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, xin các Ngài đừng lầm tưởng
rằng: Đạo đã xu hướng theo thuyết "Bảo Hoàng" mà kỳ thật
các Đấng ấy chỉ liệt vào hàng trung quân ái quốc của xã hội
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.
Tưởng niệm tới lễ ấy nên Hội Thánh mới quyết định lập BÁO
QUỐC TỪ thờ trọn cả các vong linh của các anh hùng chiến
sĩ, Cứu quốc công thần cùng là Trận vong chiến sĩ."
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."

VONG NIÊN
忘 年
E: To forget one’s age.
F: Oublier son âge.
Vong: Quên. Niên: năm, tuổi.
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN V▐

175

Bạn vong niên: hai người bạn một già một trẻ chơi thân với
nhau, vì hợp ý hợp tình hợp chí, không kể tuổi tác lớn nhỏ.

VONG PHÀM
亡 凡
E: The soul of laymon.
F: L’âme du laïque.
Vong: Mất, chết. chỉ vong linh. Phàm: người thường, không tu.
Vong phàm là vong linh của người phàm.
Người phàm là người thường, không có đạo, không tu. Nhưng
khi họ ý thức được cuộc đời là giả tạm, quyết lánh vòng danh
lợi, nhập môn cầu đạo, gìn giữ giới luật tu hành, thì người ấy
tiến lên được một bước, đứng trên bực người phàm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vong phàm, lạy 4 lạy là tại sao? là vì 2 lạy của phần
người, còn 1 lạy Thiên, 1 lạy Địa.

VONG XU (VONG KHU)
忘軀
E: To forget one’s body.
F: Oublier son corps.
Vong: Quên. Xu: thường đọc là Khu: thân mình. Vong xu là
quên cái tấm thân của mình.
Vì quên tấm thân mình nên cũng quên cả linh hồn mình,
thường đưa mình vào nơi trụy lạc ăn chơi, quên hết chức
năng cao quí của một con người trong Càn Khôn Vũ Trụ, uổng
một kiếp sanh.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Vong xu trọn cả một Càn Khôn,
Hết kiếp thịt xương, tới kiếp hồn.
Ngảnh lại hỏi người là chắc đó,
Trăm năm là tuổi chết rồi chôn.

VÒNG MINH KHÍ
E: Mystic circle.
F: Le cercle mystique.
Vòng Minh-khí là một thứ ánh-sáng minh triết mà cái văn
minh tinh-thần đã khởi điểm nơi này. Học Đạo, hiểu Đạo là tạo
cho mình một ánh sáng minh-triết, phát ra bằng vòng Minh-khí;
nói Đạo cho người hiểu Đạo, ban-bố khắp nơi bằng huyền-lực,
bằng hào-quang, điển sáng gọi là vô-vi. Đạo Cao-Đài khởi nơi
đất nước Việt-Nam này hân hạnh có được hồng-ân ấy.
Pháp Chánh Truyền:
Đại phục Giáo Tông "Đầu đội mão vàng 5 từng hình
Bát-Quái (thế Ngũ Chi Đại-Đạo) ráp tròn lại bít chính
giữa; trên chót mão có để chữ Vạn, giữa chữ Vạn có
để Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh khí."

VÒNG TRẦN
E: The world.
F: Le monde.
Vòng: Phạm vị rộng lớn có giới hạn. Trần: bụi, chỉ cõi trần.
Vòng trần là phạm vi trong đó là bụi bặm. Ý nói: cõi trần, cõi
của nhơn loại.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VÒNG XÂY CHUYỂN
E: The wheel of reincarnation.
F: La roue de réincarnation.
Vòng xây chuyển: Hay vòng luân chuyển, tức là vòng luân
hồi chuyển kiếp của chúng sanh trong tam đồ lục đạo.
Theo Phật, chúng sanh bị nghiệp lực cuốn hút vào vòng sinh
tử, lên xuống không bao giờ ra khỏi các cõi và không bao giờ
dừng nghỉ. Nghiệp là động cơ lôi chúng sanh đi trong sáu cảnh
giới: Cõi người, Cõi trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh.
Tuy vậy, người tu hành phải nhờ con đường của vòng xây
chuyển để được tiến hóa cho đến khi đạt giải thoát.
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."

VỌNG
• VỌNG 妄 Viễn vông, hư giả, càn bậy. Td: Vọng chấp, Vọng
ngữ, Vọng niệm.
• VỌNG 望 - Trông xa, mong mỏi, ngưỡng mộ. - Ngày rằm âm
lịch. Td: Vọng bái, Vọng động, Vọng nhựt.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nếu muốn an vui theo lẽ đạo,
Từ từ đừng vọng vị cao lương.
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VỌNG BÁI
望拜
E: To prostrate oneself from far away.
F: Se prosterner de loin.
(Vọng 望: trông lên, hướng về trên. Bái 拜: lạy, tỏ lòng kính)
Vọng bái 望拜: Ngưỡng vọng mà cúi lạy. Nếu là lúc Cầu siêu
thì đầu ngưỡng vọng cúi lạy Đức Phật Tổ ở cõi Tây Phương
cùng Phật A-Di-Đà nơi Cực Lạc xin cứu giúp cho chúng sanh.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
"A-Di-Đà Phật độ chúng dân."

VỌNG CẦU
妄 求
E: The vain hop.
F: Le vain espoir.
Vọng: Viễn vông, hư giả, càn bậy. Cầu: tìm, xin. Vọng cầu là
cầu mong việc viễn vông.
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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VỌNG ĐỘNG
妄 動
E: To act in vain.
F: S’agiter vainement.
Vọng: Viễn vông, hư giả, càn bậy. Động: làm, chuyển động.
Vọng động là toan tính làm chuyện hư giả, vô ích.
Tâm vọng động: Lòng dấy động lên hoài, hết toan tính làm
cái nầy đến ham muốn làm cái kia.

VỌNG NGỮ
妄 語
E: The lie.
F: Le mensonge.
Vọng: Viễn vông, hư giả, càn bậy. Ngữ: lời nói. Vọng ngữ là
nói láo, nói dối, nói không đúng sự thật.
Vọng ngữ là điều răn cấm thứ 5 trong Ngũ Giới Cấm.
Tân Luật -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.

VỌNG NGƯỠNG
E: To look up and to hope.
F: Regarder en haut et espérer.
Vọng ngưỡng là ngửa mặt trông chờ Ơn Trên chiếu cố.
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Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng nói: "Bần đạo khuyên khá hết dạ
kỉnh thành mà vọng ngưỡng nơi Ðấng Chí Tôn, thì con
đường được thung dung đầm ấm, 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 trờ
bước tới nữa, mà vẹt ngút mây xanh, trông vào cảnh tự tại."

VỌNG NIỆM - VỌNG TƯỞNG
望 念 - 妄 想 (妄念)
E: The Vain thought.
F: La Vaine pensée.
Có hai trường hợp:
• Vọng: 望 - Trông xa, mong mỏi, ngưỡng mộ. - Ngày rằm âm
lịch. Niệm: tưởng nghĩ. Vọng niệm 望念 là hướng về Trời
Phật mà tưởng niệm. Td: Vọng bái, hướng lên trên, Vọng
nhựt.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngày ngày vọng niệm chớ vong,
"Chẳng nên hủy hoại mới phòng khỏi hoang."
• Vọng: 妄 Viễn vông, hư giả, càn bậy. Tưởng: ý nghĩ. Niệm:
tưởng nghĩ. Vọng tưởng 妄想 đồng nghĩa với vọng niệm
妄念 là nghĩ tưởng những việc sai trái, càn bậy.
Sự Vọng niệm khiến chúng ta bị chậm trễ trên con đường
tiến hóa, vì linh hồn chúng ta có thói quen nương tựa, ỷ lại
vào tha lực, chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài, nên còn yếu
đuối, trí não lâu mở sáng, nên sự tiến hóa tất nhiên trì trệ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VỌNG THIÊN
Vọng Thiên 望天 là trông ngóng vào cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống. Chơn hồn sung sướng vui vẻ lên đường mà trông
ngóng về cõi Thiêng Liêng.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
"Chơn thần khoái lạc lên đàng vọng Thiên."

VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO
望天求道
(Vọng: hướng về, trông lên; Thiên: trời; Cầu Đạo: xin đạo) là
hướng lên Trời để cầu xin mối Đạo. Ngày Vọng Thiên Cầu
Ðạo là sắp vô đề mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Các Ðấng dìu
dắt ba ông lần lần, nghĩa là ba ông mới nhập trường Ðạo.
Đúng vào ngày 27-10-Ất Sửu (dl: 12-12-1925), Đức Cửu Thiên
Huyền Nữ, tức là Phật Mẫu hay còn gọi là Cửu Thiên Nương
Nương, giáng mách bảo rằng: "Mùng 1 tháng 11 nầy, Tam Vị
Đạo Hữu Vọng Thiên Cầu Đạo".
Ba ông hợp nhau bàn giải, không hiểu Cầu Đạo là gì mà Bà
dạy, để cầu hỏi mấy Em. Ngày sau, ba ông cầu Thất Nương
hỏi: - Thất Nương dạy giùm, Cầu Đạo là gì?
Thất Nương nói:
- Không phải phận sự của Em, xin hỏi Ông AĂÂ.
Ngày sau nữa, có các Đấng giáng, ba ông hỏi thì các Đấng
cũng nói: Không phải phận sự của tôi, xin hỏi Ông AĂÂ.
Ngày 30-10-Ất Sửu (dl: 15-12-1925), ba ông cầu Đấng AĂÂ thì
Đấng AĂÂ giáng dạy rằng:
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- Ngày mùng 1 tháng 11 nầy (dl: 16-12-1925), Tam Vị phải
Vọng Thiên Cầu Đạo. Ba Vị tắm gội cho tinh khiết, ra quì giữa
Trời, mỗi vị 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 ơn đủ phúc lành cho ba tôi cải tà qui
chánh".
Nhớ lời Ông AĂÂ dạy, tối hôm mùng 1 tháng 11 năm Ất Sửu,
ba ông mặc áo dài đen, quần trắng, đầu đội khăn đóng, đặt
một cái bàn nhỏ và thấp ngoài sân, trước nhà ông Cư, đồng
quì xuống, chống tay lên bàn, mỗi người cầm 9 cây nhang đốt
cháy, đưa lên vái: "Ba tôi là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc,
Cao Hoài Sang, Vọng Bái Cao Đài Thượng Đế ban ơn đủ
phúc lành cho ba tôi cải tà qui chánh". Ba ông cứ tịnh tâm mặc
niệm, vái đúng như lời của Đấng AĂÂ dạy, không nhớ tới cái
vụ quì ngoài sân cỏ, dựa đường đi, có kẻ qua người lại dập
dìu, lớp thì xe cộ họ đi chơi, lớp thì đi coi hát về, họ dừng chân
lại coi ba ông nầy cúng vái ai mà lại quì ngoài sân cỏ như vậy.
Ai coi mặc ai, ba ông cứ quì đó cầu khẩn, van vái cho tàn hết 9
cây nhang. Cúng vái xong, ba ông vào nhà, đem Ngọc Cơ ra
cầu.
Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng, viết chữ Nho, cho 4 câu Hán
văn, chép ra sau đây:
"Vọng niệm phân thùy sự sự phi,
"Cá lý Thiên tâm thường thế nhẫn.
"Thiên tâm tu hướng cá trung cầu.
"Quân vấn Thiên tâm mạc tri tường".
Ba Ông không hiểu chi cả. Khi Đấng Cao Đài Thượng Đế
thăng rồi, ba ông mới thỉnh bàn ra, cầu Ông AĂÂ xin giải nghĩa
4 câu Hán văn của Đức Cao Đài Thượng Đế trên đây.
Đấng AĂÂ giáng, giải nghĩa từng chữ đơn, đại ý như sau về
nghĩa xuôi:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Việc cầu ước đều chẳng phải,
Mỗi lẽ do lòng Trời, phải đợi lịnh.
Lòng Trời tua ngó theo, mỗi việc đều cầu khẩn,
Bây hỏi lương tâm chưa biết rõ sao?
Lòng Trời: Conscience.
Đấng AĂÂ nói:
- Đấng Cao Đài Thượng Đế nói Tam Vị chưa đủ đức tin về
Ngài nên hỏi gạn lại. Tam Vị phải nghĩ cho thấu.
Đấng AĂÂ cho bài thi:
Cứ níu theo phan Đức Thượng Hoàng,
Tự nhiên tu tánh đặng bình an.
Nguyệt hoa căn tội tua xa lánh,
Vịn lấy nhành dương hưởng đạo nhàn.
Luận Đạo:
Điều đáng lưu ý là ngày Vọng thiên cầu Đạo là ngày 1-11-Ất
Sửu, tức là ngày Âm lịch có đến 3 con số 1 ấy là sự "đắc nhứt"
Thiên đắc nhứt dĩ linh, địa đắc nhứt dĩ ninh, Nhơn đắc nhứt dĩ
thành (đủ Tam Tài: Thiên-Địa-Nhơn) rồi vậy. Hơn nữa đúng
vào năm ẤT SỬU. Tính theo thứ tự của Thiên can. (Ngày 111-Ất Sửu, dl.16-12-1925)

VỌNG THIÊN BÀN
Đức Thượng Sanh nói: "Nhờ chơi Xây Bàn mà ba ông Cư,
Tắc, Sang học hỏi Ðạo-lý, trau giồi trí thức cho tới ngày Ðức
AĂÂ xưng chính danh là Ðức Chí-Tôn dạy ba ông Vọng Thiên
Bàn ngoài sân, quì giữa Trời mà cầu Ðạo ngày 1 tháng 11 Ất
Sửu (dl. 16-12-1925).
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VỌNG THƯỢNG ĐẾ
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
"sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền.
"Nguyền cho trăm họ bình yên,
"Nhà nhà no ấm khỏi phiền khỏi than."

VÔ BIÊN
無邊
E: Without limits.
F: Sans limites.
Vô: Không, trống không, không có gì. Biên: biên giới, giới hạn.
Vô biên là không giới hạn, không cùng tận.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Oát triền vô biên, Càn kiện cao minh,...."
Vô biên vô giới: không biên không giới, tức là không giới hạn,
bao la không cùng tận.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tánh háo sanh của Đức Đại Từ Bi cũng nhân đó mà vô
biên vô giới.

VÔ CAN
無干
E: To be out of cause.
F: Être hors de cause.
Kinh Sám Hối có câu:
"Bền công kinh sách xem coi,
"Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VÔ CĂN - VÔ KIẾP
Bà Bát Nương Diêu-Trì-Cung nói: …"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. 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".

VÔ CÔNG TRÁC
無功琢
Trác: 琢 mài dũa, trau dồi. Vô công trác: không ra sức trau
dồi.
Phương ngôn có câu:
Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài,
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngoc đi.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sanh tồn cụ pháp vô công trác,
Tử hậu cùng đồ uổng lộ diên.

VÔ CÙNG TẬN
無窮盡
E: Infinite, endless.
F: Infini, sans fin.
Vô cùng 無窮 Không giới hạn, không cùng tận.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Bông
hoa Thiêng Liêng ấy sẽ sống một triệu lần, do nơi quyền-năng
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biến hóa của nó và nó sẽ hiện tượng biến hóa trước mặt ta vô
cùng tận vậy".
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
"Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng."

VÔ CỰC ĐĂNG
無極燈
Thầy giải về Vô Cực Đăng: Trước khi phân Trời Đất, thì khí
Hư-vô bao quát Càn khôn, sáng soi đầy trong vũ-trụ. Nó là một
cái trung tâm-điểm, tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra Thái-cực,
hóa Lưỡng-nghi. Lưỡng-nghi là Âm Dương tức là động và
tịnh. Có Âm Dương rồi mới có hóa sanh muôn vật.
Ngọn đèn thờ chính giữa, là giả mượn làm Tâm đăng, Phật
Tiên truyền Đạo cũng do đó, thành Đạo cũng tại đó. Nó đặt
ngay chính giữa, không lay động, xao xuyến, chiếu thấu khắp
cả Càn khôn.
Mặt Nhựt, mặt Nguyệt có lúc sáng, lúc tối, giờ khắc nào cũng
tỏ rạng, không lu mờ. Nhơn vật nhờ đó mà sanh, nhờ đó mà
thành, nhờ đó mà an vui. Trời Đất nhờ đó mà quang minh
trường-cửu. Người tu-hành nhờ đó mà tạo Tiên tác Phật, siêu
phàm nhập Thánh. Hễ chinh qua bên trái thì Tả Đạo; dịch qua
bên hữu thì bàn-môn, ngay ở giữa là Chánh Đạo. Đạo CaoĐài ngày nay chỉ dùng hai chữ chánh và trung mà thôi.
Chúng-sanh phải nên am-tường lý ấy, lý ấy ở trong Tâm. Tâm
an-tịnh vô-vi tự nhiên bất động là Chánh Đạo. Tâm còn tính
mưu thần chước quỉ, độc ác hiểm sâu, ấy là bàng-môn, tả Đạo
chớ chi đâu! Thế nên nhân-loại phải thờ Đức Thượng Đế trong
buổi Tam-kỳ Phổ-Độ này.
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VÔ CỰC - THÁI CỰC - THÁI HƯ LÀ GÌ?
(Trích Trung Thiên Dịch - Trần Cao Vân - trang 375)
Theo triết thuyết Thiên Địa - Âm Dương thì chữ Thái là nói cực
kỳ to lớn; vô cùng vô tận, không thể so sánh được nữa.
Vũ trụ bao la là Thái Hư, là nói chân thể ấy trống không. Song
trong cái Hư không vô cùng vô tận, vô xú vô thanh ấy vốn ở
trong cái Lý và cái Khí cũng vô cùng vô tận; cho nên khi ta
muốn nhấn mạnh phần Lý, thì ta gọi Thái Hư hay Vô cực; khi
ta muốn nhấn mạnh về phần Khí thì ta gọi Thái Hư hay Thái
cực:
- Khí là phần hữu hình, là điện tử lưu hành trong vũ trụ.
- Lý là mãnh lực xoay vần, chủ thể những điện tử ấy.
- Vô cực và Thái cực là hai phương diện nói về cái thể của
Thái Hư. Còn Lý và Khí tuy nói là hai mà chỉ có một. "Có Lý thì
có Khí và có Khí thì có Lý, danh tuy là hai mà kỳ thực thì có
một". Bởi vây khi chưa có trời đất và một vật gì, thì khí cơ (hạt
điện tử) nhờ mãnh lực vận động của Lý sinh ra hình chất, nên
nói "Vị hữu Thiên địa Khí sinh hình". Nhưng chừng vật ấy đã
sinh ra rồi, thì hình chất ấy hàm ngụ nơi Khí "dĩ hữu Thiên địa
hình ngụ Khí" và nhờ khí ấy muôn loài vạn vật sinh ra được.
Khí này lại chia hai:
- Khí hóa là do Âm và Dương khí huân chưng mà thành ra như
cây cỏ (hóa sanh).
- Hình hóa là do hai giống khác tính (trai gái, đực cái) cấu tinh
mà sinh ra (hóa thuần).
Vậy phải tùy theo hình mà nghiên cứu cái Khí ấy thì mới biết
được Âm Dương và phải ngay trên Khí ấy mà xét cho được Lý
thì mới biết rõ Thái cực là hữu hình vận chuyển bởi sức mạnh
vô hình là Lý vậy.
Để tượng cho Thái-cực, Thánh nhân tượng một vòng tròn,
gồm có điểm đen và điểm trắng, đen trắng tượng hình cho Âm
Dương còn hồn nhất trong đại thể ấy. Đại thể duy nhất bất
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phân đó là trung tâm, là chủng tử, sanh thành gây dựng Càn
Khôn Vũ Trụ sau này.
Trước khi khởi thủy, chưa có một tượng hình động tịnh,
nên gọi là Tiên Thiên. Ta có thể lấy chữ MINH "Nhật Nguyệt
hiệp thành Minh". Minh ở đây là viên minh, diệu giác, tự tánh
chân như.
Khi trời đất phân nghi, Âm Dương hiển hiện, thì trời đất được
dựng nên, muôn oài sinh sôi nẩy nở dẫy đầy trong vũ trụ. Đó
là then chốt biến hóa trong trời đất: Có đóng thì có mở, đóng
tức là hạp, mở tức là Khai hay tịch; có tử thì có sanh, có giáng
có thăng, có siêu có đọa. Cuộc Dịch biến hóa triền miên bất
định, luật biến thiên chẳng chút ngừng nghỉ. Đó là "nhất bản
tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản".

VÔ CỰC VÔ THƯỢNG
無極無上
E: Without limits and supreme.
F: Sans limites et suprême.
Vô: Không, trống không, không có gì. Cực: cái đầu cùng.
Thượng: trên. Vô cực: không có cái nào ở ngoài đầu cùng. Vô
thượng: không có cái nào ở trên nữa. Vô cực vô thượng là
trên tất cả, cao hơn tất cả.
Đức Hộ Pháp nói: "Cái quyền-năng vô cực vô thượng của
Ngài do những pháp vô-vi mầu-nhiệm mà có nên gọi là BÍ
PHÁP. Đức Chí Tôn cũng dùng BÍ PHÁP mà lập Đại-Đạo Tam
kỳ Phổ-Độ để ứng nghiệm cái quyền-năng của Ngài nơi địa
cầu 68 này để bảo-tồn cơ sanh-hóa, vì Ngài là Chúa sự
Thương yêu, mà vì thương-yêu mới có sanh sanh hóa hóa.
Vậy nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ do BÍ PHÁP lập thành. ĐềnThánh là nơi Thầy ngự tại thế cũng do BÍ PHÁP mà biến
tướng ra. Ấy vậy, Đền-Thánh này chứa tất cả BÍ PHÁP của
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Đấng Chúa-tể Càn khôn vậy. Đền-Thánh hoàn thành là cái
triệu chứng "Châu nhi phục thủy". Từ đây đến vô cùng Vạn
linh sanh chúng sẽ hưởng được muôn điều hạnh phúc của
quyền-năng vô cực vô thượng của Đức Chí-Tôn ban cho tại
thế này.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
"Hồng oai hồng từ, vô cực vô thượng,...."

VÔ DANH ĐỒNG TỬ
無名童子
Một vị đồng tử đến nói Đạo nhưng không xưng danh, mục đích
là muốn khuyên chúng sanh tu hành, nhưng việc thiên cơ thì
không dám lậu.
Sài Gòn, ngày 24-1-Đinh Sửu (dl 6-3-1937).
Phò loan : Bảo Pháp - Nguyễn Trung Ngôn.
VÔ DANH ĐỒNG TỬ
VÔ tư mới rõ đạo mầu thay,
DANH chửa nên danh chớ cậy tài.
ĐỒNG đạo tương thân là đạo chánh,
TỬ sanh phú có Đức Cao Đài.
Chào chư đạo huynh. Bình thân.
Mừng nay đặng gặp mấy anh đây,
Có chuyện chi hay nói tớ hay.
Đã quá mấy thu tình cảm vọng,
Đạo còn lắm việc phải ra tay.
Mấy anh nói chuyện chơi đi.
(Hậu xin Ngài chỉ dạy về việc Đạo).
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- Đệ có dám lãnh phần giáo huấn đâu, nhưng lâu ngày đặng
gặp mừng quá nên muốn bàn sơ việc Đạo với mấy anh cho
vui, chớ Đệ cũng không dám nói rằng đắc lịnh Ngọc Hư mà
dám nhiều lời. Song việc Đạo là việc công, tưởng ai cũng bàn
đặng. Vậy xin nhượng chư huynh.......
- Đệ xin thưa chư huynh, Đạo còn nhiều bước khó khăn vì bị lũ
tà thần quỉ mị bày lắm trò quái gỡ để lừa gạt chúng sanh mà
phá loạn cơ quan của Đạo mà chính mình Đại Từ Phụ đã lưu
tâm từ thử. Ấy cũng vì tư tâm ích kỷ mà ra, nhưng đó cũng là
một bài học vỡ lòng cho anh em ta. Vậy đệ xin khuyên chư
đạo huynh chớ thấy vậy mà vội buồn và hãy gắng công thêm
nữa. Đệ xin tạm biệt.
Tái cầu:
VÔ tình đâu rõ đặng nhơn tình,
DANH đạo vì ai lắm bất bình.
ĐỒNG niệm nhứt tâm hành thiện đạo,
TỬ thị sanh phi khuyến chúng sinh.
Đệ đã nói rằng không đắc lịnh, thế thì đâu dám quyết định điều
gì. Còn yêu cầu Lý Đại Tiên và Đại Từ Phụ thì quyết chưa
đặng vì đã có lịnh Trên dạy để vậy ít lâu cho rõ giả chơn, rồi
các anh em sẽ tự nhiên tỉnh ngộ, vì chẳng lẽ Đức Chí Tôn làm
việc chơi một lúc đâu! Nếu ai có tâm chí lớn mới đáng làm
hướng đạo cho cơ hiệp nhứt, vì những người có công khai
Đạo đã bị thử thách, rồi nhơn cơ hội ấy mà bị khinh bỉ và đố kỵ
là khác nữa. Vì lẽ ấy mà không khôi phục nhơn tâm. Chẳng
những vậy thôi mà những kẻ đó lại còn đem đường ganh ghét
cho người Đạo mất vẻ thân ái với nhau. Chớ chi đừng kể
những điều phàm tục mà bạo gan ráng chịu cho đặng những
điều nghịch ý mình thì có lo chi không hiệp nhứt. Đệ xin tạm
vài lời thổ lộ". (Thánh Ngôn chép tay của Ngài Bảo Pháp, trang
62)
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VÔ DANH THIÊN ĐỊA CHI THỦY
無名天地之始
(Vô danh: không tên; Thiên địa: trời đất, chi: tiếng đệm; thủy:
ban đầu) không tên là cái có trước trời đất.
- Đạo-giáo: Đạo Đức Kinh chương I nói rằng: "Vô danh thiên
địa chi thuỷ" 無名天地之始 (không tên là cái có trước trời đất).
Nay như hỏi: "cái vô-danh" ra sao?
Đạo Đức Kinh chương 25 nói rằng: có cái tự nó hỗn luân mà
sanh thành lấy nó. Cái ấy sanh trước trời đất, yên lặng, trống
không; đứng một mình mà chẳng nghiêng, chẳng lệch, lưuhành khắp nơi mà chẳng mòn-mỏi; cái ấy khá gọi là nguồn
sanh hóa thiên-hạ. Ta không biết tên gì, song mượn chữ gọi là
"ĐẠO" "hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh, tịch hề, liêu hề,
độc lập nhi bất cải, châu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ
mẫu, Ngô bất tri kỳ danh, tự chi vị Đạo".
- Nho-giáo: Chu Liêm Khê là người Trung-hoa sanh vào
khoảng năm (1017-1073) nói rằng: "Vô cực nhi Thái-cực". Sở
dĩ nói rằng "Vô cực" mà "Thái cực" là vì Thái cực ở trong vôcực mà ra "hữu sanh ư vô". Hoặc nói rõ là: Vô-cực là cái bản
thể vô-vi tự tại, lặng lẽ bất biến, người ta dùng ngôn-ngữ để
mô-tả thì không nói rõ được, dùng trí phàm để ngẫm-nghĩ thì
không ngẫm-nghĩ nỗi, nhưng đứng về phương diện Dịch-lý thì
gọi Vô-cực là Thái-cực là đầu mối sanh Âm Dương.
- Phật-giáo: Phật-giáo gọi ĐẠO là chơn-như. Có câu nói rằng:
"Chơn-như giả vũ-trụ chi bản thể, nãi bất sanh bất diệt, vô
thủy, vô chung, bất tăng, bất giảm" nghĩa là Chơn-như là bản
thể của vũ-trụ, chẳng sanh, chẳng diệt, không trước, không
sau, chẳng thêm, chẳng bớt. Tịnh thì gọi Chơn-như, Động thì
hóa dục vạn-vật (chư pháp).
Tóm lại: Khí Hư-vô, cái Vô-danh, vô-cực, chơn như, danh từ
tuy khác nhưng tựu trung đều chỉ về một bản thể: "không".
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VÔ DỤC
無欲
Vô dục nghĩa là không ham muốn vật chất. Vô dục là phép tu
Tâm, cũng như Mạnh Tử nói: "Tiết dục khả dĩ tồn Tâm". Đạo
Đức Kinh chương 12 nói rằng:
Năm sắc khiến người chóa mắt "Ngũ sắc lịnh nhơn mục
manh". Năm âm khiến người ta điếc tai "Ngũ âm lịnh nhơn nhĩ
lung". Năm vị khiến người tê lưỡi "Ngũ vị lịnh nhơn khẩu
sảng".
Săn bắn khiến người ta hóa loạn: Tri sính điền liệp.
Của quý khiến tâm sanh cuồng "Lịnh nhơn Tâm phát cuồng".
Thế nên Thánh nhơn vì bụng mà không vì tai mắt (tức vì Tâm
mà không dùng giác quan).
Đại ý nói rằng: Nếu người ta phóng túng theo hoàn cảnh bên
ngoài thì Tâm phải bị loạn động. Cớ ấy nên Thánh nhơn vì
Tâm mà không trọng tai mắt.

VÔ DUYÊN
無緣
E: Unlucky.
F: Malchanceux.
Vô: Không, trống không, không có gì. Duyên: mối dây ràng
buộc từ kiếp trước. Vô duyên là không có được mối dây ràng
buộc từ kiếp trước. Do đó, Vô duyên là không may mắn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Người mà biết Đạo, ấy là kẻ hữu phần, còn người
chưa thấu đáo nền Đạo, ấy là kẻ vô duyên.
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VÔ DỤNG
無用
F: Sans utilité, inutile.
Vô dụng tức nhiên là không còn dùng chỗ nào được.
Thầy dạy: Ngày 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần):
"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".

VÔ ĐẠO
無道
E: Irreligious.
F: Sans religion, Irréligieux, immoral.
Vô đạo là không có lòng đạo đức. Chỉ hạng phàm.
Pháp chánh Truyền dạy: "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 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
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ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, Thiên tai rấp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày Tận Thế đã đến. Thầy
đã tạo Thánh giáo trọn đủ Pháp luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô
đạo chớ không phải sửa đạo.Con hiểu à!" (Ðạo Sử. II. 123 125)
Đức Hộ Pháp thuyết về lẽ "vô Đạo" từ xưa đến giờ:
- 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.
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.

VÔ ĐỐI
無對
E: Unequal.
F: Inégalé.
Vô-đối: Không có một điều gì có thể so sánh hay đối đãi được,
vì hầu như đến mức tuyệt phẩm rồi. Cùng nghĩa với tuyệt đối.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp nói: "Chỉ có Ðức Jésus-Christ cho một Ðấng
thiếu nợ mà thôi, mà Ðấng ấy là Ðức Chí-Tôn, là Ðại-Từ Phụ,
là Thầy của chúng ta ngày nay đó vậy. Có một Ðấng đó thiếu
nợ tiền-khiên, mà đã hai ngàn năm Ðạo Thánh Gia-Tô làm chủ
tâm lý cả toàn thiên hạ trên khắp mặt địa cầu nầy. Còn cái vinh
diệu của Ngài: Ôi vô đối!"

VÔ GIÁ
無價
Vô giá hay Vô giá trị là không có giá trị gì hết. Kém lắm.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí Tôn không kể Nguyên Nhân, Hóa
Nhân, Quỉ Nhân gì hết. 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 giắn siêng năng
lắm. Ngày nọ đến cái đàn chót Đức Chí Tôn kêu tên người đó,
rồi hỏi: muốn lung lắm sao con?
Người kia thầm vái cái gì không biết, Đức Chí Tôn lại nói:
"Thôi phong con chức Giáo Hữu đó!". Thành thử ta ngó thấy
rằng giá trị của chức Giáo Hữu không 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 của Đạo,
Ngài khổ não không biết sao luận được."

VÔ GIÁ ĐỊNH
無價 定
E: Inestimable.
F: Inestimable, sans prix.
Vô giá là quí báu vô cùng, không thể định được giá trị của nó.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khá coi Thiên vị mình là trọng, vì là của quí báu vô
giá.
Thi văn dạy đạo có câu:
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.

VÔ HÌNH
無形
E: Invisible.
F: Invisible.
Vô hình là không có hình dáng, tức nhiên là người đã chết lâu
rồi, nhưng bây giờ hồn người có thể nhập vào xác của người
khác mà nói lên được suy nghĩ hoặc ý muốn của mình. Hình
thức này gọi là "Nhập xác", đó thuộc về thế giới vô hình.
Ông Nguyễn An Ninh nhập xác tại thành Thrascon (Pháp
Quốc) năm 1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam nói: "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".

VÔ HỒN VIẾT TỬ
無魂曰死
Vô hồn 無魂: Không có hồn. Viết tử 曰死 Gọi là chết, nói rằng
chết. Người sống nơi thế gian này phải có đủ ba hồn: Sanh
hồn, Giác hồn và Linh hồn. Nhưng khi điển lực trong người bị
đứt hết thì thân xác cứng đờ, ấy là lúc hồn xiêu phách lạc,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhưng trước nhứt là trái tim ngưng đập tức là sự sống đã mất.
Lúc ấy là chết. Nên nói rằng "Vô hồn viết tử".
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Khối vật chất vô hồn viết tử,
"Đất biến hình tự thử qui căn."

VÔ - HỮU
無-有
(Vô là không; Hữu là có). Đây là thuyết của Đức Lão Tử
khẳng định rằng trong thế giới Nhị Nguyên này luôn có hai
phần đối kháng nhau là tinh thần và vật chất.
Giáo Lý Ngài Tiếp Pháp: "Sự vật nào cũng có một phần "Vô"
(Tinh Thần) và một phần "Hữu" (Vật chất); theo Đức Lão Quân
thì cái "Vô" thiết dụng hơn cái "Hữu".Ví dụ: Ba mươi cây căm
hợp thành hình tượng bánh xe, nhưng cái thiết dụng, làm cho
bánh xe lăn tròn được, là cái lỗ trống trong cái đùm. Nhồi đất
nên hình cái lu, nhưng chỗ thiết dụng để đựng nước là lòng
trống không bên trong. Thân hình người ta cũng vậy, nghĩa là
người ta cũng có một phần "Vô" (Tâm) để chứa Đạo Trời và
một phần "Hữu" (Thân) để thể hiện Đạo Trời thành Đạo người.
Thế nên kẻ học nhứt thiết phải giữ cái Tâm không ấy, để hàm
dưỡng Đạo Trời mà muốn giữ Tâm không thì kẻ học phải nhờ
phép Thanh tịnh. Muốn Thanh tịnh, theo Trang Tử thì kẻ học
phải quên: Quên tất cả việc ngoài, quên tất cả tư tưởng bên
trong, quên tất cả việc xưa, quên tất cả việc nay, quên rồi
quên mãi cho đến những thành kiến sai lầm cũng chẳng còn
ẩn núp bên trong nữa. Quên như thế là "Tâm không", rồi trong
Tâm không sẽ có xuất hiện điểm "Linh Quang, sáng suốt" để
làm Chủ tể cho đời sống của mình.
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VÔ ÍCH
無益
F: Inutile.
(Vô: không; Ich: điều ích lợi). Vô ích là không ích lợi.
Đức Hộ Pháp nói: "Không có một điều gì mà Chí-Tôn định
trong Chơn giáo của Ngài, dầu Bí pháp, dầu Thể pháp mà vô
ích đâu. Ðấng ấy là Ðấng tưng tiu, yêu ái con cái của Ngài
lắm, thảng có điều gì không cần ích mà con cái của Ngài nói
rằng không muốn, Ngài cũng bỏ nữa đa!. Từ ngày Khai Ðạo,
Kinh kệ, Lễ bái, sự chi sắp đặt về đạo đức cũng chính Chí Tôn
tạo thành, không phải do các Ðấng khác."

VÔ KHỔ HÌNH
無苦刑
Khổ hình: (F: Supplice) là hình phạt rất khổ sở. Vô khổ hình:
không còn những hình phạt khổ sở.
Kinh Phât Mẫu có câu:
"Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
"Vô địa ngục, vô quỉ quan,"
"Không còn khổ hình nữa, Phật Mẫu diệt tiêu oan nghiệt cửa
địa ngục, bỏ quỉ quan không có nữa".

VÔ LAO
無 勞
F: Sans Pénible et malheureux.
Vô lao: Không chịu khó nhọc vất vả.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

VÔ LỄ
無禮
F: impolitesse.
Đức Hộ Pháp nói: "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 tại họ thiếu LỄ, mà LỄ là NHẠC. Qua lấy một bằng
cớ rõ ràng, người Pháp đã nói: "La Musique Adoucit les
Moeurs".

VÔ LƯƠNG
無良
E: Without conscience.
F: Sans conscience, cruel.
Vô: Không, trống không, không có gì. Lương: lành, tốt. Vô
lương, đồng nghĩa Bất lương, là không lương thiện, tức là
hung dữ, vô lương tâm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mặc tình những đứa vô lương, các con cứ một đường
đi tới.
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng vì lòng dạ vô lương,
"Đệ huynh bất mục chẳng thương đồng-bào."
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VÔ LƯƠNG THẤT ĐỨC
無 良 失 德:
Không có lương tâm, không có đạo đức.
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 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."

VÔ LƯỢNG
無量
E: Immeasurable.
F: Innombrable.
Vô lượng là không thể đo lường, đong đếm được; tức nhiên
chỉ một con số quá lớn, không ước tính được.
Thầy dạy: "Liệu lấy! 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."
Kinh Di-Lạc có câu:
"Vô lượng công đức Phật…"

VÔ MINH
無明
E: Ignorance.
F: Ignorance, inintelligent.
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Vô minh (Avidya) mê muội) Là một trong 12 nhơn duyên theo
thuyết nhà Phật. Có điều nên nhớ là tuy nói tuyệt trừ hết
nghiệp Vô minh thì giác-ngộ, nhưng Vô minh là một trong số
12 nhơn duyên; ấy vậy nên muốn tuyệt trừ Vô minh thì phải ý
hội cả 12 nhơn duyên cũng như dùng Chánh kiến để trừ Vô
minh nhưng cũng phải ý hội cả Bát chánh đạo thì mới thông
đạt cái Đại lý của Vô minh.
Mười hai nhơn duyên cấu kết thành Kiếp Luân Hồi liên tục đến
ba đời, như đã chỉ rõ sau đây. Theo sách Phật thì Vô minh
sanh thành, nghĩa là vì mê muội, không biết luật Trời báo ứng
cho nên mới xu hướng, động tác tội lỗi. Có xu hướng động tác
tội lỗi mới sanh ra Thức, tức hay biết phân biệt; Có hay biết
phân biệt mới sanh ra Danh sắc, tức hình danh. Ấy là thuộc
về đời quá khứ đã gây ra".

VÔ NGÃ
無我
E: The non-ego.
F: Le non-moi.
Vô: Không, trống không, không có gì. Hữu: có. Ngã: cái ta, cái
bản ngã của ta.
• Nghĩa thường dùng:
Vô ngã là không vì ta, đừng nghĩ đến ta, quên mình, không có
ý riêng, đồng nghĩa: Vô kỷ (kỷ là mình). Trái với Vô ngã là Hữu
ngã.
• Nghĩa theo Triết học:
Vô ngã, cũng gọi là Phi ngã, là không có cái Ta, tức là không
có cái bản ngã, không nhận rằng có một cái bản ngã nhứt định
làm chủ tể con người.
Thuyết Vô ngã là của Phật giáo, là hậu quả của sự phủ nhận
một linh hồn bất biến, bất diệt.
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Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của linh hồn trong mỗi con
người, nhưng khi giải thích về sự tái sanh, chuyển kiếp thì nói
là thần thức, khi đắc đạo thì nói là cái bổn lai diện mục.
Như vậy, chỉ là vấn đề danh từ. Cái linh thể trong mỗi con
người chúng ta, đạo Bà La Môn gọi là Atman, Thiên Chúa giáo
và Đạo Cao Đài gọi là linh hồn, Phật giáo gọi là Thần thức,
v.v.... Nhiều tên gọi khác nhau, nhưng chỉ có một mà thôi.
Về Đấng Thượng Đế, khi chúng ta nói:
- Thượng Đế là khí Hư vô, Thượng Đế là Thái cực, thì đó là
Thượng Đế vô ngã.
- Thượng Đế là Đại Từ Phụ, là Thầy, thì đó là Thượng Đế hữu
ngã.
Đấng Thượng Đế là toàn tri toàn năng nên Thượng Đế vừa là
hữu ngã vừa là vô ngã, hai trạng thái nầy hiện diện cùng một
lúc trong Ngài, được Ngài sử dụng trong minh triết để thúc đẩy
sự tiến hóa của Càn Khôn.
Đừng cứ ý riêng ta, cố chấp ý kiến (vô là không, ngã là ý
riêng).

VÔ NGẠI
無 礙
E: Without of obstacle.
F: Sans obstacle.
Vô: Không, trống không, không có gì. Ngại: trở ngại. Vô ngại
là không có sự ngăn trở, tức là thông đạt, tự tại.
Vô ngại trí: cái trí không trở ngại, tức là thông suốt sự lý, biện
thuyết lưu loát. Đó là trí huệ của bậc đắc đạo.
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VÔ NGHĨA LÝ
無義理
F: Non sens.
Đức Hộ Pháp nói: "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!."

VÔ NHÂN ĐẠO
無仁道
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Bần-Đạo
nói rằng cái Luật Thương yêu ấy nó hiện tượng ra không phải
vô nhân-đạo, nó hiện tượng tình hạnh phúc lớn lao làm cả
mấy người dòm thấy hiểu hạnh phúc, vui hưởng cái tình ấy, họ
để cái thâm tình nơi cảnh ấy, có một điều quyền-năng vô tận
mà chúng ta không hưởng được, chúng ta không thể hưởng
được cảnh ấy nơi thế-gian này."

VÔ PHẦN
無 分
E: Unlucky.
F: Malchanceux.
Vô: Không, trống không, không có gì. Phần: cái phần mà Trời
dành cho mỗi người được hưởng, đó là cái vận may của mỗi
người. Vô phần: không có vận may, đồng nghĩa Vô phước.
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Thầy dạy: "Chúng sanh rất nên trễ nãi, vì số vô phần, đến
ngày nay là ngày cuối cùng mới rõ Đạo cao giá trọng là dường
nào. Thầy càng tủi cho các con!"

VÔ PHƯỚC (VÔ PHÚC)
無 福
F: Malheureux.
Thầy dạy: 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)]

VÔ PHƯƠNG
無 方:
Vô phương: Không có phương pháp, không có cách nào.
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:
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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.

VÔ QUẢ
無果
E: Without result.
F: Sans résultat.
Vô: Không, trống không, không có gì. Quả: kết quả.
Theo thuyết Nhân Quả, có nhân thì mới có quả, có quả thì
phải có nhân, có nhân thì có nghiệp.
Vô quả là không có quả, tức không có nhân, không có nghiệp.
Được như vậy là thành Tiên, Phật.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ai là khách hữu phần, ai là người vô quả, tánh thiêng
liêng đã vì công lý mà ra tay tế độ, vớt kẻ giữa bến
trần.

VÔ SIÊU ĐỌA
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,"
Tức nhiên không siêu không đọa, căn quả đều có giới định.

VÔ TÂM
無心
E: Without conscience.
F: Sans conscience (không lương tâm).
(Vô: không, Tâm: lòng, trái tim). Vô tâm là chỉ người không có
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lòng nghĩ tới người khác, trong khi người khác đau khổ cần sự
giúp đỡ, mà kẻ ấy làm ngơ gọi là vô tâm.
Thầy dạy tại Ðàn Chợ Lớn (Nhà của Ngài Lê văn Trung) ngày
13-12-1926 (âl: 9-11-Bính Dần).
"Vốn Thầy tạo lập nền Chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng
phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết Ðạo 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. Vậy Thầy
khuyên các con rán thành tâm hành đạo, mà Ðạo không phải
giữ bằng lỗ miệng không đâu. Thầy thấy nhiều đứa trong các
con có ý theo Ðạo đặng toan kế làm nhiều việc chẳng lành.
Thầy vì thương nhơn loại, muốn cứu hết nên thường thâu thập
nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó ăn năn chừa lỗi,
ngõ hầu hưởng phước, mà chúng nó không biết tự hối thì làm
sao mong rỗi đặng. Ðến buổi chung qui mới thấy Thiên đàng,
Ðịa ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét mình cho lắm
nghe!"

VÔ THẦN
無神
E: The athéism.
F: L’athéisme.
Vô: Không, trống không, không có gì. Thần: chỉ chung các
Đấng thiêng liêng nơi cõi vô hình, gồm chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật và Thượng Đế.
Vô Thần là không có Thần, Thánh, Tiên, Phật, không có
Thượng Đế, không tin có thế giới siêu hình, không tin con
người có linh hồn bất diệt.
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Cho nên, người vô Thần phủ nhận tôn giáo, cho rằng con
người không có linh hồn, chết là hết, không còn gì để nói nữa.
Do đó, họ chủ trương hưởng thụ khoái lạc nơi trần thế, càng
hưởng nhiều càng hạnh phúc.
Theo Từ Điển Triết học giản yếu:
"Chủ nghĩa Vô Thần gồm những quan điểm phủ nhận tôn giáo,
không tin vào Thượng Đế, Thần Thánh, phép lạ, một thế giới
siêu tự nhiên, một cuộc đời khác sau khi chết.
Ngay từ thời cổ đại, tư tưởng Vô Thần đã xuất hiện.
- Ở Ấn Độ, đạo Phật, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đã có tư
tưởng về một vũ trụ vô thủy vô chung, không ai tạo ra.
- Ở cổ Ai Cập, bài ca của người đánh đàn thu cầm đã hoài
nghi về sự tồn tại của thế giới bên kia.
- Ở Trung quốc, thời cổ đại, đã có khái niệm duy vật và vô
thần về khí (vật chất), về 5 nguyên tố hợp thành vũ trụ (kim,
thủy, mộc, hỏa, thổ), những nhân tố duy vật và vô thần được
phát triển thành hệ thống triết học.
- Thời cổ Hy Lạp, những triết gia duy vật Demokritos,
Epicuros,... môn phái Ionia, hay Milétos, và về sau Lukretius
phủ nhận cái siêu tự nhiên và cho rằng thế giới hợp thành bởi
những nguyên tố vật chất (nước, lửa... ) hoặc bởi những
nguyên tử vật chất vĩnh viễn.
Tư tưởng Vô Thần phát triển mạnh ở châu Âu từ thế kỷ 16,
gắn liền với sự phát triển khoa học và sự đấu tranh của giai
cấp tư sản chống chế độ phong kiến bảo vệ quyền lợi của giai
cấp quí tộc dựa trên Thần học Kinh viện Công giáo.
Spinoza (thế kỷ 17) và những nhà duy vật Nga thế kỷ 18 phê
phán mạnh mẽ giáo lý tôn giáo.
Những nhà duy vật tư sản Pháp thuộc phái Bách Khoa Toàn
Thư vạch mặt bọn thầy tu lợi dụng sự dốt nát của nhân dân để
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bốc lột, họ chuẩn bị tư tưởng cho cách mạng tư sản 1789.
Những nhà cách mạng dân chủ Nga thế kỷ 19 như Belinski,
Herzen... đều là những chiến sĩ Vô Thần luận."......

VÔ THỦY VÔ CHUNG
無始無終
E: Without beginning without end.
F: Sans commencement sans fin.
Vô: Không, trống không, không có gì. Thủy: Thỉ: khởi đầu.
Chung: hết, cuối cùng. Vô thủy vô chung là không có chỗ
khởi đầu, không có chỗ cuối cùng, tức là không có trước
không có sau.
• Nói về tình cảm của con người, Vô thủy vô chung là con
người không có lòng chung thủy, không có tín nghĩa, không có
lòng trung thành trước sau như một.
• Nói về vũ trụ, vô thủy vô chung là vũ trụ nầy không có chỗ
khởi đầu, cũng không có chỗ kết thúc. Đây là quan niệm về vũ
trụ của Phật giáo dựa theo thuyết Thập nhị Nhân duyên trên
một cái vòng tròn kín. Do đó, giáo lý Phật phủ nhận sự sáng
tạo vũ trụ của Thượng Đế. Nếu nói có Thượng Đế tạo hóa ra
thì tức nhiên nhìn nhận vũ trụ có chỗ khởi đầu.
Thơ Thán Đạo ngâm 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.
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VÔ THỨC
無識
E: Unconscious.
F: Inconscient.
Vô: Không, trống không, không có gì. Thức: biết, sự hiểu biết.
Vô thức là những cảm nghĩ không nhận ra được, ẩn náu trong
cõi lòng sâu kín, nhưng chi phối hành động của con người.
Do đó, vô thức còn được gọi là Tàng thức.
Vô thức không bao giờ xuất hiện ra nguyên hình.
Nếu vô thức khi ẩn khi hiện thì gọi là Tiềm thức.
Vô thức được hình thành khi con người vấp phải những ràng
buộc thực tế bị dồn nén lại. Vô thức hoạt động theo nguyên
tắc khoái cảm. Ở đây không có không gian, thời gian, không
có mâu thuẫn, nghi vấn, chỉ nhằm thỏa mãn những yêu cầu
của bản năng. Đây là hoạt động theo kiểu sơ cấp, khi chuyển
sang Tiềm thức, rồi đến Ý thức tức là Hữu thức thì theo kiểu
thứ cấp với các phạm trù nói trên (không gian, thời gian).
Phân Tâm học xem vô thức chiếm phần lớn tâm tư con người,
ý thức chỉ là phần nhô lên mặt nước của cả một núi băng mà
9/10 chìm dưới nước biển. Có gỡ được những mắc mứu trong
vô thức thì mới giải tỏa được chứng rối loạn tâm lý.

VÔ THƯỜNG
無常
E: Inconstant.
F: Inconstant.
Vô thường: không phải lúc nào cũng bình thản, yên lặng như
vậy. Ví như mặt nước biển không sóng gió thì nhẹ nhàng, êm
ái, nhưng khi gió bão nổi lên thì đầy tiếng hét gầm, dữ tợn.
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Đức Phật đã trình bày sự vô thường bằng những hình ảnh:
"Đời sống của con người là ngắn ngủi, giới hạn, phù du. Nó
giống như một hạt sương sẽ biến mất khi mặt trời mọc, như
một bọt nước, như một đường rãnh xẻ trong nước, như một
dòng suối chảy qua mang tất cả đi mà không bao giờ dừng
lại".

VÔ THƯỢNG THẬM TÂM
無上甚深
E: Supreme and very deep.
F: Suprême et très profond.
(Vô thượng 無上 là cao hơn hết, tức là không có gì ở trên hay
là cao cho bằng. Thậm thâm 甚深 là rất sâu xa, cao diệu).
Pháp vô vi thì cao sâu thâm viễn, không thể nào nghĩ bàn
được, cho nên gọi là "thậm thâm pháp". Riêng ngôn ngữ của
thế gian thì có hạn định, do đó mà người tầm Đạo phải học hỏi
suốt cả cuộc đời cũng chưa thấy đủ vào đâu.
Để xác định: Kinh Di-Lạc mở đầu bằng câu: "Khai Kinh kệ vô
thượng thậm thâm vi diệu pháp".
Vì lẽ đó Thầy mới dạy rằng: "Đạo cao thâm! Đạo cao thâm!
Cao bất cao, thâm bất thâm. Cao khả xạ hề, Thâm khả điếu.
Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm".
Quả thật vậy, như trên đã nói: Đạo cao sâu, Đạo cao sâu. Lập
lại ý này hai lần để thấy nghĩa, lý gì cũng siêu tuyệt, gọi là cao
khó vói, khuất không rờ. Nhưng nếu trong cái thiển ý thì nó
cũng không cao và không sâu, chỉ tuỳ thuộc theo sự thấy biết
của mỗi người mà thôi. Nhưng nếu nhìn theo lẽ nông cạn thì
cái độ sâu còn dò xét được như cá ở đáy biển còn câu lên
được, như chim trên cao còn bắn tới. Thế nên khoa học từ
chối tất cả, tìm hiểu Thượng đế bằng những phương thức
phóng hỏa tiễn, vệ tinh nhân tạo, rốt lại lên mặt trăng, lên sao
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hỏa mà tìm vẫn không thấy gì. Kết luận: Thượng đế đã chết!
Rồi tới khi lụt lội, hạn hán, sóng Thần ập tới thì mới báo động:
"Thiên tai!"

VÔ TÌNH
無情
E: Feelingless.
F: Sans sentiment.
Vô: Không, trống không, không có gì. Tình: tình cảm.
• Vô tình là không có tình cảm thương yêu, không có tình
nghĩa, lãnh đạm, phụ bạc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sự ghét lẫn và sự vô tình, nếu đem vào nền đạo mà
gieo truyền cho nhau, thay vì làm cho sanh linh thương
mến dìu dắt nhau, lại làm cho chúng sanh càng hiềm
thù nhau.
• Vô tình là không cố ý, không có chủ định làm. Td: Dù vô tình
hay cố ý cũng vẫn đáng trách.
Thất Nương Diêu-Trì-Cung giáng Cơ (13-1-1926).
Người vô tình kẻ bạc tình,
Ba anh chẳng nghĩ nghĩa đồng thinh.
Ðặng chim trách kẻ toan quên ná,
Buồn bực cho đây vẫn một mình.

VÔ TOÁN
無算
Vô toán là không thể tính bằng những con số thực được.
Nghĩa rộng hơn là không thể lấy trí độ của con người mà
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lường được việc của trời đất, dầu khi ban phước hay tha tội
cũng vậy.
Đức Hộ Pháp khi luận về Luật nhân quả, nói rằng: "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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VÔ TRUNG TỪ PHỤ
無中慈父
(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
ㅣ (một) tượng Thái cực. Quẻ Khôn ☷ thay vào bằng 6 chấm
ta vẽ thành vòng tròn 〇 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:
-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:
"Ngưỡng Vọng: VÔ TRUNG TỪ PHỤ Phát hạ hồng ân Càn
Nguơn Đại Đức bố hóa Chư Đệ tử Thánh thể tinh anh, tăng
long đắc thọ, phụng thừa mạng lịnh, thể Thiên hành hóa, tế độ
Nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hòa ái tương thân, Đại đồng
huynh đệ, phục hồi Thượng nguơn Thánh đức, Nghiêu Thuấn
lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng hưởng thạnh trị thái bình,
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thanh nhàn hạnh phước. Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái,
cẩn sớ thượng tấu. Dĩ văn".
Viết thành Hán Văn:
仰 望: 無 中 慈 父 發 下 洪 恩 乾 元 大 德, 布 化 諸 弟 子 聖 體
精 英, 曾 隆 得 壽, 奉 承 命 令, 替 天 行 化, 濟 度 人 生, 定 心 覺
悟, 和 愛 相 親, 大 同 兄 弟, 復 回 上 元 聖 德, 堯 舜 良 民, 安 居
樂 業, 共 享 盛 治 太 平, 清 閒 幸 福. 諸 弟 子 同 誠 心 叩 拜, 謹
疏 上 奏 以 文.

VÔ TƯ
無思
E: Impartial.
F: Impartial.
Ngài hiến Pháp nói: "Đức chí-Tôn lại giao cho Chức Sắc Hiệp
Thiên Đài nắm giữ luật pháp ấy cho công bình, nghiêm chánh
vì Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đã lập thệ trước mặt Ngài cùng
chư Thần, Thánh, Tiên Phật lấy dạ vô tư mà hành đạo, không
tư vị cũng không hà hiếp. Có vậy chủ quyền của Đạo mới bảo
tồn được lâu dài vì nó tượng trưng sự công bình bác ái làm
thoả mãn nguyện vọng của toàn Đạo. Chủ quyền của Đạo còn
thì Đạo còn, hễ chủ quyền của Đạo mất thì Đạo cũng mất. Thử
hỏi Đạo mất thì anh em trong Đạo còn được hay không?"

VÔ TỰ KINH
無字經
E: The divine book without character.
F: Le livre divin sans caractères.
Vô Tự Kinh là Kinh mà không có chữ. Nếu nhắc chuyện Tây
Du hẳn tất cả đều nhớ Thầy Trò của Đức Tam Tạng khi qua
Tây phương thỉnh Kinh, ban đầu mang về toàn là Kinh không
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chữ, chỉ giấy trắng mà thôi, là muốn nói đến đạo pháp cao siêu
của Phật là thế, ẩn chứa nhiều huyền vi mầu nhiệm, là Bí pháp
của Phật. Nhưng rồi các Ngài phải mang trả lại để lấy Kinh có
chữ, trên đường về còn gặp nạn tai, vất vả lắm mới đem về
đến Kinh Thành, ấy Thể pháp.
Nay buổi Cao Đài Đức Chí-Tôn đã bày bửu pháp trước mắt
nhơn sanh, Ngài không còn dấu nữa, mà Ngài nói rằng "Thời
kỳ dấu diếm đã qua rồi" ấy là nhơn sanh nhìn vào Thể pháp để
hiểu được Bí pháp. Hiểu được Bí pháp rồi mới suốt thông lý
Đạo, ấy là đọc được Kinh vô Tự vậy. Sau đây là những dẫn
chứng cụ thể nhứt.
Tòa Thánh chứa đầy Bí pháp:
A- Đền Thánh Cao Đài dưới mắt người Công Giáo nói rằng
cảnh Sơn Lâm 山林 là nơi Chúa đến.
Cảnh "Sơn Lâm" là ĐềnThánh Cao Đài Tòa Thánh
Tây Ninh, dưới mắt người
Công Giáo nhìn ra nơi Chúa
đến và ngự trong nguơn hội
này.
Sơn là núi, lâm là rừng; chỉ
cảnh âm u rậm rạp của thiên
nhiên tạo hóa: có núi, có
rừng. Đây muốn nói nơi Tòa
Thánh này đủ ý nghĩa của
SƠN LÂM trong tinh thần
đạo pháp của Cao-Đài có
liên hệ qua lời tiên tri của Chúa Cứu thế.
Lời Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu kể lại rằng: Sau ngày Đền
Thánh được Khánh Thành (1955) ít lâu thì có một vị Linh Mục
người Tây Phương, có bằng Tiến sĩ Thần học, biết 6 thứ tiếng
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trên thế giới, lại biết nói và viết rành tiếng Việt và Trung hoa,
nhưng Bà Tư lại quên tên vị Linh Mục này. Khi Linh mục viếng,
quan sát bên ngoài lẫn bên trong Đền, xong rồi Ông ra ngoài
bên hông Đền Thánh rồi quì xuống lạy vô Đền (Lạy và quì theo
kiểu người Công giáo). Có người Đạo thấy vậy mới đến mời
ông vào lạy bên trong Đền, trước Bửu Điện mới đúng qui cách
Cao Đài.
Vị Linh Mục trả
lời: "Tôi lạy đây
là lạy chỗ Cha ta
đến. Rồi lát nữa
tôi vào trong Đền
Thánh mà lạy nơi
Cha ta ngự".
Người kia nói:
Xin ông nói thêm
cho rõ. 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-Mã-Lạp-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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 Tức nhiên mỗi
một chữ MỘC 木 là cây tượng cho một khu rừng, hai chữ
đứng ngang nhau thành chữ Lâm 林 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. Vị
Linh Mục nói đúng: Đền Thánh là cái mình Con Long Mã: Hiệp
Thiên Đài có lầu chuông và lầu trống cao vút lên là hai caí
sừng của Long Mã. Nghinh Phong Đài nơi phần trên của Cửu
Trùng Đài: ở giữa có Quả địa cầu, trên quả Địa cầu có hình
Long Mã chạy từ đông sang Tây mang Hàm Ấn (Lạc Thư- Hà
Đồ) mà con Long Mã mang trên lưng gọi là LONG MÃ PHỤ
HÀ ĐỒ. Trên nóc Bát-Quái-Đài có một cái lầu 8 góc (Bát giác).
Trên nóc Bát Quái Đài là ba vị Phật ngự tượng cái đuôi của
Long Mã. Nóc Đền Thánh lợp bằng ngói móc (ngói vảy cá)
tượng vảy của con Long Mã.
Xung quanh Đền Thánh có nhiều
Thiên Nhãn tức là "Con vật linh
động xung quanh có nhiều Con
Mắt". Đền Thánh nhìn ngang sẽ
thấy dáng Long mã đang quì, đầu
thấp, mông cao. Nếu nhìn từ phía
trước, như thấy Long Mã đang
múa, miệng hả ra (đây là một sự
hình dung, tưởng tượng, chứ Đền
Thánh vẫn là bằng xi măng và vôi
cát) điều ấy ứng vào câu của Chúa nói: Các ngươi muốn thấy
Cha ta, đầu óc các ngươi phải minh mẫn và sáng suốt, tâm
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hồn các người phải có lòng Thành khẩn và Tín ngưỡng hiệp
lại mới thấy cha ta.
Đền Thánh nhìn từ phía trước: Trước là Hiệp Thiên Đài có lầu
chuông, lầu trống là cặp sừng của Long Mã. Đền Thánh chỉ có
một cửa vào là miệng của Long Mã (khác với nhà thờ hay
chùa chiền thì có ba cửa vào). Trên có bao-lơn là hàm trên
của Long mã, dưới có 5 bậc thềm là hàm dưới của Long Mã
có râu. Hai chữ NHƠN NGHĨA trên đầu có hai câu Liễn là cặp
mắt của Long Mã. Đức Phật Di-Lạc ngồi trên nóc Hiệp Thiên
Đài là cái đầu con Long Mã.
Vào bên trong Đền Thánh, muốn đến Bát Quái-Đài phải qua
Hiệp Thiên Đài (nơi Hiệp Thiên Đài có ngai với Thất đầu Xà
của Hộ Pháp là Bí pháp luyện Đạo của Đạo Cao-Đài). Qua
Hiệp Thiên Đài rồi, phải đi lên 9 cấp của Cửu Trùng Đài là Cửu
phẩm Thần Tiên mới đến Bát-Quái-Đài.
Trong Bát-Quái-Đài có Quả Càn Khôn, trên Quả Càn Khôn thờ
Thiên Nhãn, tượng trưng ngôi thờ Đức Chí-Tôn, chính là Đức
Chúa Cha, hay là Đức Chúa Trời mà người Công Giáo quan
niệm. Đức Thượng Đế cho biết đây là "Nhãn thị chủ Tâm,
Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần, Thần thị Thiên, Thiên
giả ngã dã". Cũng có câu Hoàng Thiên hữu Thần. Đức ChíTôn là Đấng vô hình, thế nên dưới mắt nhiều nhà Tôn giáo, tùy
theo suy luận mà tạo nên nhiều biểu tượng khác nhau để mà
thờ phượng, ví như thờ Thần Mặt Trời là ngôi thượng đế, có
nơi thờ bằng tấm vải điều cũng có ý nghĩa Trời.
Vị Linh Mục nói tiếp: Đạo Công giáo, Đức Chúa Jésus Christ
chỉ vào trái Tim của Ngài mà nói: các ngươi hãy thờ Lương
tâm của các ngươi, mà thờ Lương tâm tức là thờ Đức tin, mà
thờ Đức tin tức là thờ Đức Chúa Trời đó vậy. Đạo Cao Đài lấy
CON MẮT làm biểu tượng thờ Lương tâm. Đạo Công Giáo lấy
quả tim làm biểu tượng thờ Lương tâm chỉ là MỘT. Như vậy
Bát-Quái-Đài trong Đền Thánh là nơi Cha Ta ngự, không còn
chỗ nào khác.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vị Linh Mục ấy giải thích xong rồi nói: Tôi sẽ thông báo cho
toàn nhân loại trên Quả Địa cầu này biết rằng: Tôi đã tìm thấy
"CHỖ CHA TA ĐẾN VÀ NƠI CHA TA NGỰ" như lời tiên tri của
Đức Chúa Jésus Christ trong Thánh Kinh Tân Ước của Công
giáo là Đền Thánh của Đạo Cao Đài là TÒA THÁNH TÂY
NINH.
Đền Thánh Cao Đài dưới mắt vị Thượng Tọa Phật Giáo Đại
Hàn 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-Hong-Shu) 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,
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-Hong-Shu) 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-Hong-Shu) nói: Quả thật
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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 nhoi 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
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.
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VÔ TRANH
無爭
Vô tranh là không tranh giành hơn thua với bất cứ một ai.
"Người giữ Đạo thì có Đức, mà Đức là sức mạnh tinh thần,
cho nên hễ người có Đức thì có tinh thần tự chủ mà không
tranh với ai, không tranh với người và không tranh với hoàn
cảnh. Nhờ không tranh mà chẳng lỗi lầm "Phù duy bất tranh cố
vô vưu". Đức LÃO TỬ mượn tánh nước để so sánh với tư
cách người Đạo sĩ. Ngài nói: "Thượng thiện nhược thủy, Thủy
thiện lợi Vạn vật, nhi bất tranh. Xử chúng nhơn chi sở ố, Cố cơ
ư Đạo". (Đạo Đức Kinh, chương 8)
Nghĩa là: Bực thượng thiện giống như nước. Nước thì hay làm
lợi cho vạn vật mà không tranh. Ở chỗ mà người người đều
chê bỏ, tức là chỗ thấp. Nhờ vậy nên người thượng thiện gần
với "Đạo".

VÔ ƯU
無憂
E: Without worry.
F: Sans souci.
Vô: Không, trống không, không có gì. Ưu: lo buồn. Vô ưu
nghĩa là không buồn phiền, và cũng không gây lo buồn cho ai.
Giày vô ưu: đôi giày trong bộ đạo phục của Chức sắc hàng
Phối Sư hay tương đương trở lên.
Cõi vô ưu: cõi Cực Lạc, cõi Niết bàn.
Pháp Chánh Truyền dạy - Ðạo phục của Giáo Tông:
Chơn đi giày vô-ưu toàn bằng hàng trắng, trước mũi
có chữ Tịch-đạo Nam Nữ. Tỷ như Đức Giáo Tông
đương thời, thì nơi trước mũi giày của Ngài phải có
chữ Tịch-Đạo là "Thanh Hương".
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mà lần đến cõi vô ưu, để bước khỏi lối nhọc nhằn ban
sơ khai dẫn.

VÔ VI
無為
(Vô 無 là không, vi 無 là làm). Vô vi nghĩa là không hành động
theo ngoại giới mà chỉ hồi hướng về nội giới Tâm linh, sưu tầm
giác ngộ lẽ huyền nhiệm của Tâm lý và Sanh lý. Vả lại, Đạo
Đức nơi người là Âm- Dương và Thái hòa: Đạo ấy cũng như
sự sống lẫn lộn trong nhục thân; dầu chẳng hề trông thấy,
chẳng hề lóng nghe, chẳng hề rờ đụng. Thế nên muốn hàm
dưỡng nó thì phải dùng pháp môn "Vô vi".
Không làm tức "Vô vi" nhưng chẳng phải không làm gì tất cả,
mà thật ra là phải giữ một tâm trạng hồn nhiên, như đứa trẻ
chưa biết cười "anh nhi chi vị hài" cho nên nói rằng: "Đạo
thường vô vi nhi vô bất vi" nghĩa là Đạo thường nói là vô vi, là
không làm nhưng chẳng có việc gì không làm.
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 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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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VÔ VI - HỮU HÌNH
無 為 - 有形
E: No act.
F: Non agir.
Pháp Chánh Truyền: "Cơ Tạo Hóa chỉ có hai bí mật tối trọng:
một là quan sát sự hữu hình, hai là xét đoán sự vô vi; quan sát
sự hữu hình thì dễ, mà xét đoán sự vô vi vẫn rất khó; hữu hình
với vô vi chỉ phân nhau với màn bí mật, từ thuở tạo Thiên lập
Ðịa, dầu cho bậc trí thức nhơn sanh đặng tấn hóa lên tới bậc
Ðại giác đi nữa, cũng chưa hề có phương thế hé trọn vẹn màn
bí mật ấy, mà dòm qua phía vô vi cho đặng, nhưng nhơn sanh
đã có sẵn nơi tay một cái chìa khóa, là xem cơ tương đắc của
hữu hình và vô vi trong sự sanh họat của vạn vật. Vô vi và hữu
hình phải hiệp làm một, mới thuận theo cơ tạo".
Đấy là lý do phải lập Đạo: Muốn tu ắt phải có Đạo, vì vậy nên
Thầy mới lập Đạo. Đạo thì hữu hình, nếu có kẻ hỏi: Đạo vốn
vô-vi mà lấy hữu hình lập thành thì thế nào đắc Đạo vô-vi cho
đặng? - Ta lại đáp rằng: không hữu hình vô-vi cũng khó có; mà
chẳng có vô-vi thì hữu hình vốn không bền vững, tỷ như hồn
và xác ta đây vậy: Không hồn thì xác phải tiêu diệt, mà có xác
không hồn cũng không cơ-khí mà lập thành nên Đạo người
vẹn-vẻ. Hai đàng phải tương-hiệp nhau mới đặng hoàn-toàn.
Ấy vậy có vô-vi ắt có hữu hình. Chánh-pháp và Hội-Thánh là
hữu hình mà hữu hình ấy nó phù-hợp với luật Thiên-điều và
đối chiếu với Cửu Thiên Khai hóa. Luật Đạo ấy là Thiên-điều,
còn Hội-Thánh là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế đó vậy".

VÔ VI BẤT KIẾN
無為不見
(Vô vi là không hành động theo ngoại giới, tức là sự làm mà
không thấy, như cha mẹ trong gia đình đang là Luật sư biện
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hộ cho con, là thầy dạy học. Bất kiến là không thấy) tức nhiên
việc làm hằng ngày tuy không có chương trình, nhưng đây là
một xã hội, một thế giới thu hẹp.
Một Nữ Tiên nơi Diêu-Trì-Cung giáng dạy tại Thảo Xá Hiền
Cung ngày 15-10-Kỷ Tỵ (1929):
"Hèn lâu, Em ước ao sao đặng hội-hiệp cùng mấy Chị cho
thân-mật tâm-tình nhưng không phương chi đặng; nay nhờ
Hương-Hiếu Đại-Tỷ và Hộ Pháp Đại ca khẩn đảo Diêu-Trì
huấn độ Nữ-nhi. Em lãnh lịnh Thầy Em là Kim Mẫu Nương
Nương mong đến tỏ-tường Thánh-giáo. Em chủ tính là nâng
đỡ trí-thức tinh-thần của Nữ-phái lên cao cho vừa cùng Nam
phái. Em ước-ao sao cho mấy Chị đặng vậy là Em thỏa
nguyện. Cười! Trước khi giảng dạy điều "Vô-vi bất kiến" Em
khởi dạy phẩm vị Nữ Nam nơi trần-hoàn này bởi đâu mà phân
biệt? Mà cũng vì phân biệt ấy mà đè nén, nghịch nhau, làm
cho cơ Trời ra dời đổi. Nam Nữ vốn tương thân mà không
tương-ý là tại nơi đâu? Thì cũng tại học thức bất đồng, tinh
thần bất ngộ. Cơ tạo thế do đó mà gây ra trong toàn nhân loại
không đồng tâm, đồng chí thì là phân biệt sang hèn, chỉ tại
mang lấy cốt phàm. Vậy thì Nam có thể là Nữ, mà Nữ có thể là
Nam. Tâm thần đồng phẩm hạnh mới phải. Em tỷ như cõi
thiêng-liêng, đời hằng biết danh hơn hết là Từ-Hàng Bồ-Tát,
trước vẫn là Nam, sau hóa ra Nữ. Vậy Nữ với Nam vốn một
phẩm quyền; Nam dường nào Nữ cũng đối quyền dường ấy,
duyên phận ấy tại quyền mình lập vững. Mong sao cho mấy
Chị hiểu thấu giá-trị của mình đừng để cho người khinh cam
hổ ngươi. Từ đây Diêu-Trì-Cung chung lo lập phận cho mỗi
người, chỉ xin mấy chị một điều là làm thế nào cho ra xứng
giá".

VÔ VI CƯ THÁI CỰC CHI TIỀN
無為居太極之前
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(Đây là câu Kinh trong bài Kinh Tiên Giáo)
(Vô Vi: là một đạo lý mà Ðức Lão Tử đặc biệt đề cao. Cư: Ở,
nơi ở. Thái cực: Ngôi của Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng
Ðế. Chi: Tiếng đệm. Tiền: Trước). Câu này nói rằng Ðạo Vô-vi
ở trước ngôi Thái Cực.
Ðối với Ðức Lão Tử, Vô-vi là một đạo lý. Ngài cho rằng, bản
chất của "ÐẠO" là Vô-vi. "Ðạo thường vô vi nhi vô bất vi" nghĩa
là: Ðạo thường là không làm, mà không gì là không làm được.
"Không làm" vì theo qui luật tự nhiên, hoàn toàn không vướng
mắc, mọi thứ đều tỏ sức sống cường kiện, như trăm hoa gặp
khí Dương của mùa Xuân, tự nhiên đúng kỳ hoa nở. Ðạo Trời
Vô-vi, chỉ đem lợi cho muôn vật: Ðạo Trời lợi mà không hại,
đạo Thánh nhân làm mà không tranh, tức là không hề chú ý
đến quyền lợi cá nhân, chỉ mong có sự đóng góp tạo sự
chuyển hóa cho vạn vật. "Vô Vi" là một chủ trương được Ðức
Lão Tử đề cao trong sách Ðạo Ðức Kinh. Ngài muốn đem chủ
nghĩa Vô-vi áp dụng vào công việc Tu thân và cả đến việc
Chánh trị nữa.
- Về Tu thân, Vô-vi không phải là sống nhàn cư vô sự, ăn bám
xã hội, mà chính là sống cuộc đời cao siêu, huyền hóa với
Trời.
Liệt Tử định nghĩa Vô-vi là hoạt động siêu việt. Trang Tử định
nghĩa Vô-vi là hoạt động của Trời Ðất.
Vô-vi là để trở về khế hợp với bổn căn bổn tánh, hiệp nhập
vào Thượng Ðế. Vô-vi là nhập Ðại định, là giai đoạn chót của
khoa Tịnh luyện để đắc đạo. Cho nên cõi Vô-vi là cõi Trời, cõi
thiêng liêng tuyệt đối vô hình. Cõi Vô-vi chính là Niết Bàn của
Phật. Trái với Vô-vi là Hữu-vi, là cõi Hữu hình sắc tướng.
Muốn đạt tới Vô-vi thì phải bắt đầu từ Hữu-vi. Không có con
đường tắt. Từ hữu hình sắc tướng mới đi tới, lần lần giũ sạch
những cái hữu vi thì sẽ đạt đến Vô-vi, tức là Niết Bàn vậy.
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VÔ VI HỌC THUYẾT
無為學說
Vô vi là gì? Thuyết vô vi nghĩa là không hành động theo ngoại
giới mà chỉ hồi hướng về nội giới Tâm linh, sưu tầm giác ngộ
lẽ huyền nhiệm của Tâm lý và Sanh lý. Cho nên Đạo Đức Kinh
chương 48 nói rằng: "Vi Đạo nhựt tổn, Tổn chi hựu tổn, Dĩ chí
ư Vô vi" nghĩa là học Đạo thì mỗi ngày mỗi giảm bớt và giảm
bớt nữa cho đến vô vi. Không làm (là Vô vi) nhưng chẳng phải
khô-khan như cây khô hay cục đá, mà thật là phải giữ một tâm
trạng hồn nhiên, như đứa trẻ chưa biết cười "anh nhi chi vị
hài" cho nên nói rằng: "Đạo thường vô vi nhi vô bất vi" nghĩa là
Đạo thường là vô vi, nhưng chẳng có việc gì không làm. Tại
sao? Bởi vì kẻ học phải làm những việc chưa đến, phải lo
những việc chưa có "vi vô vi, sự vô sự".
Ví dụ: Chúng ta đã biết làm dữ thì họa trả lại. Biết làm dữ sẽ
mang họa, chúng ta lánh dữ trước; thế là làm việc khi việc
chưa đến. Xử sự khi sự chưa đến thì ắt chẳng có việc gì làm
bận lòng chúng ta.
Vả lại, Đạo là nguyên lý ở trong Tâm linh siêu nhiên. Nay
muốn tìm Đạo thì chúng ta phải vượt qua tất cả những lớp
vọng chấp, thành kiến như: Lý trí, tình cảm, học lý hữu vi,
thành kiến sai lầm vân vân... Vượt qua và vượt qua mãi đến
Tâm linh thuần nhiên duy nhứt thì sẽ giác ngộ được Chơn lý
(Đạo).

VÔ VI PHẨM VỊ
無為品位
(Vô vi có nghĩa là không làm, không thấy ở trước mắt hay ở
cõi hữu hình; Phẩm vị: là phẩm tước ngay khi còn sanh tiền).
Đây là lời Thầy hứa sẽ ban tứơc phẩm cho người có công dù
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ở mặt hữu hình không có ai ban tặng, nhưng về Thiêng liêng
thì công quả ấy không mất.
Đây là điều 2 trong mười 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.

VÔ VỊ
無味
E: Insipid.
F: Insipide.
Vô: Không, trống không, không có gì. Vị: mùi vị. Cái gì làm cho
mình cảm thấy hứng thú thì gọi là: Thú vị. Vô vị là không có
mùi vị gì hết, không có thú vị gì cả.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị nầy.

VÔ VỌNG
無妄
E: Without hope.
F: Sans espoir.
Vô: Không, trống không, không có gì. Vọng: mong mỏi, trông
mong, hy vọng. Vô vọng là không còn hy vọng.
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VÔ VỌNG Quẻ 25. Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng
Quẻ 25. Quẻ Quẻ Thiên Lôi vô vọng 天 雷 旡 妄
Tượng: Qui Tam giáo Hiệp ngũ Chi
Quẻ này là quẻ Thiên Lôi Vô vọng. Kiền thượng là ngoại Kiền,
Chấn hạ là nội Chấn. Kiền vi Thiên, Chấn vi Lôi, nên gọi tên
quẻ bằng Thiên Lôi Vô-Vọng.
Ý sắp đặt thứ-tự quẻ: Sau quẻ Phục tiếp lấy quẻ Vô-vọng
là cớ vì sao?
Bởi vì sau khi đã Phục (hồi đầu) rồi thời không càn bậy nữa,
nên sau quẻ Phục tiếp lấy quẻ Vô-vọng. Chữ vô 旡 nghĩa là
không; Vọng 妄 nghĩa là càn bậy. Vô-vọng có nghĩa là không
càn bậy.
Người ta sở dĩ làm bướng, làm càn là vì không thấu rõ Thiênlý, hay chạy theo dục-vọng mà quên mất đạo-lý ở đời, nay đã
phục-thiện tức là biết trở lại con đường chân chính. Một khi đã
đi theo Thiên-lý thời không làm càn nữa. Vậy nên sau quẻ
Phục, tiếp lấy quẻ Vô-vọng.
Theo về tượng quẻ: Càn trên, Chấn dưới. Chấn nghĩa là động,
Càn là Trời. Phát-động bằng tư-tưởng, hoạt động bằng hànhvi mà tất thảy hợp với lẽ Trời ấy là Vô vọng. Nếu có mảy may
vì nhân-dục mà động, thời là vọng. Chữ vọng 妄 trên có chữ
vong 亡 nghĩa là mất,chữ Nữ 女 ở dưới là chỉ đàn bà, con gái.
Hợp hai chữ trên dưới với nhau thì có nghĩa là mất hồn, mất
sự sáng-suốt Khi người đàn ông mà đắm mê sắc dục như kẻ
mất hồn vậy. Lịch sử cho thấy như Trụ Vương đam mê Đắc
kỷ, Ngô Phù-Sai đắm sắc Tây Thi… bởi vì họ không làm chủ
được mình nên tinh thần họ như bị người đàn bà con gái làm
mê-hoặc, như có sự âm-u trong lòng che lấp cái sáng-suốt của
trí-tuệ, cho nên mới càn bậy, tinh-thần bị cái âm-u đen tối che
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lấp mất cái sáng-suốt. Mất sáng nên mới càn bậy là nghĩa của
chữ Vọng như thế.
Thực tế xưa nay khi một chơn linh xuống thế để tạo thêm một
tầng liên hoa, một phẩm đài sen, thì những chơn linh nầy rất
ngại: nếu vào một người Nam thì e rằng mê sắc, nếu vào một
người Nữ thì ngại ham tài. Nếu làm một người đẹp thì bị sự
quyến rũ khó tu, nếu làm một người xấu thì lại bị mặc cảm, thế
nên các vị ấy mới đầu thai vào con trâu để lập công suốt kiếp,
chỉ biết phụng sự cho đời mà thôi. Vì lẽ đó Phật giáo mới kiên
kỵ, không cho ăn các loại thịt trâu, chó. Luật cấm kỵ tức là
không bao giờ ăn thịt, vì nếu ăn nhằm phải chơn linh một vị
Bồ-Tát thì khó mong đạt vị. Điều này Đức Hộ Pháp cũng nói
trong Con đường Thiêng-liêng Hằng sống về luật luân hồi
sanh tử.
Cái kiếp sanh mà bị mù mờ về đường tu thì cũng khó thấy
Như Lai. Có câu ca dao này:
Lênh đênh qua cửa Thần phù,
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm.
Vụng tu thì sao?
Đức Hộ Pháp nói rằng: "Bần-Đạo có nói các vị Phật ấy do
Nguyên-linh của Đức Chí-Tôn sản-xuất đoạt-vị mà thôi. Nếu
chúng ta có con mắt Thiêng-Liêng dòm lên Liên-Đài của họ,
thấy ngôi-vị của họ truyền kiếp cho họ, tạo cho đặng Liên-Đài
của mình, nhứt đảnh Liên-hoa của mình. Nếu một Vị Phật
muốn thăng lên nhứt phẩm Liên-hoa phải tái kiếp làm con vật,
rồi đi từ con vật lên tới Phật vị, mới được một từng Liên-hoa
nữa." (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp - Đêm 14 tháng 03
năm Kỷ-Sửu dl.11-04-1949)
Nay là buổi Tam Kỳ Phổ Độ, chính Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế đến độ rỗi con cái của ngài, Ngài mở ra một nền
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Tân Tôn giáo này. Ngài không giao cho người phàm nữa, lâu
ngày thành ra phàm giáo
Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam gặp buổi Đức Chí-Tôn đến
khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, qui nguyên Tam giáo phục nhứt
Ngũ chi.
Hạnh phúc cho nhân loại cùng hưởng chung nền Hoà bình để
dẫn đến Đại đồng như lời của Đức Chí-Tôn đã hứa trong đôi
câu liễn này:
- CAO thượng Chí-Tôn Ðại-Đạo Hòa-bình dân-chủ
mục.
- ÐÀI tiền sùng bái Tam-Kỳ cộng hưởng Tự-do quyền.
高上至尊大道和平民主目
臺前崇拜三期共享自由權
Đức Hộ Pháp nói: "Từ ngày Đại-Từ-Phụ và Đại-Từ-Mẫu đến
khai mở chơn-truyền giao phó ngọn cờ cứu khổ hầu dạy-dỗ
con cái của hai Đấng vào con đường chí chơn, chí chánh. Cái
khó-khăn cho sứ mạng thiêng-liêng là Đại-Từ-Phụ và Đại TừMẫu buộc ta phải: Lấy căn-bản của nền văn-minh tối cổ của
Tổ-phụ ta lưu lại trong triết-lý:
- Tam-giáo qui nguyên Ngũ Chi phục nhứt.
Nếu ta cạn xét ta ngó thấy với một Đạo-giáo mà bảo-thủ chơntruyền rất khó-khăn quá sức của ta tưởng nghĩ. Huống chi cả
triết-lý của các nền Đạo-giáo đương nhiên hiện hữu tại mặt thế
này thì nó đã đành quá sức với trí khôn-ngoan tưởng-tượng;
song ta phải xét đoán, nếu không như thế thì có phương chi
khác mà tạo dựng ĐẠI ĐỒNG THIÊN-HẠ và thống nhất các
tín-ngưỡng chơn lý lại làm một cho đặng, ấy là mục-phiêu
trọng-yếu của hai Đấng phụ mẫu tạo-đoan muốn cho đoạt đến.
Còn nếu ta xu-hướng theo một triết-lý đạo-giáo nào làm cănbản thì nó sẽ trái hẳn với nghĩa-lý tận-độ của Đạo. Cái khó
khăn của ta thi-hành sứ-mạng là do lẽ ấy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Sứ-mạng cao-trọng là phải dung-hòa các tư tưởng Đạo giáo.
- Thống nhất các triết-lý tinh-thần làm một, là một điều chưa hề
có trí khôn-ngoan nào làm đặng. Nó là một ảo-vọng mà từ
trước tới giờ chưa có một nhà triết-học nào nghĩ đến. Chính
nơi yếu-điểm này Bần-Đạo vẫn ngồi xem quyền Chí Tôn vôđối của Đại-Từ-phụ thiệt hiện nơi mặt thế này; vì thầm hiểu
rằng chỉ có tay quyền-năng vô đối của Đức Chí-Tôn mới làm
đặng mà thôi. Tương-lai của Đạo Cao-Đài sẽ vạch rõ cho toàn
thể nhơn-sanh thấy đặng điều ấy".

VỢ CHỒNG
Vợ chồng là đôi nam nữ yêu thương nhau nên họ kết đôi để
tạo nên một gia đình mới.
Tại sao gọi "vợ chồng" mà không gọi chồng vợ? Ấy là một điều
mà mới nghe qua dường như là thói quen nói cho thuận tai,
nhưng thức tế là ông bà ta đã am tường Lý Dịch này từ thuở
xa xưa nào. Vì có câu "Nam ngoại Nữ nội" tức nhiên vợ chồng
là cặp Âm Dương. Âm là hữu hình nên người lo việc tề gia nội
trợ. Nam thì lo mưu kế sinh nhai, đi đây đi đó, không có chỗ
nhứt định tượng cơ Dương. Do vậy mà gia đình tươm tất trong
ngoài, sạch sẽ, ngăn nắp là sự hiện diện của bàn tay nữ phái.
Phương pháp này thấy rõ khi người Đạo Cao-Đài bắt "Ấn Tý"
phải là Âm đặt trên Dương là vậy.
Dimanche 5 Septembre 1926 (29-7-Bính Dần) Thiền Lâm Tự Gò Kén - Tây Ninh
Thầy: "Cười... Thơ lên trễ làm cho vắng mặt phái Thái buổi
Thiên Phong Như Nhãn hiền đồ song chẳng hề chi chờ chiều
nay hai vợ chồng nó đến thì cũng đủ phái vậy".
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VU OAN
誣 冤
E: To calumniate.
F: Calomnier.
Vu: Chuyện không mà nói có để hại người. Oan: oan ức, bị qui
tội mà mình không phạm. Vu oan là bịa chuyện ra tố cáo cho
người ta bị mắc oan.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Ngoài thì kẻ nghịch đương trù hoạch phương châm tàn
hại, trong lại bị người phản phúc vu oan,...

VU OAN GIÁ HỌA
Vu oan giá họa: Bịa chuyện oan ức gán cho người để đem tai
họa đổ xuống đầu người ta. (Giá: đổ cho).
"Đức Chí-Tôn đã để lắm lời dạy bảo, chỉ từ việc nhỏ mà tại
chúng ta không để tâm tìm kiếm, hiểu cho thấu đáo, không
nghe, không tuân theo, chẳng chịu biệt phân chơn giả, lại ham
mộ việc vọng cầu, chất chứa sự giận ghét, sanh ra lòng ngỗ
nghịch, bởi nơi tâm mình chuyển động nên mới có cuộc dữ dội
xảy đến buổi qua rồi đó. Kẻ thì tách ra lập chi, lập phái, người
lại vu oan giá họa cho Đạo phải bị lắm nỗi chông gai..Ôi!
Thảm cho những kẻ tạo nên cơ biến ấy."

VŨ TRỤ (VÕ TRỤ)
宇宙
E: Cosmos, the universe.
F: Cosmos, l’univers.
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Vũ trụ là chỉ giáp vòng trời đất mà nhãn giới của người có thể
phỏng định được. Nếu ví bầu trời là vòng tròn thì hai trục
chánh trong vòng tròn xác định bầu vũ trụ vậy.
Thử hỏi VŨ-TRỤ là gì? - Tiên-Nho đã nói:"Tứ phương thượng
hạ viết VŨ, cổ vãng kim lai viết TRỤ" nghĩa là bốn phương
cùng trên dưới gọi là Vũ, xưa qua nay lại gọi là Trụ, tức là nói
chung gồm cả Không-gian lẫn Thời-gian.
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".
Ðức Tả Quân Lê văn Duyệt cũng nhập bàn cho thi:
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.

VŨ TRỤ QUAN
宇 宙 觀
E: The conception of universe.
F: La conception de l’univers, la vision de l’univers.
Võ: Khoảng không gian 4 phương trên dưới. Vũ trụ: (đã giải ở
trên). Quan: ý nghĩ, nhận xét, quan niệm. Quan niệm là một hệ
thống tư tưởng xem xét kỹ lưỡng các hiện tượng của sự vật.
Vũ trụ quan là một hệ thống tư tưởng trình bày về sự hình
thành của vũ trụ và những sự biến đổi của nó.
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Trong Triết lý của Đạo Cao Đài có phần: Nhơn sinh quan và
Vũ trụ quan. Phần Nhơn sinh quan đã trình bày nơi vần Nh.
Sau đây là phần Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài.
VŨ TRỤ QUAN của ĐẠO CAO ĐÀI
Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài
Phần Hữu hình của Vũ trụ
1. Sự hình thành Vũ trụ
Hư Vô chi Khí (Khí Hư Vô) │ Thái Cực │ Lưỡng Nghi Tứ Tượng - Bát Quái │ Mặt Trời - Địa Cầu - Mặt Trăng
2. Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
3. Vũ trụ có Vô thỉ Vô chung không?
4. Các Vũ trụ khác
5. Giải thích Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài theo Khoa học
Nguyên tử
Quang tử - Âm điện tử - Dương điện tử │ Trung hòa tử
và Nguyên tử Khinh khí │ 8 Nguyên tử đầu tiên │ Các
Nguyên tử khác trong Bảng Phân loại Tuần hoàn │ Sự
hình thành Vũ trụ
6. Địa vị của Địa cầu chúng ta trong Càn Khôn Vũ Trụ
Phần Vô hình của Vũ trụ
1. Tam thập lục Thiên
2. Thập nhị Thiên - Cửu Trùng Thiên
3. Tứ Đại Bộ Châu
Tổng Kết về Vũ Trụ Quan
_________________________________

VŨ TRỤ QUAN của ĐẠO CAO ĐÀI
Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài giải đáp một cách minh
bạch các vấn đề về vũ trụ sau đây:
• Sự hình thành của vũ trụ hiện hữu như thế nào?
• Vũ trụ hiện hữu có giới hạn không? Gồm có bao
nhiêu ngôi sao?
• Vũ trụ có vô thỉ vô chung không?
• Những khám phá của khoa học ngày nay có phù hạp
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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với Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài không?
• Địa vị của Quả Địa cầu của nhơn loại chúng ta trong
Càn Khôn Vũ Trụ.
Đó là những vấn đề then chốt về Vũ trụ mà Triết lý Cao Đài sẽ
đề cập đến với nhiều mới lạ chưa từng thấy.
Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì Vũ trụ hiện hữu của
chúng ta có 2 phần:
• Phần Hữu hình thấy được.
• Phần Vô hình không thấy được.
Phần HỮU HÌNH của VŨ TRỤ
1. Sự hình thành Vũ trụ:
Sự hình hành Vũ trụ theo Triết lý của Đạo Cao Đài, được Đức
Chí Tôn giảng dạy, tóm gọn trong hai đoạn Thánh Ngôn sau
đây:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. II. 62: "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."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 32: "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."
Trong sách Đại Thừa Chơn Giáo, phần Vũ trụ, Đức Chí Tôn
giảng dạy như sau:
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"Trước khi chưa định ngôi Thái Cực, thì trong khoảng không
gian ấy còn đương mịt mịt mờ mờ với khí Hông Mông, vì đó là
thời kỳ Hỗn Nguyên vậy.
Không gian ấy là Vô Cực.
Trong Vô Cực ấy lại có một cái Nguyên Lý thiên nhiên tuyệt
diệu tuyệt huyền, rồi lại có thêm một cái Nguyên Khí tự nhiên
nữa. Lý với Khí ấy, tức là Âm với Dương trong buổi Hồng
Mông thời đại.
Lý Khí ấy lần lần ngưng kết với nhau mà đông tụ lâu đời nhiều
kiếp, mới thành ra một khối Tinh Quang rất đầy đủ các sự tốt
đẹp. Chừng đúng ngày giờ, khối ấy nổ tung ra một tiếng vang
lừng dữ dội phi thường, làm rúng động cả không gian, bèn có
một khối Đại Linh Quang từ trong tiếng nổ ấy văng ra lăn lộn
quây quần giữa chốn không trung, bắn tủa hào quang rất
chiếu diệu rạng ngời, trùng trùng điệp điệp, rực rỡ chói lòa
khắp cả mọi nơi.
Ấy chính là ngôi Chúa Tể của Càn Khôn Vũ Trụ đã được biến
hóa ra vậy.
Vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái Cực, trọn lành trọn tốt,
toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng, nắm
trọn quyền hành thống chưởng cả Càn Khôn Vũ Trụ và lấy cơ
thể Âm Dương mà phân thanh biện trược, làm máy động tịnh
để gom tụ Khí Hư Vô, đặng hóa sanh muôn loài vạn vật.
Máy Âm Dương ấy cứ vần vần xoay chuyển, không ngưng
nghỉ một giờ khắc nào, để dưỡng dục chúng sanh, bảo tồn
Thiên Địa.
Khắp trong Vũ trụ, biết bao là quả Linh cầu, có quả trược, có
quả thanh, có bực cao bực thấp, có cái sáng cái tối, thảy thảy
đều tuân theo máy Thiên Cơ mà tuần tự chuyển luân xoay
chạy: cái lại cái qua, cái lên cái xuống, không bao giờ ngưng
nghỉ đặng.
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Linh cầu nào cao thanh khinh phù thì vượt qua mấy cõi khác
mà lên ngất trên thượng từng không khí.
Vậy, quả Địa Cầu của các con đây, tuy là một quả Địa Cầu vật
chất hữu hình trọng trược, song cũng còn thuộc bực khá, chớ
dưới nữa lại có lắm quả Địa Cầu còn trọng trược hơn nữa.
Những quả Địa Cầu như thế thì nặng trầm chìm tột dưới đáy
sâu của Vũ trụ, nên rất tối tăm mờ mịt, âm khí nặng nề, thảm
sầu buồn bã gớm ghê!"
Qua các bài Thánh Ngôn vừa trích bên trên, chúng ta rút được
các điểm sau đây:
1.a) Hư Vô chi Khí: (Khí Hư Vô)
Thời nguyên thủy, cả không gian có một chất khí Hồng Mông
Hỗn Độn, mờ mờ mịt mịt, hiện hữu mà không biết được nguồn
gốc có từ hồi nào và do đâu. Khí đó được gọi là Hư Vô chi Khí
hay Khí Hư Vô.
Khí Hư Vô còn được gọi bằng nhiều danh từ khác nữa: Khí
Hồng Mông, Khí Vô Vi, Khí Tiên Thiên, Khí Hạo nhiên.
• Phật giáo gọi Khí Hư Vô là Chơn Như.
• Lão giáo gọi khí ấy là Đạo.
• Nho giáo gọi khí ấy là Vô Cực.
1.b) Thái Cực:
Khí Hư Vô lần lần ngưng kết, đông tụ lại với nhau lâu đời
nhiều kiếp, chừng đúng ngày giờ thì nổ ra một tiếng lớn rúng
động cả không gian, sanh ra một khối Đại Linh Quang phát ra
hào quang chiếu diệu.
Khối Đại Linh Quang ấy được gọi là Thái Cực, là Đại Hồn của
Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn
năng, tuyệt diệu tuyệt huyền, biến hóa vô cùng, nắm trọn
quyền hành tạo hóa.
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Vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái Cực, tuyệt đối, duy
nhất.
1.c) Lưỡng Nghi - Tứ Tượng - Bát Quái:
Ngôi Thái Cực lấy cơ thể của mình mà phân định ra Lưỡng
Nghi: Nghi Âm và Nghi Dương, cũng gọi là Khí Dương quang
và Khí Âm quang. Đó là hai khối năng lượng vĩ đại vô cùng tận
mang hai tánh chất đối nghịch nhau, nhưng lại có ái lực với
nhau.
Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế chưởng quản Khí Dương
quang, còn Khí Âm quang chưa có ai chưởng quản, vì lúc bấy
giờ chỉ có một mình Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế được hóa
sanh ra mà thôi. Ngài liền hóa thân ra Đức Phật Mẫu và giao
cho Đức Phật Mẫu chưởng quản Khí Âm quang.
Vũ trụ từ đây mới có hai Khí Dương quang và Âm quang do
hai Đấng đầu tiên chưởng quản là Đức Thượng Đế và Đức
Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu chỉ là một hóa thân của Đức Thượng
Đế.
Trong công cuộc sáng tạo ra Càn Khôn Vũ Trụ, Đấng Thượng
Đế làm tới đâu và cần người chưởng quản thì Ngài dùng
quyền pháp vô biên của Ngài mà hóa thân ra người ấy để làm
nhiệm vụ do Ngài sắp đặt.
Hai Khí Dương quang và Âm quang xoay chuyển không
ngừng, đun đẩy cho rộng lớn thêm ra mãi để tạo thành Tứ
Tượng. Tứ Tượng là bốn tượng: Thái Dương, Thái Âm, Thiếu
Dương, Thiếu Âm.
Tứ Tượng tiếp tục xoay chuyển, càng rộng ra thì tốc độ xoay
chuyển càng lớn, tạo thành Bát Quái gồm: Càn, Khảm, Cấn,
Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Bát Quái tiếp tục xoay chuyển, càng rộng thêm ra, tốc độ quay
càng lúc càng lớn, để rồi đun đẩy va chạm nhau, phát sanh
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nhiệt độ rất lớn, hàng tỷ độ, tạo nên một áp suất vô cùng lớn,
phát ra tiếng nổ dữ dội, bắn phá ra chung quanh các quả cầu
lửa bay khắp không gian, quay cuồng dữ dội, tạo ra các Mặt
Trời.
1.d) Mặt Trời - Địa Cầu - Mặt Trăng:
Các quả cầu lửa gọi là các Mặt Trời tiếp tục cháy sáng và
quay tròn dữ dội, rồi bắn phá ra các quả cầu lửa nhỏ hơn,
quay quanh Mặt Trời, để rồi nguội dần, tạo thành các Địa cầu.
Các Địa cầu nầy là những Hành tinh của Mặt Trời.
Có những Địa cầu lớn, lúc chưa nguội, lại quay nhanh, văng ra
các quả cầu nhỏ hơn nữa, rất mau nguội lạnh, tạo thành các
Vệ tinh hay còn gọi là Mặt Trăng, quay quanh Địa cầu.
Tóm lại:
• Các Mặt Trăng quay quanh Địa cầu, tức là Vệ tinh quay
quanh Hành tinh.
• Hệ thống Địa cầu và Mặt Trăng (Hành tinh và Vệ tinh) cùng
quay chung quanh Mặt Trời.
• Hệ thống gồm Mặt Trời, các Địa cầu, các Mặt trăng được gọi
là Thái Dương Hệ. Các Thái Dương Hệ đều quay quanh một
Tâm điểm, gọi là Tâm của Vũ trụ.
Theo Khoa Học Thiên Văn, Thái Dương Hệ của chúng ta gồm
có 9 Hành tinh quay chung quanh Mặt Trời. (Khi Hành tinh
quay thì nó vẫn mang theo các Vệ tinh quay theo.)
Sau đây là thứ tự và khoảng cách của Hành tinh với Mặt Trời
từ gần đến xa:
(Khoảng cách từ Mặt Trời đến Địa cầu của chúng ta là 150
triệu Kilômét, được dùng làm đơn vị Thiên văn, viết tắt đvtv, để
đo khoảng cách từ các Hành tinh đến Mặt Trời: 1 đvtv = 150
triệu Km).
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Đường
kính

Khối lượng
riêng

Số vệ
tinh

0,39đvtv

4878km

5,4g/cm3

0

0,72đvtv

12104km

5,2g/cm3

0

Trái đất

1,00đvtv

12756km

5,5g/cm3

1

4

Hỏa tinh

1,52đvtv

6787km

3,9g/cm3

2

5

Mộc tinh

5,20đvtv

142984km

1,3g/cm3

16

6

Thổ tinh

9,55đvtv

120536km

0,7g/cm3

22

7

Thiên tinh

19,21đvtv

51118km

1,2g/cm3

15

8

Hải tinh

30,10đvtv

49528km

1,6g/cm3

8

9

Diêm tinh

39,40đvtv

2284km

2,0g/cm3

1

TT

Hành tinh

Khoảng cách
đến mặt trời

1

Thủy tinh

2

Kim tinh

3

2. Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế:
Trong khoảng không gian bao la vô cùng tận, có rất nhiều Vũ
trụ được hình thành, mà Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng
Đế chỉ là một phần tử.
Vũ trụ nầy được tượng trưng bằng Trái Càn Khôn thờ nơi Bát
Quái Đài của Tòa Thánh Tây Ninh, mà Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế đã dạy Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh làm, trong
bài Thánh Ngôn sau đây:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 45: "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 3 thước 3
tấc, 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 không không
trên không khí, tức là không phải Tinh tú, còn lại Thất thập nhị
Địa và Tam thiên Thế giới đều là Tinh tú. Tính lại 3072 ngôi
sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ.
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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, đút trong một ngọn đèn cho nó
thường sáng. Ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại
CKTG đó, nhưng mà làm chẳng kịp thì con tùy tiện làm thế
nào cho kịp Đại Hội, nghe à!"
Theo bài Thánh Ngôn trên đây, Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế gồm có hai phần: Phần Vô hình và Phần Hữu
hình.
- Phần Vô hình gồm: Tam thập lục Thiên (36 từng Trời) và Tứ
Đại Bộ Châu (4 Bộ Châu lớn) ở không không trên thượng từng
không khí. (Xem chi tiết nơi phần sau).
- Phần Hữu hình gồm: Thất thập nhị Địa (72 quả Địa cầu) và
Tam thiên Thế giới (3000 Thế giới), tổng cộng là 3072 ngôi
sao. (Bởi vì khi chúng ta nhìn lên bầu trời thấy các Hành tinh,
Vệ tinh và các Thế giới đều là những ngôi sao).
Địa cầu mà nhơn loại chúng ta đang ở là Địa cầu số 68 trong
Thất thập nhị Địa.
Mặt khác, các nhà Thiên Văn học trên Thế giới đã dùng các
Viễn vọng kính, kính Thiên Văn quang phổ,.... đã tìm thấy
được hàng tỷ ngôi sao ở trong nhiều dãy Thiên hà.
Vậy, Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ có 3072 ngôi
sao thì quả là rất bé nhỏ so với những gì mà khoa Thiên Văn
khám phá được.
Như thế, bên ngoài Vũ trụ của chúng ta còn có biết bao Vũ trụ
khác, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn Vũ trụ của chúng ta.
3. Vũ trụ có Vô thỉ Vô chung không?
Vô thỉ hay Vô thủy là không có chỗ bắt đầu, tức là không có
nguồn gốc. Vô chung là không có chỗ tận cùng.
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Vũ trụ là một thực thể nên cũng phải nằm trong định luật Sanh
Tử, tức là: Thành, Trụ, Hoại, Không, giống y như các thực thể
khác. Hễ có Sanh ra ắt phải có lúc Tử, để rồi sau đó được tái
tạo tức Sanh ra trở lại, rồi sau một thời gian thì bị hủy diệt, và
cứ thế tiếp diễn mãi trên con đường tiến hóa vô cùng tận.
Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc Sanh ra cho đến lúc bị
Hủy diệt, lâu hay mau là tùy theo thực thể.
Đối với một Vũ trụ thì khoảng thời gian ấy rất dài, có thể đến
hằng tỷ năm, khó có thể tưởng tượng nổi, nên mới có nhiều
người cho rằng Vũ trụ nầy là Vô thỉ Vô chung.
Thật ra, như trong phần trình bày trên, Vũ trụ có khởi đầu, và
mức khởi đầu đó là Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Thái
Cực, bởi vì chính Đấng Thượng Đế ấy đã tạo hóa ra Càn
Khôn Vũ Trụ và vạn vật hiện hữu.
Lại hỏi: Ai sanh ra Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế?
Đáp: Khí Hư Vô sanh ra Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Đến đây, sự tìm hiểu của chúng ta phải dừng lại, bởi vì nếu
tiếp tục hỏi nữa thì không còn cách nào giải đáp được.
Chúng ta, cả Vũ trụ của chúng ta đang trên đường tiến hóa,
tiến hóa mãi cho đến vô tận vô biên, chớ không phải chúng ta
đi trên con đường tròn, không có điểm đầu tiên và điểm cuối
cùng, vì đi trên vòng tròn thì không phải là tiến hóa, mà chỉ là
sự biến hóa theo một chu kỳ nhứt định.
Sự khác nhau ở chỗ Tiến hóa chớ không phải Biến hóa.
* SỰ HỦY DIỆT VŨ TRỤ:
Trong Vũ trụ, ánh sáng phát ra từ các Mặt Trời do các phản
ứng nhiệt hạch của vật chất trong Mặt Trời bức xạ ra ngoài.
Ánh sáng nầy sưởi ấm các Hành tinh, được các Hành tinh và
Vệ tinh chung quanh hấp thụ, tạo ra các phản ứng sinh hóa
duy trì sự sống.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sự phát ánh sáng liên tục của Mặt Trời làm khối lượng Mặt
Trời giảm dần theo thời gian, đến một lúc nào đó, hàng tỷ năm
sau, Mặt Trời cũng phải tắt. Nhiệt độ trong Thái Dương Hệ sẽ
giảm xuống rất nhanh, đến Không độ tuyệt đối (0º K) tức là
273 độ dưới Không độ bách phân. (0º K = - 273º C)
Các Thái Dương Hệ khác cũng ở trường hợp tương tự, sẽ lần
lần tắt hẳn. Cả bầu Vũ trụ chìm trong cảnh vô cùng tối tăm và
lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, tất cả sinh vật đều chết
hết, và vật chất đông lại thành những khối cứng.
Đó là một cuộc Đại Tận Thế của Vũ trụ. Nó nằm trong định luật
tự nhiên, hễ có sanh ra thì ắt phải có lúc bị hủy diệt.
Sau khi nó bị hủy diệt thì nó lại bắt đầu hình thành một Vũ trụ
mới, đó là sự tái tạo Vũ trụ.
Đời sống của một Vũ trụ rất lâu dài, kể từ lúc nó được hình
thành cho đến khi nó bị hủy diệt, kéo dài đến hàng nhiều tỷ
năm, trong lúc đó, đời sống của một đời người nơi cõi trần lấy
100 năm làm kỳ hạn thì chẳng đáng kể gì.
* SỰ TÁI TẠO VŨ TRỤ:
Khi các Mặt Trời của Vũ trụ tắt hẳn, nhiệt độ hạ xuống đến
Không độ tuyệt đối hay thấp hơn nữa, làm cho trường hấp dẫn
vạn vật giữa các hệ thống vật chất tăng lên gấp nhiều lần,
khiến chúng hút nhau rất mạnh.
Các Vệ tinh bị hút rơi vào Hành tinh, các Hành tinh bị hút
mạnh rơi vào Mặt Trời, các Mặt Trời đã tắt bị hút mạnh rơi vào
Tâm Vũ trụ. Càng đến gần, lực hút trở nên rất mạnh, làm cho
vận tốc rơi càng lúc càng tăng, lớn đến mức khủng khiếp,
bằng vận tốc của ánh sáng (300 ngàn cây số trong 1 giây).
Các Hệ thống va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt, tạo ra một
sức nóng khủng khiếp, nhiệt độ tại trung tâm vũ trụ lên đến
hằng tỷ độ, mọi thứ vật chất đều bốc thành hơi tức là biến
thành chất khí, chúng quay cuồng hỗn độn, tạo ra một áp suất
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vô cùng lớn, đến một lúc nào đó thì gây ra tiếng nổ ghê gớm,
làm bắn phá từ trung tâm vũ trụ ra chung quanh những quả
cầu lửa to lớn, để tạo thành các Mặt Trời mới. Các Mặt Trời
mới lại tiếp tục bắn phá ra chung quanh, tạo ra các Hành tinh
mới quay quanh Mặt Trời mới. Các Hành tinh lớn lại bắn phá
ra tạo nên các Vệ tinh quay quanh Hành tinh.
Thế là một Vũ trụ mới được thành hình và bắt đầu hoạt động
trong một vận hội tiến hóa mới, với một đời sống mới.
Các Vệ tinh có kích thước nhỏ nên nguội trước, kế đó là các
Hành tinh nguội dần, vật chất bên ngoài đông tụ lại thành lớp
vỏ cứng bao bọc hành tinh. Khi nhiệt độ hạ xuống đến mức
thích hợp, hơi nước bao quanh hành tinh tạo ra các trận mưa
dữ dội, nước rơi xuống thành sông ngòi và chảy vào những
chỗ trũng thấp tạo thành biển.
Trên Hành tinh Địa cầu, khi có nước và ánh sáng Mặt Trời rọi
đến thì xuất hiện sự sống, các sinh vật bắt đầu nảy sanh. Đầu
tiên là các sinh vật đơn giản chỉ có một tế bào xuất hiện trong
nước, lần lần tiến hóa lên cấp cao hơn và phức tạp hơn, theo
định luật Tiến hóa của Vũ trụ: Vật chất Kim thạch tiến hóa lên
loài Thảo mộc, Thảo mộc tiến hóa lên Thú cầm, Thú cầm tiến
hóa lên Nhơn loại. Nhơn loại lo tu, giúp người giúp đời, lần lần
tiến hóa lên các phẩm Thần Thánh Tiên Phật.
Tóm lại, Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài quan niệm rằng Vũ trụ
không phải là Vô thỉ, vì nó có khởi đầu. Điểm khởi đầu đó là
Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, vì Đấng ấy đã tạo dựng ra Càn
Khôn Vũ Trụ và vạn vật.
Vũ trụ cũng không phải là Vô chung (không có mức cuối cùng),
vì Vũ trụ có lúc tự hủy diệt và mức cuối cùng của nó là cuộc
Đại Tận Thế, để rồi sau đó lại khởi đầu hình thành một Vũ trụ
mới tiến hóa hơn, và cứ thế tiếp diễn mãi trên con đường Tiến
hóa vô cùng tận.
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4. Các Vũ trụ khác:
Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta đang ở
đây chỉ gồm có 3072 ngôi sao. Bên ngoài Vũ trụ nầy còn có rất
nhiều Vũ trụ khác nữa, đang biến chuyển không ngừng trong
khoảng không gian bao la vô cùng rộng lớn.
Những Vũ trụ chung quanh, có những Vũ trụ to lớn hơn, có
những Vũ trụ nhỏ bé hơn, có những Vũ trụ đang hoạt động
như của chúng ta, có những Vũ trụ đang trong thời kỳ hủy diệt,
cũng có những Vũ trụ đang trong thời kỳ tái tạo.
Tất cả những Vũ trụ nầy như là những tế bào trong vô lượng
tế bào trong một Siêu Đại Vũ trụ vô tận vô biên, không thể hiểu
biết hết được.
Mỗi Vũ trụ đều có một Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra và
ngự trị, cầm quyền vô vi, vận hành và tiến hóa không bao giờ
ngừng nghỉ.
5. Giải thích Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài theo Khoa học
Nguyên tử:
5.a) Quang tử - Âm điện tử - Dương điện tử:
Quang tử, tên khoa học gọi là Photon, là hạt ánh sáng. Hạt
nầy không có khối lượng, truyền đi theo dạng sóng (gọi là
sóng ánh sáng) với vận tốc rất nhanh: 300 ngàn cây số trong
một giây (300.000 Km/giây).
Thái Cực là một khối năng lượng vĩ đại dưới dạng ánh sáng,
gồm vô số Quang tử. Các Quang tử nầy được Thái Cực bắn
ra chung quanh thành những tia sáng. Trong một lúc nào đó,
các tia sáng kết hợp thành từng bó sóng ánh sáng, để rồi kết
hợp và ngưng tụ lại, biến đổi năng lượng ánh sáng thành khối
lượng vật chất, dưới dạng các hạt có mang điện tích: điện tích
Âm và điện tích Dương.
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Sự ngưng kết để biến đổi năng lượng ánh sáng (biểu thị bằng
chữ E: Énergie) thành vật chất có khối lượng là m (Masse),
với vận tốc ánh sáng là C = 300.000 Km/giây, theo công thức
của nhà Bác học Einstein:
E = mC2
Âm Điện tử: Hạt vật chất nhỏ có mang điện tích âm được gọi
là Âm Điện tử, tên khoa học là Électron, viết tắt là e, có khối
lượng và điện tích đo được là:
• Khối lượng = 0,9. 10-27 gram.
• Điện tích = - 1,6. 10-19 coulomb.
Dương Điện tử: Hạt vật chất có mang điện tích dương gọi là
Dương Điện tử, tên khoa học là Proton, viết tắt là p, có khối
lượng và điện tích đo được là:
• Khối lượng = 1840 lần khối lượng của e.
• Điện tích = +1,6. 10-19 -19 coulomb.
Như vậy, từ Quang tử Photon, đã tạo ra được 2 loại vật chất
có dạng hạt: Électron và Proton mang điện tích Âm và điện
tích Dương, có trị số ngang bằng nhau, nhưng khác dấu.
Thái Cực
Nghi Âm

Nghi Dương

Photon
Électron e

p Proton

Chúng ta so sánh thì thấy rằng:
• Thái Cực là một khối Quang tử (Photon) vĩ đại.
• Lưỡng Nghi Âm quang và Dương quang là 2 khối Âm
Điện tử (Électron) và Dương Điện tử (Proton).
Đấng Thượng Đế phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi chính là sự
ngưng kết của các bó sóng ánh sáng, biến năng lượng ánh
sáng thành vật chất là Âm Điện tử và Dương Điện tử.
5.b) Trung hòa tử và Nguyên tử Khinh khí:
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Âm Điện tử và Dương Điện tử đã thành hình rồi thì chúng kết
hợp với nhau do sức hút của điện âm và điện dương theo 2
trường hợp: Tĩnh và Động, để tạo ra 2 loại vật chất mới là:
Trung hòa tử (Neutron, viết tắt là n) và Nguyên tử Khinh khí
(Hydrogène, ký hiệu là H) theo 2 phương trình:
Kết hợp theo dạng tĩnh:
1 Électron
e

+
+

1 Proton (Tĩnh)
p
(Tĩnh)

1 Neutron
n

Trung hòa tử (Neutron) là hạt không mang điện.
Kết hợp theo dạng động:
Dương Điện tử nặng và to lớn hơn Âm Điện tử rất nhiều nên
nó làm cái Nhân bên trong, còn Âm Điện tử nhẹ mình nên
quay tròn chung quanh Nhân, tạo thành một Nguyên tử Khinh
Khí Hydrogène H:
1 Électron
e

+
+

1 Proton (Động)
p
(Động)

Hydrogène
pe

Đến giai đoạn nầy, ta có 4 loại hạt vật chất: 2 hạt cơ bản là Âm
Điện tử (e) và Dương Điện tử (p), và 2 loại hạt mới là Trung
hòa tử (n) và Nguyên tử Khinh khí (H).
Đây chính là Tứ Tượng do Lưỡng Nghi tạo ra:
• Électron (e) là Thái Âm.
• Proton (p) là Thái Dương.
• Neuton (n) là Thiếu Dương.
• Hydrogène (H) là Thiếu Âm.
5.c) 8 Nguyên tử đầu tiên:
Ba loại hạt nhỏ (vi tử): e, p, n luôn luôn xoay chuyển tiếp tục
kết hợp với nhau, lần lượt từ ít đến nhiều, để tạo thành 8
Nguyên tử đầu tiên đứng đầu Bảng Phân loại Tuần hoàn các
Nguyên tố.
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Các Proton (p) và Neutron (n) nặng hơn Électron (e) rất nhiều
nên làm Nhân nguyên tử, còn Électron (e) thì nhẹ nên quay
chung quanh Nhân. Hễ trong Nhân có bao nhiêu Proton p thì
bên ngoài cũng phải có bấy nhiêu Électron e để cho điện tích
của Nguyên tử luôn luôn được trung hòa. Số Neutron n trong
Nhân thì có số lượng tăng dần.
8 Nguyên tử đầu tiên được tạo thành, đánh số thứ tự từ 0 đến
7, có tên, ký hiệu và cơ cấu sau đây:
0 Hélium,

ký hiệu He gồm có

2e 2p 2n

1 Lithium,

ký hiệu

Li gồm có

3e 3p 4n

2 Bérylium,

ký hiệu Be gồm có

4e 4p 5n

3 Bohr,

ký hiệu

B gồm có

5e 5p 6n

4 Carbone,

ký hiệu

C gồm có

6e 6p 6n

5 Nitrogène,

ký hiệu

N gồm có

7e 7p 7n

6 Oxygène,

ký hiệu

O gồm có

8e 8p 8n

7 Fluor,

ký hiệu

F gồm có

9e 9p 10n

Xem như thế, 8 Nguyên tử tạo thành đầu tiên chính là Bát
Quái, do Tứ Tượng biến sanh, và được so sánh như sau:
CHẤN
He

CÀN
Li

ĐOÀI
Be

LY
B

TỐN
C

KHẢM
N

CẤN
O

KHÔN
F

Càn có tính thuần Dương, đối chiếu với nguyên tử Lithium (Li)
có tính dương điện mạnh nhứt.
Khôn có tính thuần Âm, nên đối chiếu với nguyên tử Fluor (F)
có tính âm điện mạnh nhứt.
5.d) Các Nguyên tử khác trong Bảng Phân loại Tuần hoàn:
Sau khi đã tạo thành 8 Nguyên tử đầu tiên, các vi tử e, p, n
tiếp tục kết hợp với nhau với số lượng càng lúc càng nhiều,
càng lúc càng phức tạp để tạo thành một loạt các nguyên tử to
lớn hơn, có tính chất đại cương gần giống như tính chất của 8
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nguyên tử đầu tiên, tạo thành 8 nhóm nguyên tử, đánh số từ 0
đến 7, kể ra sau đây:
Tên nhóm:
8 nguyên tử đầu:

0
He
Ne
Ar
Kr
Xe

1
Li
Na
K
Rb
Cs

2
Be
Mg
Ca
Sr
Ba

3
4
B
C
Al
Si
Ga
Ge
In
Sn
Tl
Pb
… ….v.v…. ….

5
N
P
As
Sb
Bi

6
O
S
Se
Te
Po

7
F
Cl
Br
I
At

Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm ra được 105 loại nguyên tử
khác nhau nằm trong 8 nhóm kể trên. Ngoài ra, mỗi nhóm còn
có một nhóm phụ mà các nguyên tử có cấu tạo phức tạp,
không tiện kể ra đây.
Số 105 loại nguyên tử nầy kết hợp lại với nhau, tùy theo chất,
để tạo thành các Đơn chất, và các Hợp chất, từ đơn giản đến
phức tạp. Các Đơn chất và các Hợp chất tạo thành hệ thống
vật chất trong Càn Khôn Vũ Trụ với muôn hình muôn vẻ với
muôn màu sắc phong phú khác nhau.
8 nguyên tử tạo thành đầu tiên ấy tương ứng Bát Quái, vận
chuyển và biến hóa vô cùng để tạo ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn
vật.
5.e) Sự hình thành Vũ trụ:
Thái Cực là trung tâm của Vũ trụ. Thái Cực phát ra các tia
sáng mang theo Quang tử truyền đi rất xa, với vận tốc 300.000
Km/giây. Đến một lúc nào đó, các Quang tử ngưng kết tạo
thành các Âm điện tử. Nơi đó là giới hạn của Vũ trụ, và các
Âm điện tử được tạo ra càng lúc càng nhiều, làm thành như
những đám mây vĩ đại, đó là Khí Âm quang.
Mặt khác, các Quang tử từ Thái Cực phát ra cũng ngưng kết
thành các Dương điện tử (Proton), và các Dương điện tử tạo
thành những đám mây vĩ đại Dương điện tử. Đó là Khí Dương
quang.
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Các Dương điện tử có khối lượng rất lớn so với Âm điện tử,
nên nó hút các Âm điện tử theo 2 lực: Lực hấp dẫn vạn vật và
lực điện trường. Lúc ban đầu lực hút nầy không lớn lắm vì
khoảng cách còn xa, nhưng khi khoảng cách càng gần thì lực
hút trở nên rất mạnh (vì lực hút tỉ lệ nghịch với bình phương
của khoảng cách). Các Âm điện tử bị hút thật mạnh vào tâm
vũ trụ, va chạm mãnh liệt với các Dương điện tử trong một
trạng thái xoay chuyển cực kỳ mãnh liệt, một mặt kết hợp để
tạo ra các phân tử đơn chất và hợp chất, một mặt tạo ra sức
nóng dữ dội càng lúc càng tăng, dần dần nhiệt độ lên tới hàng
tỷ độ, sanh ra một áp suất cực lớn, gây ra một vụ nổ ghê gớm,
xoay tròn bắn phá ra các quả cầu lửa lớn làm thành Mặt Trời.
Các khối cầu lửa lớn nầy tiếp tục quay tròn, bắn phá ra các
quả cầu lửa nhỏ hơn tạo thành các Hành tinh. Các Hành tinh
lớn lại tiếp tục bắn phá để tạo thành các Vệ tinh.
Vệ tinh và Hành tinh nguội dần, tạo ra lớp vỏ bao bọc bên
ngoài. Khi nguội đến một nhiệt độ thích hợp thì lớp hơi nước
bao phủ Hành tinh tạo thành các đám mưa rơi xuống chảy
thành sông và biển. Khi đã có nước và ánh sáng Mặt Trời,
sinh vật bắt đầu xuất hiện, từ đơn giản lần lần đến phức tạp.
Loài rong rêu xuất hiện trước nhứt, tiến hóa dần thành Thảo
mộc, Thảo mộc tiến hóa thành Thú cầm, và sau cùng bực Thú
cầm cao cấp tiến hóa thành Nhơn loại.
6. Địa vị của Địa cầu chúng ta trong Càn Khôn Vũ Trụ:
Vũ trụ Hữu hình gồm có: Tam thiên Thế giới (3000 Thế giới)
và Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu).
Tam thiên Thế giới thanh nhẹ hơn Thất thập nhị Địa, nên
chiếm phần trên của Vũ trụ, Thất thập nhị Địa trọng trược hơn
nên ở phần dưới của Vũ trụ.
Trong Tam thiên Thế giới cũng như trong Thất thập nhị Địa,
các quả tinh cầu thanh nhẹ thì ở bên trên, các quả nặng trược
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thì ở bên dưới. Càng lên cao thì càng thanh nhẹ trong sáng,
và càng xuống thấp thì càng nặng trược tối tăm.
Các Địa cầu trong dãy Thất thập nhị Địa được đánh số từ 1
đến 72, số 1 thì thanh nhẹ nhứt và số 72 thì nặng trược nhứt.
Điạ cầu của nhơn loại chúng ta là Địa cầu số 68.
Phía dưới Địa cầu 68 của chúng ta có 4 quả Địa cầu: 69, 70,
71, và 72 rất trọng trược, chìm đắm trong cảnh tối tăm nên
được gọi là U Minh Địa. Trình độ tiến hóa của 4 Địa cầu nầy
còn rất kém so với Địa cầu 68 của chúng ta.
Nhưng trình dộ tiến hóa của Địa cầu 68 lại kém xa so với Địa
cầu 67. Càng đi lên thì càng tiến hóa.
"Đứng bực Đế Vương nơi trái Địa cầu 68 nầy, chưa đặng vào
bực chót của Địa cầu 67. Trong Địa 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 (Địa cầu số 1), Tam
thiên thế giới...". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 74)
Sự tiến hóa đi hết dãy Thất thập nhị Địa thì bước lên Tam
thiên Thế giới và cũng tiến hóa dần từ thấp lên cao.
Địa cầu 68 của chúng ta chỉ có 1 phần thanh, mà lại có 2 phần
trược, nên Phật giáo gọi Địa cầu 68 là cõi Ta-bà, vì cõi nầy có
nhiều ác trược, người tu phải nhẫn nhịn tối đa, nhưng nếu tu
hành được thì rất mau đắc quả.
Trong Vô Lượng Thọ Kinh, Đức Phật nói rằng: "Ở cõi Ta-bà
nầy mà làm lành một ngày đêm, hơn làm lành một trăm năm
nơi cõi của Phật A-Di-Đà. Tại sao vậy? Vì cõi của Phật A-DiĐà là vô vi tự nhiên, chứa đủ sự lành, không có một sự dữ nào
dù nhỏ xíu như mảy lông sợi tóc."
Phần VÔ HÌNH của VŨ TRỤ
Như trong các phần vừa trình bày trên, phần Hữu hình của Vũ
trụ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có: Bên trên là
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Tam thiên thế giới và bên dưới là Thất thập nhị Địa. Tổng cộng
có tất cả 3072 ngôi sao.
Vũ trụ Hữu hình được tượng trưng bằng Trái Càn khôn thờ
nơi Bát Quái Đài của Tòa Thánh Tây Ninh. Sự xoay chuyển
của Tam thiên thế giới và Thất thập nhị Địa luôn luôn được
đều hòa, không ngừng nghỉ, cái lên cái xuống, cái qua cái lại,
không bao giờ va chạm nhau. Có được như thế là do sự điều
khiển của các Đấng thiêng liêng vô hình.
Các tinh cầu và các quả Địa cầu luôn luôn được Đấng Thượng
Đế ban cho Thần lực (tức là năng lượng thiêng liêng) vừa đủ
để giúp cho sự chuyển động của chúng nó luôn luôn duy trì
điều hòa, ổn định và không ngừng nghỉ.
Cũng giống như một cái đồng hồ điện tử, cục pin nhỏ cung
cấp năng lượng điện cho nó chạy đều hòa và không ngừng
nghỉ. Nếu pin còn điện quá yếu hay hết điện thì năng lượng
không đủ cung cấp cho đồng hồ thì đồng hồ phải chạy chậm
lại hay ngừng hẳn. Cho nên, nếu Đấng Thượng Đế cung cấp
Thần lực cho các tinh cầu và các Địa cầu một cách không đều
hòa và liên tục thì các quả cầu ấy sẽ chuyển động rối loạn hay
ngừng quay, đó cũng là một cuộc Đại hủy diệt vậy.
Để điều khiển các sự vận chuyển của các tinh cầu và Địa cầu,
cũng như điều khiển cuộc tiến hóa của cả Càn khôn, Đức
Thượng Đế phải lập ra một guồng máy vô hình, gồm nhiều cơ
quan là các từng Trời và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật để
giúp tay cho Đức Thượng Đế.
Phần Vô hình của Càn Khôn Vũ Trụ không thể thấy được mà
chúng ta biết được là do Đức Thượng Đế giảng dạy, gồm có:
• Tam thập lục Thiên.
• Thập nhị Thiên và Cửu Trùng Thiên.
• Tứ Đại Bộ Châu.
1. Tam thập lục Thiên:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tam thập lục Thiên là 36 từng Trời.
Ngôi Thái Cực ở tại Bạch Ngọc Kinh, nơi ấy là trung tâm của
Càn khôn Vũ trụ. Thái Cực biến hóa ra Lưỡng Nghi: Âm quang
và Dương quang. Thái Cực và Lưỡng Nghi hiệp lại thành Ba
Ngôi Trời, gọi là Tam Thiên Vị, chiếm 3 từng Trời tại trung tâm
của Vũ trụ.
Dưới Tam Thiên Vị là 33 từng Trời (Tam thập tam Thiên).
Nhập chung lại thì đủ 36 từng Trời.
Nơi Tam thập lục Thiên là ngôi vị của chư Thần Thánh Tiên
Phật.
2. Thập nhị Thiên - Cửu Trùng Thiên:
Thập nhị Thiên là 12 từng Trời.
Cửu Trùng Thiên là 9 từng Trời.
Cửu Trùng Thiên nằm trong Thập nhị Thiên.
Dưới Tam thập lục Thiên là Thập nhị Thiên.
Trong Thập nhị Thiên, bên trên có 3 từng Trời, kể ra:
• Hỗn Nguơn Thiên, do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản.
• Hội Nguơn Thiên, cũng do Đức Phật Di-Lạc chưởng
quản.
• Hư Vô Thiên, do Đức Phật Nhiên Đăng chưởng quản.
Trong từng Trời Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung, là nơi họp
triều đình của Đức Chí Tôn, để điều hành toàn cả các hoạt
động trong Càn Khôn Vũ Trụ. Các Đấng Thần Thánh Tiên
Phật họp Đại Hội tại Ngọc Hư Cung để lập Thiên Điều cai
quản Càn Khôn Vũ Trụ.
Dưới 3 từng Trời nầy là Cửu Trùng Thiên, kể ra:
• Từng Trời thứ 9 - Tạo Hóa Thiên, do Đức Phật Mẫu
chưởng quản.
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• Từng Trời thứ 8 - Phi Tưởng Thiên, do Đức Từ Hàng
Bồ Tát chưởng quản.
• Từng Trời thứ 7 - Hạo Nhiên Thiên, do Đức Chuẩn Đề
Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản.
• Từng Trời thứ 6: Kim Thiên,
• Từng Trời thứ 5: Xích Thiên,
• Từng Trời thứ 4: Huỳnh Thiên,
• Từng Trời thứ 3: Thanh Thiên,
• Từng Trời thứ 2 có Vườn Đào Tiên,
• Từng Trời thứ 1 có Vườn Ngạn Uyển.
Thập nhị Thiên là nơi làm việc của các Đấng Thần Thánh Tiên
Phật, điều hành tất cả các hoạt động của Càn Khôn Vũ Trụ và
sự tiến hóa của Vạn linh.
3. Tứ Đại Bộ Châu:
Có hai Tứ Đại Bộ Châu: Thượng và Hạ.
• Tứ Đại Bộ Châu phía trên cai quản Tam thiên thế giới, gọi là
Tứ Đại Bộ Châu Thượng, gồm:
o Bắc Đại Bộ Châu.
o Đông Đại Bộ Châu.
o Nam Đại Bộ Châu.
o Tây Đại Bộ Châu.
• Tứ Đại Bộ Châu bên dưới cai quản Thất thập nhị Địa, gọi là
Tứ Đại Bộ Châu Hạ, gồm:
o Bắc Câu Lư Châu.
o Đông Thắng Thần Châu.
o Nam Thiệm Bộ Châu.
o Tây Ngưu Hóa Châu.
Địa cầu 68 của chúng ta ở trong Nam Thiệm Bộ Châu.
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Tổng Kết về Vũ Trụ Quan
Vũ trụ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có hai
phần: Hữu Hình và Vô Hình.
Phần Vô hình rất quan trọng vì nó điều khiển toàn bộ các hoạt
động của Phần Hữu hình.
Phần Vô hình ở tại vùng Trung tâm của Vũ trụ.
Phần Hữu hình nằm bên ngoài Phần Vô hình, và luôn luôn có
chuyển động xoay tròn đều hòa và liên tục, không bao giờ
ngừng nghỉ.
Phần Vô hình gồm: Tam thập lục Thiên (36 Từng Trời), Thập
nhị Thiên (12 Từng Trời), và hai Tứ Đại Bộ Châu Thượng và
Hạ.
Phần Hữu hình gồm 3072 ngôi sao, chia ra: Tam thiên Thế
giới (3000 Thế giới) ở bên trên và Thất thập nhị Địa (72 Địa
cầu) ở bên dưới.
Trong khoảng không gian bao la không cùng tận, Càn Khôn
Vũ Trụ của Đức Chí Tôn là một khối cầu vĩ đại, trong đó có
chứa 3072 ngôi sao.
Để có thể hình dung được các thành phần của Vũ trụ nầy,
chúng ta tưởng tượng và so sánh với cái hột gà:
• Cái ngòi ở giữa tròng đỏ hột gà là Trung tâm Vũ trụ.
• Phần tròng đỏ hột gà là Phần Vô hình của Vũ trụ.
• Phần tròng trắng hột gà là Phần Hữu hình của Vũ trụ.
• Vỏ của hột gà là biên giới của Vũ trụ.
Sau đây là Bảng Tóm tắt cơ cấu thành phần của Càn Khôn Vũ
Trụ của Đức Chí Tôn, kể từ Trung tâm Vũ trụ ra đến bên
ngoài, biên của Vũ trụ:
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1. TAM THẬP LỤC THIÊN
● Tam Thiên Vị
● 33 Từng Trời.
2. THẬP NHỊ THIÊN
● Hỗn Nguơn Thiên
● Hội Nguơn Thiên
● Hư Vô Thiên
● Cửu Trùng Thiên
(9 Từng Trời)
3. TỨ ĐẠI BỘ CHÂU THƯỢNG
Bắc
Đại
Bộ
Châu

Đông
Đại
Bộ
Châu

Nam
Đại
Bộ
Châu

Tây
Đại
Bộ
Châu

4. TAM THIÊN THẾ GIỚI
O
O

O
O

O
O

O
O

5. TỨ ĐẠI BỘ CHÂU HẠ
Bắc
Câu
Lư
Châu

Đông
Thắng
Thần
Châu

Nam
Thiệm
Bộ
Châu

Tây
Ngưu
Hóa
Châu

6. THẤT THẬP NHỊ ĐỊA
O
O

O
O

O
O

Địa cầu 68
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VUA BẢO ĐẠI
Đức Hộ Pháp nói: "Khi thầy ở Hải Ngoại về, Thầy có giao một
tờ hòa ước với kẻ cầm quyền nước Pháp, ở trong đó Thầy
nhứt định phải trả từ mũi Cà Mau dĩ chí đến ải Nam Quan lại,
tức nhiên Hoàng Đồ đất Việt Nam phải giao dưới quyền lãnh
đạo của nhà Vua Bảo Đại là người kế tự cho các Đế Vương
ta. Dòng nhà Nguyễn duy có người đó mới có đủ quyền lực ăn
nói cùng với Quốc Tế. Vì cớ cho nên ngày về Thầy qua bên
Hồng Kông Hương Cảng Thầy đã nói với Ngài, theo mặt luật
Quốc Tế thì Hoàng Thượng vẫn còn Hoàng Đế, còn nói với
toàn thể Quốc Dân Việt Nam khi Hoàng Thượng thoái vị có nói
rằng: Hoàng Thượng để hạnh phúc Quốc Dân trên ngôi báu
của Hoàng Thượng "Thiên Tử vô hí ngôn" đối với Quốc Dân
Hoàng Thượng còn làm Quốc Trưởng. Tôi xin hứa với Hoàng
Thượng cái giai đoạn nầy nó sẽ tới giai đoạn "Quân chủ lập
hiến" mà thôi, chớ chưa hề nước của mình đi đến Dân Quốc
được.
Đức Quốc Trưởng đã chịu và hứa như vậy, nên ngày nay Ngài
đã thi hành mấy lời hứa với Bần Đạo thì ngày Lập Quốc Dân
Quyền giờ phút tới đây Bần Đạo giữ lời hứa với Ngài, Bần
Đạo sẽ sắp đặt Quân Chủ Lập Hiến ra thiệt hiện.
Bần Đạo nói quả quyết, các con trụ cả khối tin trung lộn lại đối
với toàn thể nước nhà chủng tộc của các con, thì trên Đức
Quốc Trưởng không thay lời hứa, dưới Thầy không lỗi hẹn,
thành thử Thầy xin lại cho dân tộc của các con độc lập thiệt
hiện đặng".

VUA THĂNG HÀ
升遐
Từ ngữ này dành chỉ vua chúa ngày xưa chết, gọi là "Băng hà"
hay "Thăng hà".
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Ngày xưa, vào thời quân chủ, người ta thường dùng các từ
tôn kính như: "thánh", "long", "ngọc", hay "ngự"... để chỉ về
việc có liên quan đến nhà vua, ví dụ: Viết của vua gọi là Thánh
bút, gương mặt vua gọi là Long nhan, ấn của vua gọi là Ngọc
tỉ, vua ra đi gọi là Ngự giá...Cũng như thế, khi một vị vua nước
lớn chết, người ta gọi là Thăng hà 升遐 hay Băng hà 崩遐, vua
nước chư hầu chết, gọi là Hoăng 薨, vua không minh chánh,
cướp ngôi hay tiếm vị khi chết được gọi là Tồ 殂. (Theo sách
Xuân Thu của Khổng Tử)
Chế độ quân chủ, vua là thiên tử, là người thay Trời để trị dân,
cho nên vua chỉ phải tuân mệnh Trời, còn nhân dân trong
nước đều ở dưới quyền tuyệt đối của nhà vua. Vua là cha mẹ
dân, vì vậy tài sản và sinh mệnh của dân, đều cũng là của vua
hết. Hay nói cách khác, đất ruộng trong nước đều là của vua
và vua có quyền sinh sát đối với mọi người trong nước.
Nhưng nếu thực sự Vua có nhiệm vụ phải lo lắng chăm sóc
muôn dân, nếu gặp vị vua hiền minh, nhân dân sẽ được
hưởng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp. Xem thế, công đức
của vị Thánh vương, theo bài kinh, có thể sánh bằng Đấng Chí
Công.
Người tín đồ Cao Đài, lấy đạo Tam Cang làm trọng, nên vua
thăng hà, tức Đạo Quân thần, phải khắc ghi ơn sâu nghĩa
nặng của ngọn rau tấc đất mà thể hiện qua lòng thành kính tế
lễ cho nhà vua. Do thế, Tiên Nương Đoàn Thị Điểm mới giáng
cơ ban cho bài Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà.
KINH TỤNG KHI VUA THĂNG HÀ
(Giọng Nam-Ai)
Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng,
Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng.
Thượng Hoàng sánh đức Chí Công,
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Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung.
Giúp xã tắc tôi trung ra mặt,
Dẫy xe thơ trổi nhặt văn minh.
Giúp dân hưởng chữ thái bình,
Văn ban võ bá triều đình đặc an.
Nay gần đặng Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Tìm Chí Linh trị thế cứu đời.
Thiên Tào Thánh ngự an ngôi,
Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua.
Bốn ngàn năm quốc gia đã lập,
Cõi Nam Châu bồi đắp giang sơn.
Trụ tâm nâng đỡ quốc hồn,
Giữ bền đảnh nghiệp vĩnh tồn hậu lai.
Kìa CHÍ TÔN CAO ĐÀI đương ngự,
Rưới hồng ân chặt giữ biên cương.
Sống thì định bá đồ vương,
Qui Thiên dựng lại miếu đường thuở xưa.
ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Bài Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà này là một bài Kinh do bà
Đoàn Thị Điểm, một vị Nữ sĩ nổi tiếng nhứt của Việt Nam,
cũng là một vị Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung giáng cơ ban
cho chúng sanh Đạo Cao Đài sử dụng.

VUI
F: Gai, joyeux.
Vui nhơn vui Ðạo lại vui thiền,
Vui một bước đường một bước yên.
Vui bóng Cao Ðài che khắp chốn,
Vui gương Ngọc Ðế thấy như nhiên.
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Vui ngàn thế tải nhăn nhơn sự,
Vui một màu Thiên đóng Cửu tuyền.
Vui vớt sanh linh nơi bể khổ,
Vui Trời rưới khắp đủ ân Thiên.
Lục Nương (Noel 1925)

VUI SƯỚNG
F: Heureux, joyeux.
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".

VUI THÚ
Thi văn dạy Đạo có câu
Nào hơn vui thú đức tài lo,
Sẵn gối sẵn chăn cứ xuống đò.
Ngoài nữa còn Cha, còn chú bác,
Làm gương cho đáng mới nên trò.

VUN TRỒNG CỘI PHƯỚC
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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Đạo đã dạy Từ-Bi hai chữ,
Muốn TỪ BI trước giữ nơi lòng,
Trần duyên nghiệp chướng gỡ xong,
Vun trồng cội phước hòng mong cậy nhờ.

VŨNG TÀU (Cap Saint Jacques)

VỮNG BỀN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi,
Vững bền vạn kiếp chẳng hề xao.

VƯỜN ĐÀO ƯỚM CHÍN
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."
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VƯỜN NGẠN UYỂN
E: Sacred park.
F: Parc sacré.
Vườn Ngạn Uyển là vườn trồng hoa trên cảnh Thiêng liêng
Hằng Sống. Mỗi sắc hoa là một Chơn hồn của những bậc
nguyên nhân. Nhứt Nương Diêu-Trì Cung chăm sóc, còn gọi là
Ngạn-Uyển Chưởng Hồn.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Có tánh
tọc-mạch nghe nói nơi Diêu-Trì-Cung có Vườn Ngạn-Uyển
mà Vườn Ngạn-Uyển ấy ra sao? Trong Kinh luật có nói mỗi
mạng sanh con người đều có hiện tượng một bông nở trong
Vườn Ngạn-Uyển, mỗi khi bông ấy héo rụng tức nhiên là có
một người chết, tại thế này gọi là chết chớ không phải chết.
Loài người không bao giờ chết cả, chết ấy là chúng ta thay
một cái áo để ngoài, vào nhà tắm, tắm rồi ta mặc lại nữa, sự
sống chết như thay đổi cái áo kia vậy thôi. Trước mắt chúng
ta, hiện-tượng hào quang chiếu diệu một vườn hoa, đẹp-đẽ đủ
màu, vườn hoa ở cảnh Thiêng-Liêng ấy không phải như vườn
hoa ở thế gian này đâu. Bông hoa Thiêng-Liêng ấy sẽ sống
một triệu lần, do nơi quyền-năng biến hóa của nó và nó sẽ
hiện tượng biến hóa trước mặt ta vô cùng tận vậy. Bởi vì nó
thay đổi màu sắc rực-rỡ vô biên, cho nên mỗi phen kiếp sanh
tại thế này, đường tấn hóa trên con đường trí-thức tinh thần,
mỗi khi nhơn loại tấn triển lên thì Vườn Ngạn Uyển nó sẽ đổi
hình đổi tướng một cách đẹp-đẽ vô ngần".
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
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sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từ buổi. Em
không rảnh đặng là vì vậy."
Nhứt Nương có nhiệm vụ cai quản Vườn Ngạn Uyển nơi từng
Trời thứ nhứt trong Cửu Trùng Thiên, xem xét các Nguyên
nhân đang còn sống nơi cõi trần hay đã qui vị, vì mỗi đóa hoa
trong Vườn Ngạn Uyển tượng trưng một Nguyên nhân. Khi
Chơn linh Nguyên nhân ấy đầu kiếp xuống trần thì hoa nở,
nếu làm điều thiện lương chơn chánh thì sắc hoa tươi thắm,
nếu Chơn linh làm điều tà mị gian ác thì sắc hoa ủ dột xấu xí.
Đến khi Chơn linh qui vị, tức xác thân sắp rời khỏi cõi trần thì
báo hiệu bằng một đóa hoa héo tàn.
Bửu pháp của Nhứt Nương Diêu-Trì-Cung là Đờn Tỳ Bà.
Cửu Vị Tiên giáng ngày 15-8-Bính Tuất (dl 9-9-1946):
Thì đây là bài của Nhứt Nương Diêu-Trì-Cung nói lên nhiệm
vụ của chính mình:
Nhẫng ngồi giữ Huỳnh hoa Ngạn Uyển,
Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
Dọn đường lều cỏ chòi tranh,
Tay nương con gậy một mình trông vơi.
Kinh Đệ Nhứt 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."

VƯỜN THIÊN NHIÊN (RỪNG THIÊN NHIÊN)
Cây cảnh là thiên nhiên, nhưng được người giữ gìn trong một
khuôn viên có giới hạn nên gọi là "Vườn". Đây là một kỷ-niệm
của thời khai Đạo. Khi Hội Thánh tạm mượn chùa Gò-kén làm
nơi Khai Đạo vào ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, với danh
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nghĩa là Hòa Thượng Như Nhãn đã hiến ngôi chùa này làm
Thánh Thất Cao Đài, nhưng vì một phần do áp lực của người
Pháp sợ Đạo Cao Đài phát triển quá nhanh có ảnh hưởng đến
việc đô hộ của họ trên đất nước này đi. Hai là Hòa Thượng
Như nhãn đã phản ngôn. Chỉ trong ba tháng là ông đòi Chùa
lại, khiến phải dời về Chùa mới, tọa lạc tại làng Long Thành.
Nơi đây là khu Rừng Cấm của Ông Aspar, Hội Thánh tìm mua
đất cất tòa Thánh như ngày nay, nhưng vẫn giữ hai miếng
vườn trước Đền, gọi là "Vườn Thiên nhiên".
Đức Lý dạy cất Đền Thánh theo kiểu Thiên đình:
Thánh Giáo ngày 07-02-Đinh Mão, Đức Chí Tôn dạy Ngài Phối
Sư Thái Thơ Thanh lo lập Thánh Thất. Ngài bạch: "Xin đúc
nền Tòa Thánh bề cao 9m theo kiểu của Đức Lý Đại Tiên".
Đức Chí Tôn dạy: "Tốn kém nhiều lắm con! Bính, con đo từ
mé rừng dưới vào cho tới 50m, bỏ miếng trảng vào tới 50m,
rồi 81m, rồi kế 27m; làm như vậy Thánh Thất nằm trọn vào
rừng mà thành ra như bao quanh một vườn thiên-nhiên rất
đẹp…Khi cất, con nhắm thế nào cho nọc Bát Quái Đài và Hiệp
Thiên Đài cho ngang mặt trời phía Tây thì trúng, con nhớ
nghe!"

VƯỜN TRƯỚC TỬ
Hộ Pháp có hỏi về cái Ngai của Nữ Đầu Sư, 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.
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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".

VƯƠNG AN THẠCH
Vương An Thạch tự là Giới Phủ, đời Tống, có tư tưởng mới:
bắt chước tinh thần của các tiên Vương, nhưng cần phải thay
đổi chế độ. Làm Tể tướng đời vua Thần Tôn, cải tổ việc giáo
dục, chú trọng tinh thông nghĩa lý của Thánh hiền, chứ không
cầu nhớ thuộc làu sách sử: "Kẻ sĩ đương lúc khỏe mạnh nên
giảng giải cái chính lý của thiên hạ. Nay đóng cửa học làm thi
phú, kịp đến khi ra làm quan, việc đời không quen gì cả. Ấy là
khoa giáp bại hoại nhân tài". Cùng với con là Vương Tử
Phương và Lữ huệ Khanh, thích nghĩa Kinh Thi, kinh Thư và
kinh Chu-Lễ gọi là Tam Kinh tân nghĩa tự thuyết nói về Phật
học và Lão học.

VƯƠNG BẬT (Tên)
Vương Bật tự là Phụ-Tử, hơn 10 tuổi đã thích học Lão-Trang,
có tài biện luận. Chỉ sống đến 24 tuổi đã chú thích.

VƯƠNG ĐẠO
王道
Nghiệp Vương, tức dùng Vương Đạo để trị nước. Vương Đạo
áp dụng chính sách nhân trị, nghĩa là dùng đức nhân mà trị
dân, dùng lễ nghĩa để giáo hóa dân, đó là sự nghiệp của bậc
Vương giả. Bậc vương giả là người có đạo đức hoàn toàn, lấy
điều công chính nhân nghĩa mà trị thiên hạ.
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Mạnh Tử đã định nghĩa nghiệp Vương Bá, là:
- Người dùng sức mạnh mà mượn tiếng làm điều nhân, là Bá;
người làm Bá tất phải có nước lớn.
- Người lấy đức làm điều nhân là Vương; người làm Vương
không đợi có nước lớn "Dĩ lực giả nhân giả Bá; Bá tất hữu đại
quốc. Dĩ đức hành nhân giả Vương; Vương bất đãi đại". (以力
假仁者霸, 霸必有大國. 以德行仁者王, 王不待大).
Nay THẦY đến ban cho một nền VƯƠNG ĐẠO lấy LỄ làm
đầu.
Tại sao phải mở Đạo nơi Toà-Thánh Tây-Ninh?
Thầy có dạy:
- "Nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh-Địa"…
- "Chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi".
Trong buổi tiền khai Đại-Đạo: Lần đầu tiên Thất-Nương DiêuTrì-Cung đến với ba ông: Cư, Tắc, Sang, tức là ba người Môn
Đệ trước nhất của Đức Chí-Tôn mà chính Đấng Thượng Đế
gọi là Tam vị Đạo-Hữu. Lúc ấy Thất Nương đến để lân la hầu
giáo hoá cho ba ông vào con đường đạo-đức cũng là mục đích
của Đức Chí-Tôn mở nền VƯƠNG ĐẠO lấy LỄ làm đầu.
Tên thật của Thất Nương là VƯƠNG-THỊ Lễ. Sau đó Bà có
cho bài thi, lấy tên LỄ đặt ở đầu câu, là: "LỄ bái thường hành
tâm Đạo khởi" 禮 拜 常 行 心 道 起.
Như vậy thì sự lễ bái, cúng kiến hằng ngày, đạo tâm từ đó dễ
phát khởi hơn. Đó là khởi đầu cho sự Tín ngưỡng của Tôn
Giáo vậy.
Đây là bài thi mà Thất Nương Diêu-Trì-Cung đã giáng đàn,
ban cho dùng làm bài Thài trong các kỳ Lễ Hội Yến Diêu Trì
Cung:
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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.
Tiên Nương VƯƠNG-THỊ-LỄ là vị Tiên thứ bảy nhưng là
người đầu tiên đến với ba ông Cư, Tắc, Sang và Tiên Nương
kính trọng ba Ngài kết làm tình huynh muội. Ba vị sau đắc
phong vào cửa Hiệp Thiên Đài là:
- Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư là Đại Ca ▬
- Hộ Pháp Phạm Công Tắc là Nhị ca
▬
- Thượng Sanh Cao Hoài Sang là Tam Ca ▬
Nếu tính theo Dịch lý; thì ba vị là Nam, tượng trưng cho ba
điểm Dương, thuộc quẻ CÀN ☰ mà Càn là Trời.
Còn Tiên Nương làm Tứ muội, là Nữ, là Âm, tức thêm nét sổ
nữa vào quẻ CÀN kết hợp thành ra chữ VƯƠNG 王 mà danh
tánh bà là VƯƠNG THỊ LỄ 王氏禮 phải chăng Bà đến để báo
trước rằng Đấng Thượng Đế sắp ban cho Việt Nam một nền
Vương-Đạo lấy Lễ làm đầu? Hơn nữa Thất Nương Vương Thị
Lễ là Nữ, tượng quẻ Đoài. Trên Kiền, dưới Đoài làm nên quẻ
Thiên Trạch Lý. "Lý giả Lễ dã" là vậy.
"Lễ bái thường hành" ở nền Đại-Đạo đó là Cúng Tứ Thời, giá
trị Cúng Tứ Thời là hình thức Thiền của Phật giáo.

VƯƠNG HẦU
王侯
Hầu: tước hầu. các nhà đế vương đặt ra 5 tước để phong cho
bầy tôi, tước hầu là tước thứ hai trong năm tước.đời phong
kiến, thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ gọi
là vua chư hầu.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Vương hầu lê thứ, ai là chí,
Chí quyết làm cho thế khác thường.

VƯƠNG MANG
E: To be attached.
F: Être pris.
Vương: (nôm) Mắc phải. Mang: đeo vào mình. Vương mang
là vướng mắc vào mình.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thêm liều mạng đặng toan đổ tội,
"Cho người hiền chịu lỗi vương mang."

VƯƠNG QUAN KỲ (1880-1940) (Tên)
Ngày 29-7-1924 ông Ngô Văn Chiêu đã được lịnh chánh phủ
đổi về Sài Gòn. Cuối năm 1925 Ông Chiêu mới truyền Đạo
cho Ông Vương Quan Kỳ. Thánh danh ông là Giáo Sư
Thượng Kỳ Thanh, thọ phong ngày 14-05-Bính Dần (dl: Thứ
tư, 23-06-1926).
Năm 1930, Giáo Sư Thượng Kỳ Thanh tức là Vương Quan-Kỳ
cùng các Chức sắc nơi Thánh Thất Cầu Kho, không tuân lịnh
Toà-Thánh Tây-Ninh áp dụng nghi lễ mới, lập ra Chi phái Cầu
Kho.
Thân thế và sự nghiệp:
Ông Vương-Quan-Kỳ Tri-phủ Sở Thuế thân Sài-gòn, là người
đứng vào số 08 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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Thầy dạy: "Kỳ, phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết
Ðạo Giáo Sư. Giáo Sư Thượng Kỳ Thanh". (Ðêm 25 rạng mặt
26 Avril 1926 - Âl.14 rạng mặt rằm tháng ba, năm Bính Dần).
Ông Vương Quan Kỳ người tỉnh Chợ Lớn, cháu nội Thống
Chế Vương Quan Hạc. Ông ngoại là nhà Nho yêu nước
Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883), đậu cử nhân, làm quan hai triều
Minh Mạng và Tự Đức, rồi từ quan khi nhà Nguyễn ký Hòa
ước 1862 với Pháp. Song thân ông Kỳ là Vương Quan Để và
Huỳnh Thị Bảy. Ông học Lycée Chasseloup Laubat, đậu
Diplôme, cùng làm việc với ông Chiêu ở Dinh Thống Đốc Nam
Kỳ, ngạch tri phủ. Ông có Pháp tịch, thuở nhỏ học ở Mỹ Tho
rồi trường Chasseloup Laubat, đậu Thành Chung, làm quan
tới Phủ sứ, thọ phong Giáo Sư ngày 26-4-1928. Ông là bào đệ
của Vương Quan Trân, thân sinh cô Vương Thị Lễ (Lễ kêu
ông bằng chú). Vương Thị Lễ tá danh là Đoàn Ngọc Quế tức
Thất Nương Diêu Trì Cung hướng dẫn các ông Phạm Công
Tắc, Cao Quỳnh Cư học đạo buổi đầu.
Ngày mùng 9 tháng Giêng (dl: 21-2-1926), nhằm ngày Vía
Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Quan Phủ Vương Quan Kỳ có
thiết Ðàn riêng tại nhà ông số 80 đường Lagrandière (bây giờ
là đường Gia Long). Ðêm ấy có mời Chư Nhu và mấy vị Ðạo
Hữu hầu Ðàn, Thượng Ðế giáng cơ dạy như vầy:
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.
Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các
con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các con thuận hòa nhau hoài,
ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh
Ðạo Thầy. Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải
làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gỗ nghe. Các con giữ
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phận làm tùy ý Thầy muốn. Ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của
Thầy.
Khi ấy, Quan Phủ Ngô Văn Chiêu xin Thượng Ðế lấy tên mấy
người đệ tử mà cho một bài thi kỷ niệm.
Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài sanh,
Bản đạo khai Sang Quí Giảng thành.
Hậu, Ðức, Tắc, Cư thiên địa cảnh,
Huờn Minh Mân đáo thủ đài danh.
Thượng Ðế lại phán: "Huờn, Minh, Mân sau sẽ rõ..."
Nguyên 12 chữ lớn trong ba câu trên là tên của 12 vị Môn Ðệ
trước hết của Thượng Ðế. Có hai tên Sang, Thầy điểm chung
một tên. Còn ba chữ lớn câu chót là tên ba vị Hầu Ðàn.
Thầy Khai đàn cho M. Phủ Kỳ
Cao mấy từng mây lố mặt Trời,
Ðài sen vui nở nhánh bông tươi.
Ðạo mầu cậy gã truyền nhơn sự,
Dạy trẻ cho an lấy Ðạo Ðời.
(31-1-1926)
THẦY cho thi Quan Phủ Vương Quang Kỳ:
Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề Ðạo giữ tân.
Vô lao công quả tu đương tác,
Niên quá niên hề Ðạo tối tân.
Trong "Con Ðường Thiêng liêng Hằng sống" Ðức Hộ Pháp
thuyết đạo đêm 8-9-Mậu Tý (dl: 10-10-1948) khi Ðức Ngài xuất
chơn thần về thiêng liêng có thấy ông Vương Quan Kỳ trên đó,
Ðức Ngài thuật lại rằng:
"Bần Đạo thấy người bạn nhờ ơn thiêng liêng của Chí Tôn
riêng ban cho người ấy, người ấy có người chí thân là một
Ðấng cầm quyền trọng hệ trên Hư linh tức là Thất Nương Diêu
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Trì-Cung. Bần Đạo nói rõ, người ấy là Vương Quan Kỳ, chú
ruột của Thất Nương vậy. Người mở Đạo mà chẳng biết Đạo
là gì hết, đi theo một tư tưởng của nền Chánh giáo của Ðức
Chí Tôn định quyết, mà tư tưởng của người ấy và cả hành
tàng nếu chúng ta thấy sẽ lên án là Tả đạo Bàng môn chắc
hẳn vậy.
Lạ thay! Khi Bần Đạo quay lại dòm thấy nhiều bạn rơi xuống
Bích Hải khóc lóc, còn người đó trước bận Thiên phục Giáo
Sư, nhưng bây giờ thì áo tốt vắt vai, mão cầm nơi tay, bận
quần cụt ở trần, đi ngật ngờ ngật ngưỡng, cười một mình,
không biết cười cái gì, đi ngang Bát-Quái-Ðài như không vậy.
Ấy các bạn đủ biết, dầu hành tàng của người bề hữu vi thấy
trái hẳn nền chơn giáo của Ðức Chí Tôn mà trọn tâm tín
ngưỡng Ngài, người thọ Thiên phục áo mão, dầu không thế gì
mặc vô được, duy cầm nơi tay, đi ngang vô Bát Quái Ðài,
không quyền luật nào ngăn cản được. Chúng ta lấy bài học ấy
đặng để trong tâm, đừng phê bình công kích." (Con Đường
Thiêng Liêng Hằng Sống, trang 11)

VƯƠNG QUAN TRÂN (Tên)
Ông Vương Quan Trân là anh ruột của Ông Vương Quan Kỳ,
tức là thân sinh của Cô Vương Thị Lễ. Đây là (Tiên Nương thứ
Bảy) Thất Nương Diêu-Trì-Cung.
Ngày 06-02-Bính Dần (dl; 19-03-1926) Đức Thượng Đế giáng
đàn độ ông Trân theo lời khẩn cầu của Thất Nương Vương Thị
Lễ. Thầy cho thi:
Thầy: Trân, tọa thượng.
Đạo giả năng tri bá thế tồn,
Tử tôn thọ hưởng phước lâm môn.
Khả tu thiện niệm tâm thanh khiết,
Bá tuế thế vô mạng vĩnh tồn.
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Trân, thính Ngã: phi phi thị thị, thế thượng bất năng đáo lý.
Nhữ hưởng trung thọ niên, nhựt, ngoạt, nhựt, thời bất năng tái
ngộ, Lão thành tất Đạo thành, nễ vô lao tự ấu toại hưởng phú
quí. Kiếp vô trường cữu. Thử tu tái ngộ nhục nhi Vương Thị
Lễ, nhựt nhựt khẩn cầu độ mạng.
Tâm thành tất đạo thành. Khả vấn Đạo ư ngã Môn đệ Trung.
Tâm bất định, Đạo tất bất định, hà độ hồ? Thử ngôn, Trung
khả năng giáo Đạo".
Chính Đức Chí-Tôn đến độ như vậy mà ông Vương Quan
Trân chưa có niềm tin, không theo Đạo. Khi chết, linh hồn bị
đọa nơi Phong Đô (Âm phủ). Thất Nương khi biết cha bị đọa
liền lén xuống Âm phủ cứu độ cha, nhưng trải qua nhiều nỗi
gian truân, cha mới được siêu thoát. (Xem thêm Thất Nương
Vương thị Lễ. vần TH.)

VƯƠNG TÂN
王賓
Ðức Khổng Thánh đi châu du, các nước đều nghinh tiếp Ngài
gọi là vì Vương Tân (khách của vua). Vì Ngài hay giúp vua làm
điều nhơn đạo, đàm luận chánh giáo, hễ nước phải Đạo thì
Ngài đến, nước chẳng phải Đạo thì Ngài lui, tới lui thong thả
nên gọi là ngôi Vương Tân, Ngài mở mang giáo hóa nên Ngài
là Giáo chủ trong Ðạo Nho vậy.
Kinh Nho-Giáo có câu:
"Vương Tân sách phụ, Nho Tông khai hóa."
GIẢI:

Ngôi vua không nước dạy rành nhơn luân,
Dựng Nho Giáo khai minh bổn thiện.
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VƯƠNG THẦN TẾ QUỐC
Thầy dạy:
Tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão,
Vương thần tế quốc, nhớ nghe con!

VƯƠNG THẤT
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.
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.

VƯƠNG THỊ LỄ (1900- 1918) (Tên)
Vương Thị Lễ chính là Thất Nương Diêu-Trì-Cung. Có lần tái
kiếp xuống trần, vào gia đình họ Vương ở Chợ Lớn. Cô sanh
ngày 8-1-Canh Tý (1900) có tên là Vương Thị Lễ. Thân phụ là
ông Vương Quan Trân làm Đốc Phủ, thân mẫu là bà Đỗ Thị
Sang, con gái của quan Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương.
Ông Vương Quan Trân là anh ruột của ông Vương Quan Kỳ.
Ông Kỳ, sau nầy, được ông Phủ Ngô Văn Chiêu độ, nhập môn
vào Đạo Cao Đài, được Đức Chí Tôn phong phẩm Giáo Sư
Thượng Kỳ Thanh. Hai ông Trân và Kỳ là con của ông Vương
Quan Để và bà Huỳnh Thị Bảy. Bà Huỳnh Thị Bảy là con gái
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của ông Huỳnh Mẫn Đạt, còn ông Vương Quan Để là con của
quan Thống Chế Vương Quan Hạc.
Trước kia, ông bà Vương Quan Trân sanh con rất khó nuôi,
nên phải ra tận kinh thành Huế, thỉnh lư hương cầu tự nơi
Miếu Bà Cửu Thiên Huyền Nữ về thờ, mới có thai sanh ra Cô
Vương Thị Lễ. Khi lớn lên, Cô Lễ theo học tại trường Trung
Tiểu học Pháp Sainte Enfance tới bậc Trung học. Cô Lễ rất
được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, lại rất hiền hòa hiếu
thảo, càng lớn càng đẹp. Đến tuổi cập kê, có nhiều gia đình
danh giá đến dạm hỏi, nhưng Cô nhứt định chưa muốn có
chồng. Cha mẹ Cô cũng chiều ý con, không hề ép uổng.
Bỗng một hôm, Cô lâm bịnh bất ngờ. Người nhà vội rước
lương y điều trị, nhưng bịnh tình không thuyên giảm. Hễ cha
mẹ Cô nghe nơi nào có thầy hay thuốc giỏi thì liền tìm tới rước
về để trị bịnh cho Cô, không kể tốn hao. Nhưng bịnh của Cô
cũng không hết. Kịp hay tin có một Bác sĩ trẻ, tốt nghiệp từ
bên Pháp mới về Việt Nam. Ông bà Vương Quan Trân tìm đến
Bác sĩ, yêu cầu đến xem mạch và trị bịnh cho con gái mình.
Trong lòng ước hứa nếu ai trị bịnh cho con gái bà hết thì sẽ gả
con gái cho, nhưng khi trị cho con bà hết bịnh thì lại quên lời
ước hứa ấy đi. Bác sĩ ra về thì ở đây Cô nhắm mắt lìa trần.
Chỉ một lời hứa mà mối oan tình giờ đây đã giải xong, cũng gọi
là đủ rồi. Ngày Cô mất là ngày 25-10-Mậu Ngọ (dl 28-11-1918)
hưởng dương được 19 tuổi.
Mộ của Cô Vương Thị Lễ ở trong khuôn viên đất của gia đình
Tổng Đốc Phương, thường gọi là Vườn Bà Lớn, ở gần Ngã
Bảy Sài Gòn. Năm Mậu Thân 1968, mộ được lấy cốt và thiêu,
lấy tro cất vào hủ để thờ. Đất ấy được trưng dụng để xây cất
Chung cư Nguyễn Thiện Thuật thuộc Quận 3 ngày nay.
Năm Ất Sửu (1925) thời kỳ mới khởi sự Xây bàn để thông
công với cõi vô hình, bốn vị: Cao Quỳnh Cư, Cao Quỳnh Diêu,
Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang, Xây bàn đêm mùng 10-6Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ất Sửu (dl 30-7-1925) tại nhà Ông Cao Hoài Sang gần Chợ
Thái Bình Sài Gòn, Cô Vương Thị Lễ giáng bàn, mượn danh
Đoàn Ngọc Quế, cho bài thi tự thuật như sau:
THI
Nỗi mình 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 sinh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn dập tương tư oằn một gánh,
Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai?
Cũng trong năm Ất Sửu (1925), trong một đàn cơ khác, có mặt
ông Vương Quan Trân, Cô Vương Thị Lễ giáng bàn, viết một
bài thi cho ông Vương Quan Trân là thân sinh của Cô:
THI
Cúi lạy thân sinh thứ lỗi con,
Âm Dương tuy cách, hiếu tâm còn.
Hồn quê níu nắm tình non nuớc,
Phách quế náu- nương dạ sắt son.
Ác lặn hiên Đoài già nhắc nhỏm,
Nguyệt trầm non Thái trẻ thon von.
Thấy nhau thêm tủi đường ly biệt,
Đá nát xương tan nghĩa vẫn còn.
Ngày 22-11-Đinh Hợi (1947) Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
thuyết đạo tại Đền Thánh về Luật Công Bình Thiêng liêng, nói
Ngọc Hư Cung có cho biết rằng:
"Vào năm 1929, Cô Thất Nương (Vương Thị Lễ) hay tin thân
phụ là Vương Quan Trân qui liễu, bị tội đọa nơi Diêm Cung.
Cô Thất Nương lén bỏ Diêu Trì Cung đặng đi xuống Diêm
Cung để thức tỉnh cha của Cô.
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Vì phế phận, nên Ngọc Hư Cung bắt tội Thất Nương, làm cho
Diêu Trì Cung náo nhiệt, nhứt là Bát Nương, sợ cho Thất
Nương bị tội ấy mà thất vị. Bát Nương mới giáng cơ báo tin
cho Đức Hộ Pháp hay và yêu cầu Đức Hộ Pháp xin với Ngọc
Hư Cung ân xá cho Thất Nương.
Đức Hộ Pháp liền lập đàn cơ, Thất Nương giáng tỏ bày nỗi
niềm hiếu đạo: Cho THI:
Hỏi ai có biết hiếu ra sao?
Chín chữ cù lao giá thế nào?
Hình vóc cảnh Tiên còn dính máu,
Chơn thần nước Phật giữ thai bào.
Nỗi riêng chưa vẹn thân từ phụ,
Nghĩa nặng đeo đai phận má đào.
Thà xuống Âm Cung chia khổ tội,
Cha vầy, ai nỡ ngự đài cao!
Đức Hộ Pháp đọc bài thi rồi thì xúc động từ tâm, nghĩ vì luật
pháp quá nghiêm khắc, e rằng nơi mặt thế nầy không ai tránh
khỏi tội. Cô Thất Nương vì chữ hiếu mà phải bị phạt, thế thì
Luật Công Bình có lẽ còn có chỗ khuyết điểm chăng?
Đức Hộ Pháp quyết định dâng sớ lên Đức Chí Tôn xin tội cho
Thất Nương. Đức Chí Tôn nhận được tờ sớ, liền giao cho Đức
Lý Thái Bạch và nói rằng: "Con coi, Tắc nó trách Thầy, ắt nó
chưa hiểu rõ Luật Công Bình Thiên Điều thế nào, con cũng
nên đến giải cho nó đặng hiểu."
Vâng lịnh Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ nói cho
Đức Hộ Pháp hiểu rõ và cho bài thi về Luật Công Bình Thiêng
liêng: Cho THI:
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.
(LÝ GIÁO TÔNG)
Trong bài Thuyết đạo của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng tại
Đền Thánh vào thời Tý ngày 15-12-Đinh Hợi (1947), có một
đoạn Ngài Cao Tiếp Đạo nói về cái khổ của Thất Nương vì
chữ Hiếu, trích ra như sau:
"Cái khổ đó chưa ai tránh được, dầu cho bực Thần Thánh có
thân hình cũng phải vào cảnh khổ đó. Chính Thất Nương cũng
vì khổ đó, cho nên mới có để lời than, sau khi đã lãnh lịnh
xuống cõi Âm quang độ con cái của Chí Tôn đang bị giam hãm
nơi đó, lựa chỗ cho đầu thai. Thật là một ân huệ vô cùng vô
tận của Đức Chí Tôn để độ tận con cái của Người vậy.
Thất Nương vì hiếu, khi hay tin cha mẹ mắc tội nơi Phong Đô,
liền bỏ Cung Diêu Trì, xuống đó độ rỗi nên bị Thiên đình bắt
tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì tình vì hiếu, nên sau khi Thất
Nương được đặc ân của Ngọc Hư Cung xá tội, liền tình
nguyện đến cõi Âm Quang độ rỗi các chơn hồn thất thệ, đặng
trả nghĩa cho Thầy.
Trước khi đi, trong một kỳ đàn, Thất Nương có đến từ giã và
để lời than với Đức Hộ Pháp và một vài Chức sắc Hiệp Thiên
Đài.
Bài thơ của Thất Nương như vầy:
Hai kiếp đeo đai lắm nợ trần,
Cái thân vì khổ bận cho thân.
Niềm duyên đổ ngọc lan phòng nguyệt,
Nỗi hiếu rơi châu tưới mộ phần.
Giữ Đạo mong chờ ngày độc tịch,
Bán mình quyết cứu độ song thân.
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Nước non càng ngắm càng thêm chạnh,
Chạnh thảm khi mang mảnh xác trần.
Bần Tăng tả cảnh khổ trên đây để các bạn nhập tâm ghi nhớ:
Thất Nương là một vị Nữ Phật thứ 7 trong hàng Cửu vị Nữ
Phật mà còn không tránh khỏi khổ. Đó là bài học của tâm hồn
trí não, nếu tránh được khổ thì trên con đường lập vị chúng ta
rất may duyên sẽ gặp đặng Đức Chí Tôn mà hằng ngày Người
hằng trông ngóng."
Trong số Cửu vị Tiên Nương Diêu Trì Cung (hay Cửu vị Nữ
Phật), chỉ có Bát Nương và Thất Nương là thường giáng cơ
dạy Đạo và cho thi văn nhiều nhất, kế là Lục Nương. Còn các
Nữ Tiên khác thì ít khi giáng cơ vì bận lo giáo hóa nơi khác

VƯƠNG VỊ - ĐẾ QUYỀN
Đức Hộ Pháp nói: "Chủ nghĩa Phước Thiện nó đương đầu với
các sắc dân Vương Vị- Đế Quyền, bảo sao mà không phản
trắc, cũng vì quyền, vì lợi".

HẾT VẦN V

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Danh mục vần X
XA
• Xa
• Xa Chừng
• Xa Dòng Bể Khổ
• Xa Hoa

• Xa Nặc
• Xa Thơ
• Xa Xỉ

XÁ
• Xá
• Xá Ân
• Xá Cô
• Xá Chữ Khí
• Xá Linh Quang

• Xá Lợi
• Xá Lợi Tử
• Xá Thân
• Xá Tội

XẢ
• Xả Kỷ Ái Nhân

• Xả Thân Cầu Đạo

XÃ
• Xã Hội

• Xã Tắc

XÁC
• Xác Đáng
• Xác Đất Sanh
• Xác Nhận
• Xác Phàm
• Xác Phàm Mắt Thịt
• Xác Thánh

• Xác Thân
• Xác Thịt
• Xác Thực
• Xác Tục
• Xác Trần
• Xác Tro Của Cụ Cường Để

XANG
• Xang Thiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XANH
• Xanh Xanh
XAO
• Xao Xuyến
XẢO
• Xảo Mị

• Xảo Quyệt

XẠO
• Xạo Xự
XÂY
• Xây Bàn
• Xây Chuyển
• Xây Chuyển Cơ Đời

• Xây Cơ Chuyển Thế
• Xây Đắp
• Xây Vần

XE
• Xe Như Ý
• Xe Tiên
• Xe Thơ

• Xe Trâu
• Xẻ Thây

XÉT
• Xét Câu Minh Thệ

• Xét Mình

XỈ
• Xỉ Cương Tắc Chiết
XÍCH
• Xích Mích

• Xích Tâm
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• Xích Thằng
• Xích Thiên

• Xích Tinh Tử
• Xích Tử

XIỂM
• Xiểm Gièm
XIỂN
• Xiển Dương

• Xiển Giáo

XÓT
• Xót Thương
XÔN
• Xôn Xao
XÔNG
• Xông Hương Khử Trược
XU
• Xu Hướng
• Xu Hướng Ác Hành
• Xu Phụ

• Xu Thời
• Xu Trần

XUA
• Xua Trục
XUÂN
• Xuân
• Xuân Đường

• Xuân Huyên
• Xuân Lan Thu Cúc
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• Xuân Mộng
• Xuân Tàm
• Xuân Thu
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• Xuân Thu - Phất Chủ - Bát
Vu

XUẤT
• Xuất Bản
• Xuất Dương
• Xuất Gia Hành Đạo
• Xuất Hội
• Xuất Hiện
• Xuất Lực

• Xuất Ngoại
• Xuất Nhập
• Xuất Thần Nhập Hóa
• Xuất Thế
• Xuất Lực Xuất Tiền
• Xuất Trần

XÚC
• Xúc Động

• Xúc Cảm
XÚI
• Xúi Giục
XÚM
• Xúm Xích
XUNG
• Xung Đột
• Xung Nhập

• Xung Thiên

XỬ
• Xử Đoán
• Xử Lý
• Xử Thế

• Xử Trị
• Xử Ước - Xử Lạc

XƯNG
• Xưng Hô

• Xưng Tụng Công Đức
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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XỨNG
• Xứng Đáng

• Xứng Nợ Duyên

XƯỚNG
• Xướng Danh
• Xướng Họa Thi Văn
• Xướng Kỵ

• Xướng Lập
• Xướng Xuất
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XA
• XA 車 Chiếc xe, bánh xe. Td: Xa thơ.
• XA 奢 Hoang phí quá độ. Td: Xa hoa, Xa xí, Xa xí phẩm.
• XA (tiếng nôm) trái với Gần. Td: Xa chừng xa-xăm, xa xôi.

XA CHỪNG
E: It seems that is very far.
F: Il semble que c'est très loin.
Xa : Tiếng nôm, trái với gần. Chừng: phỏng độ. Xa chừng là
độ chừng, ước độ, chừng như là đã xa lắm rồi.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Xa chừng thế giới địa hoàn,
"Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng."

XA DÒNG BỂ KHỔ
Xa dòng bể khổ là lánh xa nơi bể khổ, tức lánh xa nơi cõi trần
mà con người đang chìm sâu trong khổ cảnh, tức nhiên người
tu là phải hiểu biết rõ con người từ đâu đến? Đến đây để làm
gì? Và chết sẽ đi về đâu? Có nhận định được rõ các câu hỏi
ấy tức là mình có định hướng cho cuộc đời.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Khá từ bỏ xa dòng bể khổ,
"Diệt trần tình Cam Lộ tẩy nhơ."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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XA HOA
奢華
E: Luxurious.
F: Luxueux.
Xa hoa là hoang phí vô độ. Xài quá mực thường.

XA NẶC (Tên)
車匿
Xa-Nặc, tiếng Phạn là Tchanna, là
tên của quan hầu cận và giữ ngựa
cho Thái tử Sĩ Đạt Ta con vua
Tịnh Phạn.
Hiện nay, phía trước Đền-Thánh,
nơi Đại đồng xã của Tòa Thánh
Tây Ninh, có Tượng Đức Phật Tổ
cỡi ngựa Kiền trắc (Kantaka) và
người chạy bộ theo sau là vị tớ
trung thành tên Xa Nặc. Hai pho
tượng nầy kỷ niệm ngày Thái tử Sĩ
Đạt Ta vượt Hoàng cung đi tầm
đạo.
Thái Tử là con vua Tịnh Phạn
Vương, Mẹ là Hoàng Hậu Ma-Da
ở nước Ca-Tì-La-Vệ. Ngài tên Thích Ca. Khi trưởng thành,
Ngài rất thông minh, tánh tình thuần hậu nên được vua cha
yêu mến. Đến năm mười sáu tuổi, Ngài lập gia thất. Vợ Ngài là
Công chúa Gia-Du Đà-La, sau sanh một người con trai tên là
La-Hầu-La. Ngài đang sống trong cảnh cung vàng điện ngọc,
vợ đẹp con xinh. Bỗng một hôm ra khỏi hoàng cung đi dạo
ngoài bốn cửa thành: Ngài liền trở về hoàng cung nằm suy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nghĩ: thật con người sanh trên thế gian nầy muôn việc gì cũng
khổ. Đến đêm mồng 08 tháng 02 Ngài nhìn lại vợ con lần cuối,
khi vợ con đang an giấc. Ngài cùng người tớ Xa-Nặc trốn ra
khỏi hoàng thành lên ngựa chạy thẳng vào rừng Khổ Hạnh là
nơi ẩn tu của nhiều ông đạo sĩ. Ngài lo tu hành mong thành
chánh quả hầu có phổ độ chúng sanh, giải thoát cuộc đời đau
khổ mà Ngài đã chứng kiến ngoài bốn cửa Ngọ Môn.

Theo Lý Dịch thì Phật và ngựa Kiền-trắc là đủ Âm Dương, XaNặc nữa là ba, tượng Tam-Tài thống hiệp. Người tu cũng với
mục đích hiệp đủ Tam bửu: TINH-KHÍ-THẦN là cơ huờn
nguyên, đắc đạo vậy.

XA THƠ
車書
E: The civilisation of a country.
F: La civilisation d’un pays.
Xa: chỉ toàn bộ phận chiếc xe dùng để di chuyển; Thơ hay Thư
là sách vở, nói rộng là chỉ văn chương, người học thức. Xa
thơ là xe chứa sách.vở. Phần hành của người học thức.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Nghĩa của Xa thơ, lấy theo sách Trung Dung chương 28:
"Kim thiên hạ, xa đồng quỹ, thư đồng văn, hạnh đồng luân;
"Tuy hữu kỳ vị, cẩu vô kỳ đức, bất cảm tác Nhạc Lễ yên;
"Tuy hữu kỳ đức, cẩu vô kỳ vị, diệc bất cảm tác Lễ Nhạc yên".
Nghĩa là:
Ngày nay trong thiên hạ, xe cộ cùng đi một lối, sách vở đều
cùng một thứ chữ, thói nết đâu cũng như đấy; Thế nên, tuy có
vị (được ở ngôi vua) mà không có đức cũng không dám làm ra
Lễ Nhạc. Dẫu có đức, nhưng không có vị (không được ở ngôi
vua) cũng không dám làm ra Lễ Nhạc. Do đó, từ ngữ Xa Thơ
là chỉ nền văn hóa thống nhứt của một nước.
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân Lê Văn Duyệt giáng:
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.

XA XỈ
奢侈
E: Luxurious.
F: Luxueux.
Xa-Xỉ còn gọi là xa-xí, là chỉ sự tiêu dùng quá độ, hoang phí
vô lối, những việc không cần thiết mà cứ phải tiêu xài.
Đức Lý dạy tại Giồng Luông: 29-01-Mậu Thìn (dl: 20-02-1928):
"Thơ Thanh, Hiền Hữu nhớ rằng Chí Tôn không chịu xa xí
lắm. Lão đây cũng muốn cho Tòa Thánh thiệt cực kỳ xinh đẹp,
nhưng mà Chí Tôn chẳng bằng lòng đây mới liệu sao?"
Tân-Luật: Thế luật, điều 16:
Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên để
lâu ngày....

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XÁ
• XÁ 赦 Tha tội. Td: Xá ân, Xá cô, Xá tội.
• XÁ 舍 Nhà ở, đến ở. Td: Xá thân.

XÁ ÂN
赦恩
E: To amnesty.
F: Amnistier.
(Xá: Tha tội. Ân: Ơn) Ân xá là ban ơn cho bằng cách tha tội.
Sở dĩ Chí-Tôn kỳ này mở Cơ Đại ân xá, tức là một cuộc Ân xá
lớn là vì Tiền khiên 前愆 nghiệt báo của chúng sanh tức là tội
lỗi đã tạo ra trong kiếp trước. Trong cuộc ân xá này có phép
Tắm Thánh và Giải Oan cho người mới Nhập môn cũng như
Giải oan cho các tội hồn phải chịu ngàn năm đền tội.
Đây là câu chuyện Giải Oan do Đức Hộ Pháp hành pháp:
"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 Thầy 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.
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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.
Chuyện kế tiếp là Giải Oan cho gia đình Ông Lợi:
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 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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi Đức Hộ Pháp về, ông bà biểu con chó theo Thầy, nó riu ríu
đi theo, một tuần sau nó chết.
Xem thế, bí tích Giải Oan, Tắm Thánh... trong thời Đại Ân xá
kỳ ba này là một điều đại hạnh cho chúng sanh được may
duyên thọ hưởng.
Kinh Giải Oan có câu:
"May đặng gặp hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên."

XÁ CÔ
赦辜
E: To pardon a sin.
F: Pardonner un péché.
Xá: Tha tội. Cô: tội lỗi. Xá cô là tha tội.
Kệ chuông:
Địa Tạng khai môn phóng xá cô.

XÁ CHỮ KHÍ
Chữ Khí đúng nghĩa là "Bùa chữ Khí" đặt phía sau Tượng của
Đức Hộ Pháp nơi Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Tất cả
các Thánh Thất có Bàn thờ Hộ Pháp đặt đối diện với Thánh
Tượng Thiên Nhãn Thầy, ngó vào Bát Quái Đài, nhưng nơi
Bàn thờ này không thờ Hộ Pháp bằng ảnh tượng mà chỉ thờ
duy nhất một chữ KHÍ 氣 (viết theo chữ bùa) như đây:
Tờ thỉnh-giáo của Hộ-Đàn Pháp-Quân, ngày 01-04-Quí Tỵ
(1953) v/v bái lễ Chí-Tôn tại Bát-Quái-Đài, cả Chức-Sắc, Chức
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việc, Đạo-Hữu xoay lưng lại xá bàn HỘ PHÁP, khi mãn Đàn
rồi cả Chức-Sắc Hiệp Thiên Đài xá đáp lễ lại.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "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 ra vạn vật,
Phật là trước tới Pháp là thứ, kế Tăng là tiếp. Cái xá ấy là kính
đệ tam qui, trong Pháp ấy xuất-hiện Phật-Mẫu, kế tới Vạn linh,
vì cớ cho nên Diêu-Trì Cung cùng Hiệp Thiên Đài có tình mậtthiết cùng nhau về một căn-cội Pháp để vận hành Nguơn Khí
tạo Vạn-linh thì vị HỘ PHÁP do Vi-Đà xuất-hiện rồi kế vị Hộ
Pháp 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 chỉ 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. Xin nhớ và truyền-bá lời Giáo-Huấn nầy,
chính mình lầm hiểu là thất-đức chớ chẳng phải người đảnh-lễ
là thất đức. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

XÁ LINH QUANG
赦靈光
E: Pardon the souls.
F: Pardonner les âmes.
(Xá: Tha tội. Linh quang: tức là điểm linh quang, điểm sáng
của Thượng Đế ban cho mỗi một hồn người). Xá linh quang
là tha tội cho các đẳng linh hồn. Đức Chí Tôn chiết một điểm
linh quang từ khối Đại Linh Quang của Ngài ban cho mỗi
người làm linh hồn, để tạo sự sống cho con người và gìn giữ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sự sống ấy. Khi thể xác con người chết đi thì điểm linh quang
ấy trở về cõi thiêng liêng.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết,
"Giảm hình phạt bớt đường ly tiết.
"Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên."

XÁ LỢI
舍利
E: The relics.
F: Les reliques.
Xá-lợi là từ ngữ phiên âm từ tiếng Phạn: Sarira, nghĩa là tro
tàn của sự hỏa thiêu hài cốt của một vị Thánh, vị Bồ Tát hay vị
Phật. Theo truyền thuyết, sau khi hỏa táng thi hài của Đức
Phật Thích Ca, trong tro tàn người ta thấy có những hạt nhỏ
sáng như ngọc, được gọi là Ngọc Xá lợi. Xá lợi của Đức Phật
Thích Ca được đựng trong 8 hộc 4 đấu. Giáo hội đem phân
phát cho các vua lúc bấy giờ và các chùa trong toàn nước Ấn
Độ để xây tháp thờ cúng.
Ngày 16-05-Quí Tỵ (dl: 26-06-1953), tại Tòa Thánh Tây Ninh
được Đại Đức Narada Thera, Phó Tăng Thống Phật giáo Tích
Lan, tặng cho một hạt Ngọc Xá lợi của Đức Phật và Hội Thánh
tổ chức lễ cung nghinh Xá lợi rất long trọng.
Ngày 18-05-Quí Tỵ, Hội Thánh tổ chức lễ an vị Ngọc Xá Lợi.
Nhân dịp nầy, Đức Hộ Pháp thuyết Đạo nói về gốc tích của
Ngọc Xá Lợi và do đâu mà Tòa Thánh được tặng:
"Hôm nay, chúng ta thiết lễ Tiểu đàn an vị Xá lợi Phật của Đức
Phật Thích Ca. Bần Đạo đã để Xá Lợi Phật tại Nghinh Phong
Đài ba ngày ba đêm để cho con cái của Đức Chí Tôn chiêm
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ngưỡng Đức Phật Thích Ca. Hôm nay đã đủ ba ngày, Bần
Đạo hành lễ an vị cho Ngài. Chúng ta hân hạnh được Đức Chí
Tôn ban cho đặc ân nơi Tòa Thánh, tức nhiên Đức Chí Tôn
đem Đức Phật Thích-Ca về ở cùng chúng ta. Cái hạnh phúc
ấy giá trị thế nào, Bần Đạo không cần phải minh tả.
Ngộ nghĩnh là những điều mà Đức Chí Tôn làm bao giờ cũng
dành để cho chúng ta một sự ngạc nhiên. Và Xá Lợi Đức Phật
Thích-Ca là gì? Bần Đạo giải nghĩa cho toàn thể con cái Đức
Chí Tôn hiểu: Khi Đức Phật Thích-Ca qui vị, Ngài để di chúc
cho cả Môn đệ của Ngài hỏa táng, tức nhiên thiêu cái thi hài
đó. Thi hài của Ngài đã đốt nhưng chẳng hề khi nào tiêu hết,
vẫn còn lại mấy miếng xương của Ngài không cháy, gọi là Xá
Lợi. Buổi sau nầy, nước Anh hiệp lại với nước Ấn Độ, mới đào
lên gặp một cái hộp bọc pha-ly, trên nắp có đề hàng chữ: XÁ
LỢI ĐỨC PHẬT THÍCH CA. Lúc đó, nước Anh mới lấy cả hộp
Xá Lợi. Sau nầy, nước Ấn Độ độc lập mới đòi nước Anh trả Xá
Lợi Phật cho Ấn Độ. Vì lẽ loạn lạc trong nước Ấn Độ, chánh
phủ Ấn Độ nghĩ rằng: để trong nước, e Xá Lợi có thể bị mất,
nên chỉ dành lại một mớ, chia cho Tích Lan một mớ. Đức
Narada Thera, Phó Giáo Tông của Phật giáo Tích Lan đem
qua hiến cho Tòa Thánh một hột Ngọc Xá lợi.
May thay, ông Bửu Chơn là người Việt Nam, nhưng Ngài là
môn đệ của Đức Narada Thera. Ngài Bửu Chơn muốn xin
Ngọc Xá-Lợi cho nước Việt-Nam, nên Đại Đức Narada đem
cho nước Việt-Nam ba hột Ngọc Xá Lợi Phật: một cho Đại
thừa, một cho Tiểu thừa, lại còn một hột để cho Tiểu thừa
Phật giáo Kim Biên, tức nhiên Miên quốc.
Trong tình trạng của các môn đệ Đức Phật Thích Ca nơi nước
Việt-Nam, phái Tiểu thừa có hạnh phúc thống nhứt, còn Đại
thừa thì còn phân vân. Thành thử hột Ngọc Xá lợi giao cho
Tiểu thừa, họ đã nhận lãnh, còn Đại thừa họ đương rắc rối,
không có định đoạt, họ tính để Ngọc Xá Lợi ấy lại đó, rồi họ
chung họp nhau cất một cái tháp đặc biệt để thờ. Thành thử
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngọc Xá Lợi dành để cho Đại thừa, giờ phút nầy Đại Đức
Narada giao cho Hoàng-Thái-Hậu Từ-Cung, do ý Ngài muốn
cho nơi nào tùy ý, để quyền cho Hoàng Thái Hậu Từ-Cung
định liệu.
Trong đó, có Ba cây Bồ đề, cho Tiểu thừa (Phật giáo ViệtNam) một cây, cho Tiểu thừa Phật giáo Miên quốc một cây,
còn một cây của Đại thừa đem về Tòa Thánh Tây Ninh.
Hột Ngọc Xá Lợi đem về Tòa Thánh hôm nay là đặc biệt của
Đại Đức Narada Thera, Phó Giáo Tông của Phật giáo Tích
Lan, lấy của tư của Ngài hiến cho Tòa Thánh. Chúng ta thấy
cả hành tàng của sự khó khăn đem Ngọc Xá Lợi về Tòa Thánh
đều do nơi công nghiệp vĩ đại của Ngài Bảo Sanh Quân Hiệp
Thiên Đài, tức nhiên Phó Thủ Tướng Việt-Nam đương giờ nầy
là ông Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, ông đã chịu nhọc nhằn;
cả thảy con cái Đức Chí Tôn đều ngó thấy. Ngài hạ mình xin
cho đặng Ngọc Xá Lợi ấy thế nào! Nên hôm nay Ngài trở về
Sài Gòn, Bần Đạo nhân danh toàn thể con cái Đức Chí Tôn và
Hội Thánh nam nữ lưỡng phái để lời cám ơn ông Bảo Sanh
Quân, rồi Bần Đạo sẽ cho các cơ quan Chánh Trị Đạo làm một
tờ Cảm Tạ công nghiệp của Ngài.
Đức Phật Tổ, tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cả thảy
con cái Đức Chí Tôn đã nghe Đức Narada Thera thuyết Đạo
rồi. Ngài nói Đức Phật Thích Ca là người cũng như chúng ta,
có xác thân như ta, sống chết như ta, chớ không phải là người
ở trong Thần thoại. Nhưng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài,
về tiền căn Thiêng liêng của Ngài lên tới Phật vị. Ngài tái kiếp
làm người với mảnh thân phàm của Ngài cũng như ai kia
vậy....."
Sau đây là bài của Thượng Tọa Thích Như Điển, Viện chủ
chùa Viên Giác Đức quốc, nói về những đặc tính của Ngọc Xá
lợi của Đức Phật Thích Ca.
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"Hiện nay tại một Cung điện cũ của Tích Lan ở Kandy có thờ
một chiếc Răng Xá lợi của Phật. Cả một cung điện của vua
Tích Lan được dành để thờ một chiếc Răng Phật. Sau nầy nhà
vua tặng cung điện ấy cho Phật giáo Tích Lan, biến thành một
ngôi chùa. Cung điện có 10 từng và chiếc Răng Xá lợi được
thờ ở từng thứ 10. Tất cả du khách đều có thể viếng thăm các
từng dưới, còn muốn vào từng thứ 10 thì phải đợi các dịp lễ
đặc biệt, vì muốn vào từng thứ 10, phải có đủ bốn chiếc chìa
khóa do: Thủ Tướng Tích Lan, Tăng Thống Tích Lan, Chủ
Tịch Quốc Hội và vị Sư trụ trì, mỗi người giữ một chiếc, bên
Tăng có hai vị, bên tục có hai vị.
Tương truyền, Răng Xá Lợi của Phật hiện còn ba chiếc: một
chiếc ở Tích Lan, một chiếc đang ở Trung quốc và chiếc thứ
ba từ Thái Lan vừa đem qua Đài Loan. Theo Thượng Tọa Như
Điển, khi chiếc Răng Xá lợi được đưa đến Đài Loan, thì hằng
triệu người đều quì xuống để đón tiếp. Cả Tổng Thống, Phó
Tổng Thống và các Tổng Trưởng đều ra phi trường đón tiếp
chiếc Răng nầy, chứng tỏ người Trung hoa tin tưởng Phật
pháp rất nhiều.
Đức Hộ Pháp dâng Sớ chung niên năm Ất Mùi về Thiêng liêng
có đoạn rằng: "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 TâyNinh. 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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XÁ LỢI TỬ
舍利子
Xá lợi tử hay nói tắt là Xá lợi, là từ ngữ đặc biệt của Phật
giáo, chỉ cái chơn thần hay xác thân thiêng liêng của người
đắc đạo. Trong phép luyện đạo, luyện cho Tinh-Khí-Thần hiệp
nhứt thì tạo được Chơn thần huyền diệu, xuất nhập thể xác
tùy ý muốn mà vân du Thiên ngoại. Cái chơn thần ấy được
các nhà luyện đạo gọi bằng nhiều danh từ khác nhau, như sau
đây:
- Phật giáo gọi là: Xá lợi tử, Mâu ni châu, Bổn lai diện mục.
- Tiên giáo gọi: Kim đơn, Thánh thai.
- Thánh giáo gọi là: Chơn nhứt khí.
Đạo Cao Đài gọi là: Chơn thần, Nhị xác thân, Xác thân thiêng
liêng, Chơn thân.
Theo sách luyện đơn dạy rằng: "Các con hiểu chỗ Đạo thì các
con trước hết phải phanh luyện Tinh-Khí-Thần và phải tạo một
cái xác thân thiêng liêng, kêu rằng Mâu ni hay Xá lợi. Cái xác
thân thiêng liêng ấy bất tiêu bất diệt, bất tử, mà các con cần
phải có xác thân ấy. Xác thân ấy là chi? Là cái bổn tánh thuần
dương vậy. Khi các con bỏ xác phàm nầy thì điểm linh quang
của các con nương theo đó mà về thẳng đến Thầy. Nếu các
con không có xác thân ấy, các con phải chuyển kiếp khác hoài
hoài, luân hồi khó dứt. Thoảng như các con không chuyển
kiếp đầu thai, thì các con phải luân vơi nơi Âm Dương Khí, mà
hóa tan rã thành mây mưa gió bụi. Vậy điểm linh hồn của các
con phải tiêu diệt còn chi. Các con phải biết rằng: muốn tạo
xác thân thiêng liêng ấy, chẳng phải dễ mà cũng không khó
chi.
"Bởi: Trời có Ngũ khí, Đất có Ngũ phương, người có Ngũ tạng.
Người ngộ đạo phải lấy Ngũ hành ấy chế tạo mà luyện Kim
đơn cho thành Xá lợi. Muốn thành Xá lợi, cần vận chuyển
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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pháp luân cho Ngũ khí triều nguơn, Tam huê tụ đảnh. Làm sao
cho Ngũ khí triều nguơn, Tam huê tụ đảnh được?
Muốn Tam huê tụ đảnh, phải bảo Tinh, dưỡng Khí, tồn Thần.
Luyện chơn chưởng Thánh đô cho Tinh hoá Khí, Khí hóa
Thần, Thần huờn Hư. Ba báu ấy 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, tâm
hồn thanh tịnh vô vi."
Tóm lại, Xá lợi tử là chơn thần, tức là xác thân thiêng liêng của
con người. Nhờ có xác thân nầy con người mới đi được đến
các cõi thiêng liêng.
Di-Lạc Chơn Kinh có câu:
"Huờn hư thi hình đắc A Nậu-Đa-La Tam-Diệu-TamBồ-Đề Xá lợi tử qui nguyên Phật vị, tất đắc giải thoát".

XÁ THÂN
(Xá có nghĩa là xả bỏ, không thiết đến; Thân là thân thể của
mỗi người đây). Xả thân là xả bỏ xác thân này, đừng xem nó
là quan trọng, mà hãy đem thân mình làm việc nghĩa.
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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
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.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.3 VẦN X

22

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

XÁ TỘI
赦罪
E: To forgive sin.
F: Pardonner un crime.
Xá tội 赦罪 Tha thứ tội tình. Nay là cuối Hạ nguơn nhân loại
đang mất đi định hướng của cuộc đời nên sinh ra chiến tranh
tàn khốc, vì vậy mà muốn cứu vớt nhân loại Đức Thượng Đế
mở ra nền Đại Đạo nhằm mục đích tận độ chúng sanh, mở Cơ
Đại Ân xá tội tình cho các đẳng vong hồn:
"CHÍ TÔN xá tội giải oan,
"Thánh, Thần Tiên, Phật cứu nàn độ căn."

XẢ KỶ ÁI NHÂN
捨己爱人
Xả 捨 Vứt bỏ, buông ra, bố thí. kỷ 己 là mình đối lại với người.
Td: Xả diệt, Xả thân cầu đạo.
Gia-Tô Giáo thì: "Xả kỷ ái nhân". Xem như thế thì các nhà
Tôn-giáo cũng vì chủ-nghĩa thương đời, nên mới phát-minh ra
các vấn-đề đạo-đức để giải khổ cho đời. Ngày nào nhơn-sanh
hồi tâm hướng thiện, thật-hành chủ nghĩa thương-yêu, biết giữ
phép công-bình, thì nhơn-loại mới đặng chung hưởng mọi điều
hạnh-phúc."

XẢ THÂN CẦU ĐẠO
捨身求道社
Là "Triết-lý thì cấm xa-hoa phung-phí, tránh bã lợi mồi danh,
trọng duy tâm hơn duy vật và xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo
đặng giữ cho tâm thần được thơ-thới nhẹ nhàng."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp nói: "Đời hiện nay đã gây cho nhơn loại một tai
nạn lớn lao là xúi giục cho nhơn sanh đi đến hố tử thần, thì
Đạo mới sớm trương cây cờ cứu khổ của Đức Chí Tôn cho
nhơn loại hưởng nhờ, bởi lẽ ấy mà phận sự của chúng ta phải
nặng nề. Mỗi Thiên mạng từ đây nên dâng trọn tâm linh cho
Đức Chí Tôn sử dụng để giúp Đời và giúp Đạo, cần nhứt phải
có một tâm hồn cao thượng trọn tâm lo tròn sứ mạng của bề
trên giao phó và phải thực hành cho đúng nghĩa câu "Xá thân
cầu Đạo".

XÃ HỘI
社 會
F: Société.
Xã-hôi: Những đoàn thể loài người có mối sinh hoạt chung
nhau.
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.

XÃ TẮC
社稷
E: Kingdom.
F: Royaume.
(Xã 社: Nơi vua lập ra để tế Thần Hậu thổ hay Thần đất. Tắc
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稷 là nơi vua lập ra để tế Thần Nông). Xã tắc: Đồng nghĩa với
Quốc gia, dùng để chỉ nhà nước, chánh phủ.
Trong chế độ Quân chủ xưa, nhà vua phải lo đời sống cho
nhân dân, cấp cho nhân dân đất làm ruộng và đất ở, nên nhà
vua lập nền Xã thờ Thần Hậu thổ để nhân dân sống được yên
ổn. Dân phải có lúa ăn, nên nhà vua lập ra nền Tắc để tế Thần
Nông, cầu cho dân được trúng mùa. Đàn Xã Tắc hình vuông ở
phía hữu cung thành là nơi đầu mùa Xuân vua ngự đế tế Thần
đất và Thần lúa.
Khi đất nước mất thì mất nền Xã tắc, do vậy Xã tắc cũng có
nghĩa như chữ Quốc gia.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Giúp xã tắc tôi trung ra mặt,
"Dẫy xe thơ trổi nhặt văn minh."

XÁC ĐÁNG
確當
E: Exact.
E: Exact.
(Xác là đích thực, đáng là nên, phải). Xác đáng là đúng thực,
nên giữ, nên theo. Đúng theo điều phải nghĩ, phải làm.

XÁC ĐẤT SANH
Thể xác con người do Đất sanh ra, tức nhiên người sống nhờ
dùng bông, cây, trái, lúa gạo…mọi thứ trồng từ trong đất. Đến
sau cùng người chết đi thì thân xác này chôn sâu trong lòng
đất lạnh ấy là lúc về với đất (Thổ). Như câu Kinh đã nói "Xác
Đất sanh đến lịnh phục hồi".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chỉ Linh hồn con người do Trời ban cho là một thể vô vi, mà
vô vi thì thường hằng, bất hoại. Nên khi con người chết, linh
hồn ấy sẽ trở về với cõi vô vi, nếu có tu thì sẽ về Thiên cảnh.
Còn xác thân do cha mẹ sinh ra xương thịt, tạo thành khối vật
chất là một thể hữu hình, mà hữu hình thì hữu hoại, Nên khi
con người chết, xác thân sẽ rã tan mà trở về Đất.
- Vạn sự viết vô: Nhục thể Thổ sinh hoàn tại Thổ,
- Thiên niên tự hữu: Linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.
萬 事 曰 無: 肉 體 土 生 還 在 土
千 年 自 有: 靈 魂 天 賜 返 回 天
Là:
- Muôn vật đều không, thân xác Đẩt sanh huờn lại Đất,
- Ngàn năm tự có, linh hồn Trời ban trở về Trời.
Kinh Tẩn Liệm cũng có câu tương tự:
"Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
"Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi."

XÁC NHẬN
確認
E: To affirm, to confirm.
F: Affirmer, confirmer.
(Xác là chắc chắn, nhận là lãnh, ưng ý). Xác nhận là nhận
chắc chắn có đích thực.

XÁC PHÀM
殼凡
Xác phàm là xác thịt hình hài do cha mẹ phàm tục sanh ra, mà
hễ làm người đều phải mang thây phàm xác tục như vầy.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Nhưng nghĩa chính muốn nói là còn ảnh hưởng nhiều việc
buồn vui họa phúc trong đời, nên chưa phải là Thánh được.
Ngày 15-5-Ất Sửu (dl: 06-06-1927) tại Chợ Gạo (Chợ Lớn) có
thiết đàn thỉnh Tiên, ông Nguyễn Hữu Đắc cố đưa ông Lê Văn
Trung đến hầu đàn nhiều lần. Khi ông Trung ngộ Đạo thì đàn
Chợ gạo bế và dù ai có cầu các Đấng vẫn không giáng. Từ lúc
chấm dứt việc Xây bàn thay vào Phò cơ thì hai Ngài Cao
Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc làm đồng tử, nên tất cả những
bài từ trước của các Đấng giáng cho đều do cặp đồng tử
nguyên thủy này viết ra. Vì vậy, Ngài Cao Hoài Sang thấy
mình hơi thừa, rồi lần lần ít chịu đi hầu đàn. Các Ngài mới xin
với Đấng Cao Đài để lời dạy bảo. Đấng Cao Đài Thượng Đế
giáng rằng: "Nó thật thà, vả lại nó còn mang xác phàm. Ai
dưới thế này đặng trọn vẹn, các con chỉ cho Thầy coi?"

XÁC PHÀM MẮT THỊT
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."

XÁC THÁNH
殼聖
(Xác là thân thể bằng xương thịt của người, cũng gọi một thân
thể bất động là xác nữa, như xác chết. Thánh là một tâm hồn
cao thượng, đạo đức, vượt bực hơn người thường). Xác
Thánh là thân xác của một vị Thánh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11 năm
Ðinh Hợi (1947) về Đức Chúa rằng: "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."

XÁC THÂN
殼身
Con người nói theo Tôn giáo là có ba thể: 1- Xác thân phàm
bằng xương thịt đây, do cha mẹ phàm sanh ra, nó sống bằng
trái tim. 2-Xác thân thứ hai thuộc bán hữu hình vì có thể thấy
được mà cũng có thể không thấy được, do Đức Phật Mẫu ban
cho, gọi là Chơn Thần. 3- là Linh hồn do Chí-Tôn ban cho.
Thánh Ngôn: "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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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."

XÁC THỊT
Đây là đệ nhứt xác thân: Là xác thân của con người được
cha mẹ phàm tạo ra, nó bằng xương do tinh Cha cấu thành,
còn thịt thì do khí huyết của Mẹ mà nắn đúc nên hình. Thế nên
con người có thể hài xác thịt là do tinh cha huyết mẹ mà nên
hình đó vậy. Nhưng nó là hữu hình thì phải chịu sự hữu hoại
trong định luật hóa sanh của Trời đất mà thôi.
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 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!".
Xác thịt của chúng ta từ trước các Đạo-Giáo đã tỉ con người
chẳng khác như một vị Thiên-Thần cỡi một con vật. Các nhà

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3VẦN X▐

29

triết-lý từ thượng-cổ đến giờ họ để ra không biết bao nhiêu thídụ về Đạo-Giáo, cơ bí-mật Thiêng-Liêng như Đạo-Giáo bên
Pháp: "La Belle et la Peine" là Nàng Tiên và con Thú. Các
Đạo-giáo nơi nào cũng vậy, đều phân biệt ra hai lý hiển nhiên:
- Tỷ như bên Á-Đông, Phật-giáo của chúng ta đã ngó thấy Đức
Văn-Thù Bồ-Tát cỡi con Bạch-Tượng.
- Đức Từ-Hàng Bồ-Tát tức nhiên Đức Quan-Âm Bồ-Tát cỡi
con Kim-Mao-Hẩu.
- Đức Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát cỡi con Đề-Thính.
- Như Bát-Tiên kỵ thú v.v.
Tỷ dụ về phần hồn, phần xác của loài người đó vậy. Nói rõ
hơn nữa chẳng khác nào như cơ-quan Tạo-đoan nơi mặt thế
này, chúng ta ngó thấy hiển nhiên là cơ-quan vợ chồng.
Chúng ta ngó thấy chẳng hề khi nào một người mà lập đặng
hay làm đặng, phải đồng-tâm đồng-trí với nhau mới đặng, nhứt
là hai cái tâm-hồn nó có đặc-biệt với nhau. Tuy vẫn liên-quan
mật thiết với nhau mặc dầu, hai tâm hồn chẳng buổi nào đồng
thinh, đồng âm-chất với nhau."

XÁC THỰC
確實
F: Certitude.
(Xác là chắc chắn và đúng đắn; thực là đúng). Xác thực: Rõ
ràng, đúng đắn và đích thực.

XÁC TỤC
殼俗
E: Carnal body.
F: Le corps charnel.
Xác tục: Thân xác phàm tục, là Thân xác phàm tục. Đây là
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hình hài được cha mẹ sinh ra nơi cõi phàm tục, do đó gọi là
xác tục.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu mang xác tục hay hồn,
"Nhớ cầu Từ-Phụ Chí-Tôn cứu-nàn."

XÁC TRẦN
Xác trần là Thân xác con người ở cõi phàm trần.
Phải gìn giữ cho Chơn linh người đã chết xa lánh khỏi xác
thân ở trần gian. Con người không tu hành thì chỉ chú trọng
vật chất, danh lợi, vợ con...Nên khi vừa mới thoát xác, thì
Chơn thần thường hay buồn đau khổ sở, tham tiếc cuộc sống,
quyến luyến danh lợi...bởi vì Chơn thần là tạng chứa tình cảm.
Cho nên người chết cần được tụng Kinh để nhắc nhở và cầu
xin xa lánh xác phàm mà tìm về Thiên cảnh.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
"Giữ Chơn hồn xa lánh xác trần."

XÁC TRO CỦA CỤ CƯỜNG ĐỂ
Đối với vị Phật thì hài cốt khi hỏa thiêu rồi, còn sót lại những
mảnh vụn không cháy hết gọi là Xá Lợi, nhưng với một người
chưa đắc Đạo thì gọi là xác tro sau khi thi hài hỏa táng.
Trong quyển "LỜI PHÊ" của Đức Hộ Pháp trang 61 bày tỏ ý
kiến của Đức Ngài đối với Cụ Cường Để qua chuyến công du
sang Đài Loan và Nhựt Bổn lúc 10g ngày 29-3-1954.
Ngài nói: "Tôi có ý muốn đặt những cơ sở của Đạo Cao Đài tại
Đài Loan, cũng như Tôi đã làm việc đó tại Pháp trong cuộc
hành trình vừa qua của Tôi sang Âu Châu. Thăm Đài Loan

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3VẦN X▐

31

xong, Tôi sẽ qua Nhật Bản và sẽ lưu lại đó chừng ba, bốn
ngày để rước hài cốt của Hoàng Thân Cường Để về nước.
Riêng Tôi, Tôi chưa được quen biết Hoàng Thân. Những nhà
ái quốc Việt Nam đối với Tôi, khi Tôi còn là nhà chiến sĩ Cách
mạng, đã là biểu hiệu của cuộc tranh đấu giành độc lập cho Tổ
quốc. Hơn nữa dầu rằng không phải là một Giáo đồ của Đạo
Cao-Đài, Hoàng Thân Cường Để đó là người thứ nhất và cũng
là người có nhiều ảnh hưởng nhất đã bảo vệ cho Đạo của
chúng tôi. Trước khi mất, người đã ban cho Đạo Cao Đài hài
cốt và tài sản của Người. Nay Tôi qua Nhật chính là để thi
hành lời trối trăn của Người là rước hài cốt của Người về
nước".
Đức Ngài nói tiếp: "Cũng như việc rước xác tro của Đức Kỳ
Ngoại Hầu Cường Để về Thánh Địa Toà Thánh là nhiệm vụ
Thiêng liêng của một nền Tôn giáo, hơn nữa là một công dân
đất nước của Tổ Phụ lưu lại cùng là hài cốt của Cụ Duy Tân ở
cù lao TIDI và những hài cốt của các nhà ái quốc lưu vong bỏ
mình nơi Hải ngoại. Sau nữa lập một Ban Đạo tỳ cải táng, đi
cùng khắp miền Nam Việt Nam tìm những mồ hoang, những
hài cốt của giòng dõi Lạc Hồng bị ngọn lửa chiến tranh gây
hấn từ năm 1945 đến nay đã dấy trên đất nước. Biết bao
nhiêu người đã bỏ mình vì nạn tương tàn cốt nhục, làm thế
nào đặng rước về di táng nơi Nghĩa trang Thánh Địa Toà
Thánh đồng bào Việt Nam thấy rõ lòng NHƠN NGHĨA của nền
Tôn giáo là tấm gương lịch sử soi chung hậu thế". (Ðức Phạm
Hộ Pháp thuyết Trí Huệ Cung 4-10-Giáp Ngọ (dl 20-10-1954)
Tráng Liệt và Tráng Cử đòi xác tro của Cụ CƯỜNG ĐỂ.
Hai Ông Tráng Liệt và Tráng Cử là hai con của Cụ Cường Để,
ở Huế vào Sài gòn, với sự hướng dẫn của Ông Nguyễn Văn
Vàng, Đại biểu Chánh phủ Miền Tây, nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh
Tây Ninh và với áp lực của Chánh Phủ Ngô Đình Diệm, lên
Tòa Thánh Tây Ninh, đòi Hội Thánh trả xác tro của Cụ Cường
Để, vào năm 1956.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

32

▐ Q.3 VẦN X

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Diễn tiến của sự việc được Ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt
tự Trân thuật lại chi tiết như sau đây:
"Không nhớ rõ ngày tháng nào trong năm 1956 (Bính Thân)
Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn Vàng, nhờ có công với Chánh phủ
trong việc khắc khe đàn áp Đạo ở Tây Ninh, thêm sự nâng đỡ
của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, được thăng cấp Đại
Biểu Chánh Phủ Miền Tây đặc trách Hoa Kiều Sự Vụ, dẫn hai
Ông Tráng Liệt và Tráng Cử lên Tòa-Thánh Tây-Ninh, đòi
nhận lại xác tro của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để.
Lúc bấy giờ Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức cầm giềng mối
Đạo, do Ủy Nhiệm Thư của Đức Hộ Pháp. Cả Hội Thánh
Lưỡng Đài chẳng biết tính lẽ nào, yêu cầu hoãn lại để thỉnh
giáo Đức Hộ Pháp.
Trước kia, do Di Chúc Di Ngôn của Đức Cường Để, Đức Hộ
Pháp dẫn phái đoàn Đạo Cao Đài sang Nhựt Bổn thỉnh xác tro
của Người về thờ tại Tòa Thánh. Hội Thánh không dám tự
chuyên quyết định giao.
Ông Vàng hỏi Hội Thánh thỉnh giáo Đức Hộ Pháp cách nào và
chờ trong bao lâu?
Hội Thánh trả lời: Bằng điện tín và chờ trong một tuần.
Ông Vàng cười và đồng ý.
Sau nầy rõ lại là Ty Bưu Điện nhận tiền và nội dung bức điện
tín của Hội Thánh nhưng không chuyển đi. Có lẽ Ông Vàng
đắc ý vì sách lược dự tính sẽ được áp dụng mà Hội Thánh
không thể biết được. Có lẽ Ông nghĩ rằng trước sau gì Hội
Thánh cũng phải giao xác tro mà không làm sao có lịnh của
Đức Hộ Pháp. Ông Vàng cười là vậy. Thâm ý của Chánh
quyền muốn cách ly Hội Thánh với Đức Hộ Pháp. Đúng kỳ
hẹn, Ông Vàng cùng hai Ông Tráng Liệt và Tráng Cử đến tại
Giáo Tông Đường. Ông Vàng với vẻ đắc ý, hỏi Hội Thánh:
- Thế nào? Đức Hộ Pháp trả lời thế nào?
Hội Thánh cho đọc bản văn do bút tự của Đức Hộ Pháp dạy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giao xác tro và buộc phải ký biên nhận.
Ông Đại Biểu Vàng ngạc nhiên hỏi:
- Hội Thánh liên lạc bằng cách nào?
Hội Thánh trả lời: Liên lạc bằng điện tín.
Đức Hộ Pháp sai người mang giấy về cho kịp ngày giờ.
Ông Vàng hỏi: - Đi đường nào?
Hội Thánh đáp: - Không biết.
Ông Vàng nghi nghi ngờ ngờ không đoán ra. Kỳ thật, Hội
Thánh tiên đoán và tiên liệu cho liên lạc đi để nhận hồi âm về
liền, việc gấp rút sợ trễ sẽ gây bối rối.
Sĩ Tải Nguyễn Minh Nhựt tự Trân được lịnh thảo Biên nhận
trình lên Hội Thánh, chuyển qua tay ông Vàng. Ông kêu Sĩ Tải
Trân chỉnh lại, đại ý rằng, đã đi với Đại Biểu Chánh phủ mà
còn ghi số căn cước, địa chỉ làm gì.
Sĩ Tải Trân nhỏ nhẹ đáp: - Xin Ông nói với Hội Thánh. Tôi viết
xong là hết phận sự.
Hội Thánh cho đánh máy Biên nhận, chỉnh theo yêu cầu của
ông Đại Biểu Vàng. Trong lúc chờ đợi, Sĩ Tải Trân hỏi hai
người con của Cụ Cường Để: hai ông nghĩ thế nào mà đến
đây xin đòi lại xác tro của Đức Kỳ Ngoại Hầu.
Một trong hai người đáp: - Vì hiếu đạo rước về thờ.
Sĩ Tải Trân hỏi tiếp: Hai ông quan niệm thế nào về chữ Hiếu? Lúc còn sống thì thương kính, vâng lời, phụng dưỡng; chết thì
phải thờ cúng...
Sĩ Tải Trân nói lên ý kiến: Ông nói về hiếu đạo, lúc cha mẹ còn
sống thì phải vâng lời. Tôi nghĩ lời trối trăn của người sắp chết
đáng lẽ phải được tôn trọng hơn mới phải. Trước giờ nhắm
mắt, Đức Kỳ Ngoại Hầu để Di chúc lại và Di ngôn có ghi âm,
xin gởi xác tro cho Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Đức Hộ
Pháp là người dưng, tôn trọng Di chúc của bậc chí sĩ anh hùng
vị quốc vong thân ở nước ngoài, không nệ mệt nhọc tốn kém,
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dẫn phái đoàn Đạo đến Nhựt rước về thờ tại Tòa Thánh theo ý
đã để. Hai ông là con, đáng lẽ có bổn phận bảo trọng Di chúc
Di ngôn, làm đúng như ý mới phải. Nay hai ông đòi xác tro lại
đem đi nơi khác, làm trái Di chúc tức là thất hiếu, sao lại gọi là
vì hiếu?
Biên nhận được đánh máy sạch, ký tên xong. Hội Thánh mời
qua Báo Ân Từ để giao tại Hậu Điện. Hai Ông Tráng Liệt và
Tráng Cử trịnh trọng đưa ra 10.000 đồng nói là đền ơn Hội
Thánh và Đức Hộ Pháp.
Ngài Thái Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh và Ngài Giáo Sư
Thái Đến Thanh khuyên hai ông nên giữ lại để xài. Đức Hộ
Pháp hành động, mục đích không phải để hai ông cám ơn và
nếu có đền ơn Đức Hộ Pháp thì 10.000 đồng không thấm vào
đâu so với tổn phí cho cả một phái đoàn Đạo cùng đi với Đức
Hộ Pháp, phí tổn phải trội hơn rất nhiều. Vả lại, trước kia, mỗi
lần hai ông đến viếng Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp thường cho
ông nào cũng vậy, khi thì 5.000, khi thì 10.000, Đức Hộ Pháp
có tính toán gì đâu. Nay có đáng gì để luận với số tiền 10.000
đồng mà gọi là đền ơn Đức Hộ Pháp.
Ông Đại Biểu xen vào: - Trước khác, nay khác.
Hai ông Tráng Liệt và Tráng Cử nài nỉ xin để cúng chùa. Ngài
Thái Chánh Phối Sư chỉ tủ hành hương và nói:
- Việc cúng chùa là tùy hỷ. Hội Thánh không trực tiếp nhận
tiền cúng chùa, nếu muốn, xin bỏ vào tủ hành hương. Điều
đáng ghi nhận là mấy hôm trước, biết có vụ đòi xác tro, Sĩ Tải
Lê Quang Tấn và Sĩ Tải Trân đã hội ý với ông Đạo Nhơn
Phạm Văn Út, Trưởng Tộc Phạm môn, chia lấy một ít xác tro
Đức Cường Để, dành lại cho Hội Thánh, gọi là kỉnh trọng Di
chúc của người anh hùng chí sĩ, còn phần nhiều thì giao cho
Đại Biểu Chánh phủ và hai ông con của Đức Cường Để. Ông
Út sau được thăng phẩm Chơn Nhơn và đã qui vị. Không rõ
phần xác tro chia lại, hiện giờ ai cất giữ.
Ngày giao xác tro cũng có điều rắc rối nho nhỏ:
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Ngài Hiến Pháp lánh mặt, Biên nhận thiếu chữ ký của Ngài.
Ông Đại Biểu giành giữ Biên nhận, nói sẽ đem cho Ngài Hiến
Pháp ký. Hội Thánh im lặng, mặc nhiên bằng lòng. Một số
Chức sắc không đồng ý, đề nghị Ngài Thượng Chánh Phối Sư
Thượng Sáng Thanh đòi lại. Việc nội bộ để Hội Thánh lo. Ông
Vàng không giao.
Trên đường đi từ Báo Ân Từ đến Đền Thánh để hai ông Tráng
Liệt và Tráng Cử đảnh lễ, Ngài Thượng Chánh Phối Sư sợ
mất lòng không dám đòi quyết, còn khuyên rằng: Người ta là
người lớn, không lẽ sai lời. Rồi người ta cũng giao lại cho
mình, chớ họ giữ làm gì. Chờ cho Ngài Hiến Pháp ký tên xong,
họ sẽ giao lại cho mình chớ gì. Không tán thành ý kiến đó, Sĩ
Tải Trân nói:
- Đạo có phần khác, còn Chánh trị xảo trá muôn mặt. Mình
không tin lời họ được. Việc nội bộ của Đạo, Ngài Hiến Pháp ở
gần đây, mình đem lại cho Ngài ký, phải tiện hơn không. Tại
sao họ ở xa mà lại giành giữ? Như vậy thấy rõ ý họ không tốt
rồi. Ngày kia họ không trả lại, Hội Thánh sẽ ăn làm sao nói làm
sao với Đức Hộ Pháp.
Mấy ông lên xe sắp rời Tòa Thánh. Trường hợp bất đắc dĩ,
dầu biết mình quá nhỏ nhoi nhưng xét thấy có bổn phận phải
trực tiếp đòi nên buộc lòng Sĩ Tải Trân nói lớn:
- Ông Đại Biểu chưa đưa Biên nhận lại cho Hội Thánh. Ông
Vàng ngồi ở băng sau bất bình, vừa chìa Biên nhận ra, vừa
nói to:
- Đây nè! Ngài Thái Chánh Phối Sư vội cầm lấy và xe chạy.
Tạm kết thúc màn đòi xác tro của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường
Để, do Chánh quyền Ngô Đình Diệm làm đạo diễn... là động
cơ thúc đẩy.
Được nghe kể lại, xác tro đòi lại được đưa về Huế, có tổ chức
buổi lễ tiếp rước long trọng nói là Chánh phủ đã rước về từ
Nhựt Bổn. Phải chăng Chánh quyền Ngô Đình Diệm lo ngại
tinh thần ái quốc của đồng bào trong nước sẽ tập trung hướng
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về Thánh Địa Tây Ninh, có Báo Quốc Từ thờ các anh hùng chí
sĩ vị quốc vong thân, gây ảnh hưởng không hay cho Chánh
quyền hiện hữu".
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân (ký tên)
(Trích trong Hồi Ký của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân,
nhan đề là Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo).

XANG THIÊN
撐 天
E: To support the heaven.
F: Supporter le ciel.
Xang: xưa đọc là Xang, nay đọc là Xanh: chống đỡ. Xang
Thiên là chống đỡ bầu trời.
Phật Giáo (Kinh Phật Giáo):
"Thổ khí thành hồng nhi nhứt trụ xang Thiên."

XANH XANH
E: The God.
F: Le Dieu.
Xanh: màu xanh. Xanh xanh: chỉ Ông Trời, Đức Chí Tôn
Thượng Đế.
Các từ ngữ khác đồng nghĩa Xanh xanh là: Trời xanh, Cao
xanh, Ông xanh, v.v....
Thi văn dạy Đạo:
Xanh xanh nào có phụ người hiền,
Ðã thấy trọn quyền Đấng Chí Thiên.
Lo lập nghĩa nhân đồng loại giúp,
Ðừng ham quyền thế một mình riêng.
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XAO XUYẾN
E: Agitated.
F: Troublé.
Xao xuyến là bị xúc động mạnh nên không an lòng.
Tân Luật: Tịnh Thất, điều 7:
Phải giữ chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương
tâm.

XẢO MỊ
巧 媚
E: To flatter cleverly.
F: Flatter habilement.
Xảo: Khéo léo, giỏi, dối trá. Mị: nịnh hót. Xảo mị là nịnh hót
một cách khéo léo để lừa gạt người.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt,
Ðừng đừng xảo mị gọi tài tình.

XẢO QUYỆT
Xảo quyệt 巧譎: Tinh xảo và quỷ quyệt khó lường.
Đức Hộ-Pháp nói: "Loài người quá xảo quyệt khôn khéo tiềm
tàng sự sung sướng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết
bao nhiêu thần sầu quỉ khóc, chiến tranh không ngớt, là do nơi
lòng tham lam tiến triển văn minh, cơ khí tối tân như là bom
nguyên tử để giết người".
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XẠO XỰ
E: Tumultuous.
F: Tumultueux.
Xạo xự là lăng xăng chạy tới chạy lui để mưu cầu danh lợi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Xạo xự tuồng đời lừng bợn tục.

XÂY BÀN
E: The tipping table or the turning table.
F: La table frappant ou la table tournante.
(Xây: quay, xoay. Bàn: cái
bàn). Phương pháp Xây bàn
là dùng cái bàn bằng gỗ có
thể lắc qua lắc lại (tức là xây
qua xây lại theo chiều thẳng
đứng), làm cho chưn bàn gõ
nhẹ lên nền gạch phát ra
tiếng "cộp". Đây là một cách
giao tiếp giữa người sống và
các vong linh nơi cõi vô hình.
Cái bàn nầy bằng gỗ, không
có gì đặc biệt, mặt bàn hình
tròn, hoặc vuông, thường có
3 chân (hoặc 4 chân) hai
chưn bàn được chêm lên
cao chừng 1 phân để bàn lắc
qua lắc lại dễ dàng, gõ nhẹ
xuống nền gạch phát ra tiếng. Có ít nhứt là hai người ngồi vào
bàn, đối diện nhau, mỗi người đặt hai bàn tay xòe ra úp lên
mặt bàn, nối nhau thành một vòng tròn, tịnh tâm chừng một lát
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thì bàn bắt đầu dao động, tức là có một vong linh nhập vào
bàn. Giữa người sống và vong linh có qui ước để hỏi đáp với
nhau nhờ tiếng gõ của chưn bàn, gọi là khẩu ước:
- Bàn gõ 1 tiếng là ừ, chịu; bàn gõ 2 tiếng là không.
- Cách ráp chữ: một người đọc vần: a ă â b c d đ e ê...... bàn
gõ theo, mỗi vần mỗi gõ, khi bàn ngưng gõ là lấy chữ vần đó,
thí dụ đọc tới chữ L bàn ngưng gõ, vậy lấy chữ L. Xong được
một vần thì bắt đầu đọc vần trở lại, chừng nào bàn ngưng gõ
thì lấy chữ đó. Sau cùng ráp lại thành từng tiếng, từng câu,
từng bài. Vì cái bàn lắc qua lắc lại, tức là xây qua xây lại theo
chiều thẳng đứng, nên gọi là Xây bàn (Table tournante), khi
xây, chưn bàn gõ nhẹ xuống nền gạch phát ra tiếng nên gọi là
cái Bàn gõ (Table frappante) hay cái Bàn nói (Table parlante).
Việc Xây bàn nầy rất lâu mới
được một bài văn, nhưng
không có cách nào khác cho
mau hơn lúc bấy giờ. Đây là
cách giao tiếp giữa người
sống và các vong linh theo
khoa Thần Linh Học ở nước
Mỹ, truyền qua Âu Châu,
nước Pháp và đến Việt Nam.
Văn Hào Victor Hugo lúc tị
nạn chánh trị tại đảo Jersey,
nhờ Bà Girardin biết cách
Xây bàn nầy, cùng với ông,
tiếp xúc với các Đấng vô
hình, nhận được nhiều bài
Thánh giáo, mà sau nầy cho
in ra phổ biến với tựa đề:
"Chez Victor Hugo, Les
Tables
tournantes
de
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Jersey" làm chấn động dư luận của các nước Âu Châu, vì từ
lâu nay, họ phủ nhận linh hồn, chết là hết, không còn gì cả.
Nhờ Đức Victor-Hugo và các phong trào Thần Linh Học, họ
biết có thế giới vô hình, con người có linh hồn và khi chết thì
linh hồn xuất ra khỏi thể xác, sống và hoạt động trong thế giới
vô hình. Tại Sài Gòn, Việt Nam, vào giữa năm 1925, có bốn vị:
Cao Quỳnh Cư, Cao Quỳnh Diêu, Phạm Công Tắc và Cao
Hoài Sang, thử nghiệm việc Xây bàn theo cách thức của Thần
Linh Học Tây phương, với một cái bàn tròn ba chân tại nhà
Ngài Cao Hoài Sang và đạt được kết quả tốt đẹp.
Ông Vương Hồng Sễn lúc đó là một thanh niên, nghe đồn nơi
nhà Ngài Cao Hoài Sang ở phố Hàng Dừa, gần chợ Thái Bình,
mỗi đêm đều có Xây bàn nói chuyện với Tiên, nên ông Sễn
đến xem và thử nghiệm, rồi ông viết một bài tường thuật, sau
nầy cho đăng trong Tập báo Xuân Tự Do, năm Kỷ Hợi (1959).
Chúng tôi xin chép nguyên văn bài nầy để cống hiến bạn đạo
và làm tài liệu cho Ban Đạo Sử. Trong bài nầy, ông Vương
Hồng Sễn có dùng chữ "Xây ghế" không thích hợp lắm, nhưng
chúng tôi tôn trọng tác giả nên vẫn để y, hơn nữa vào thời
điểm đó, việc Xây bàn rất mới: Năm Ất-Sửu (1925) là năm Xây
bàn rất thạnh-hành gọi là Table tournante, nhất là tại Thủ đô
Saì-gòn. Vì sự hiếu-kỳ ấy mà ba ông CƯ, TẮC, SANG cùng là
bạn chí-thân, lại nữa cùng làm chung một sở và mang một tấm
lòng yêu nước thiết tha muốn giải ách nô-lệ, cho nên có hoài
vọng là muốn tìm hiểu, tiếp-xúc với cõi vô-hình để biết được
những việc ngoài cái thế-giới hữu-hình này.
Hôm ấy vào ngày 5-6 Ất-Sửu (dl 25-7-1925) hai ông Cao
Quỳnh-Cư và Phạm Công-Tắc cùng đến nhà ông Cao Hoài
Sang bên cạnh chợ Thái bình (Saì-gòn) để thăm viếng và hàn
huyên tình đời. Ba ông bàn với nhau việc Xây bàn để cầu hỏi
chuyện với các vong-linh quá vãng. Ba ông đem chiếc bàn 4
chân ra (bên đây là chiếc bàn kỹ-niệm lúc mới Xây bàn) kê
một chân cho nó hổng lên để nó nhịp được linh động dễ-dàng.
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Ba ông để tay lên bàn tạo thành một dòng điện nối tiếp. Đêm
đầu không thành, dù ngồi suốt từ 21 giờ đến 2 giờ đêm, có
nhiều vong linh nhập bàn làm cho bàn di động, viết tiếng Anh,
Pháp và cả tiếng Hoa nữa; có một vong-linh là học-sinh Hà-nội
viết Việt-ngữ. Cái bàn nhịp có khi thì chửng-chạc, có lúc lựng
khựng chứng-tỏ có nhiều vong-linh tranh nhau để nói chuyện.
đêm ấy. Công việc chưa quen, các ông phải vất-vả van-vái,
cầu nguyện và ra điều-kiện bằng khẩu ước: hễ bàn nhịp một
cái là A, hai cái là Ă, ba cái là Â, bên ngoài có người ghi chép
rồi ráp vần lại, đọc thành câu, chấm, phết cho phân-minh. Đêm
sau ba ông tiếp-tục, đúng 21 giờ một vong-linh nhập bàn, nhịp
thành chữ và ráp lại được một bài thơ thất ngôn Đường-luật
(loại thơ 7 chữ, 8 câu) sau cùng ký tên Cao-Quỳnh-Tuân, tức
là thân sinh của ông Cao-Quỳnh-Cư. Lời lẽ thân thương và
chân-tình ứng nghiệm được việc Xây bàn, ba ông xúc-động rồi
khóc. Rồi hai người rao đờn, một người ngâm thơ tỏ vẻ hânhoan. Đó là bài "Ly trần". Những đêm kế tiếp, cứ ban ngày đi
làm việc, tối đến lại đem bàn ra tiếp-tục cuộc Xây bàn. Có
Tiên-cô giả danh Đoàn-Ngọc-Quế giáng cho thi, tức là ThấtNương Diêu-Trì Cung. Đấng Nữ Tiên này còn giới-thiệu Bát
Nương rồi đến Lục Nương, cũng như cả Diêu-Trì-Cung đều có
mặt. Nhưng thường xuyên hơn là chỉ có ba vị: Lục Nương,
Thất-Nương, Bát Nương và Đức Phật Mẫu. Các vị giáng và
làm thơ xướng hoạ với nhau:
Đây là lời của một nhà văn Vương Hồng Sễn ghi lại những gì
mắt thấy vào thuở Xây bàn mà ông gọi là "Xây ghế":
Năm 1925 tại Sài Gòn có phong trào Xây Bàn, sau đổi qua
Cầu Cơ thỉnh Tiên và cầu người khuất mặt xuống bút dạy việc
vị lai. Ban đầu có một nhóm thi hữu họp nhau mỗi tối để mời
chiếc ghế, chiếc bàn lên, cùng nhau đàm luận thế sự. Bài thơ
sau đây nhơn xây ghế đêm 25 tháng 7 năm 1925 mà được.
Ghế gõ tên xưng là CAO QUỲNH TUÂN, sanh tiền làm Cai
Tổng, là thân sinh của ông Cao Quỳnh Cư (Chức sắc lớn Đạo
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Cao Đài quá vãng từ lâu, nay còn tạo hình thờ trên Tòa Thánh
Tây-Ninh). Ông Cao Quỳnh Tuân vốn là một thi nhân thuở cựu
trào. Khi ghế lên, gõ được câu nào là ông Cư động lòng khóc
sùi sụt, khách bàng quan cũng ngậm ngùi theo. Tôi nay hậu
sanh, nhơn có công chịu khó chép để dành từ năm 1925, gặp
buổi đầu niên, xin kính gởi vào Tập Xuân Kỷ Hợi Tự Do, để
đánh dấu một thời gian và một nhơn tâm đã qua.
Bài thơ ấy như vầy:
Ly trần tuổi đã quá năm mươi,
Mi mới vừa nên ước đặng mười.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép,
Tình thương câu dặn gắng tâm dời.
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.
Tiếp qua đêm 30 tháng 7, cũng nhóm thi hữu ấy xây ghế được
bài THI như sau:
Nỗi mình 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 mình tâm sự tỏ cùng ai.
Được bài thơ, các thi hữu hỏi tác giả là ai? Thì bàn gõ tên:
"Đoàn Ngọc Quế", sanh trưởng tại Chợ Lớn, con một, chết vì
tình, thôi học từ năm 15 tuổi, thác hồi 18 tuổi. Nhiều người
theo dõi cuộc Xây ghế (Bàn) hầu chuyện với Tiên và hồn ma
năm 1925. Về sau nhiều vị trong nhóm Thi xã trở nên Chức
sắc lớn trong Đạo Cao Đài. Nhờ một bạn hữu, tôi thấy hai bài
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thơ trên đây và thường nghe chung quanh trầm trồ mãi đó là
thơ ma do Xây ghế mà có. Tôi ao ước đặng thấy tận mắt mới
hả lòng. Đến thứ sáu 31 tháng 7, vừa lãnh lương, anh em rủ
nhau ăn cơm nhà hàng Yong-Yeng là một quán cơm Tây sang
trọng thời ấy. Mãn tiệc, rượu còn ngà ngà say, có bạn đề
xướng đi coi xây ghế. Còn dịp nào hơn! Cùng đi với tôi là hai
ông: Nguyễn Văn Xuân và Đoàn Ngọc Quế. - Xuân, cùng với
tôi làm Thơ ký tập sự chung một sở tại Trường máy, đường
Đỗ Hữu Vị, nay là trường dạy Bách Khoa Kỹ Nghệ đường
Huỳnh Thúc Kháng, hai đứa vẫn chưa vợ. Chỗ nào vui là có
đến góp mặt, phá đám nhiều hơn là giúp ích. - Đoàn Ngọc
Quế, chúng tôi quen tặng là Đoàn Thúc thì làm Thông Phán
trên Phòng Nhì, dinh Thượng Thơ, nay đã quá vãng. Tới nơi,
xuống xe kéo, vào trước, hiện có một căn phố trệt lối chợ Thái
Bình, xóm nầy nay đã thay đổi rất nhiều, không còn nhìn ra
chỗ cũ. Trước dãy phố là một bãi cỏ rậm, lơ thơ vài cây dừa
lão, gió đưa lá phất phơ trên nền trời thâm như tóc ma đà
đuột. Vì vậy, nếu tôi không lầm, phố nầy có tục danh là "dãy
phố hàng dừa". Vừa đến nơi thì "ghế" xây đà lâu hoắc, chúng
tôi vội tiếp tay cho ghế mau lên. Nói là ghế, nhưng đó là một
cái bàn gỗ một trụ ba chân, mặt tròn lối 6 tấc tây bề trực kính,
bề cao cũng cỡ ấy. Khách ngồi chung quanh đã có 4 hay 5
người, tôi không nhớ rõ, với 3 chúng tôi nữa là rậm đám lắm,
những bàn tay để khít gần giáp chu vi bàn, cả thảy ngồi chùm
nhum đâu mặt nhau. Chưa đầy 10 phút, xảy bàn chuyển động,
ba cây nhang cắm giữa rung rung như báo tin sắp có chuyện
bất thường. Trong nhà, đồng hồ khoan thai đưa ra chín tiếng
(9 giờ tối). Ngoài hiên, đèn thì tắt cho cảnh thêm u tịch. Trời
chuyển mưa, trăng lu mờ, khi hiện khi khuất trong những đám
mây tối đen, rất phải buổi tiếp chuyện cùng âm hồn. Một trận
gió lạnh tốc mấy ngọn dừa nghe như tiếng quét trên lược gãy
răng!.... Chúng tôi mản còn suy nghĩ đâu đâu thì bàn chuyển
động. Mấy tiếng gõ ra là để xưng tên. Theo lệ đã sẵn, các thi
hữu quen tay quen việc, nên không mất thì giờ là bao, bàn
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hoặc gõ từng tiếng một, hoặc gõ một hơi một mạch, cứ đếm
một tiếng là A, hai tiếng là B, mười tiếng là K,.. Bàng quan mỗi
lần nghe bàn gõ thì đếm, đếm số rồi khi bàn dừng lại thì ngoài
nầy có một người ngồi riêng, thủ vai thư ký, gia công biên số
tiếng gõ, dịch ra từng chữ một. Khi đủ 7 chữ, một câu thơ, thì
hô lớn đọc rõ câu ấy lại, xin bàn cho biết có quả như vậy
chăng. Xong rồi tiếp tục như cũ.
Bàn xưng "Đoàn Ngọc Quế Tiểu thơ". Đến đây, người Anh cả
chúng tôi là Đoàn Thúc vấn nạn. Đoàn Thúc hỏi chẳng hay
trong nhóm hôm nay có người nào trùng danh tánh, trùng tự
với Tiểu thơ chăng? thì lập tức cái bàn nghiêng nghiêng qua
phía Đoàn Thúc ngồi, gõ một tiếng mạnh: "cộp"!. Tôi cũng
chưa lấy làm lạ cho lắm, thoạt anh bạn Nguyễn Văn Xuân
công kích cách khác và xin hỏi cái bàn rằng: nội trong bọn có
người nào mới lạ chăng? Thì liền đó bàn trả lời có và đánh
vần gõ thật nhanh tên người là chẳng ai khác hơn là "S Ễ N".
Thật quái! Thật lạ! Vả chăng trong nhóm đêm ấy, tôi chưa
được giới thiệu, mà tên tôi đã là một quái gở, ngoài hai bạn
thân là ông Quế và ông Xuân thì dễ gì biết được! Tôi xin chịu
thua, từ chỗ bán tín bán nghi, qua chỗ xiêu xiêu tin tưởng ma
quỉ rất gần. Bàn gõ khoan thai yểu điệu quả là một tánh nết
Tiểu thơ khuê các. Khi nào không muốn trả lời một câu quá tọc
mạch thì bàn nghiêng nghiêng qua một bên nhưng không gõ,
ba cây nhang rung rung như bất bình, thật là một dáng điệu
một cô gái sanh tiền ắt chuyện chi trái ý không để vào tai. Lần
hồi trong đêm đó, chúng tôi hỏi về gia đạo của cô và hỏi cô
đau bịnh chi mà thác. Cô cho bài thơ như sau:
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.
Thú thiệt tôi bình sanh có tánh sợ ma, nhưng ma nầy tôi lại
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muốn gặp. Vì trời đã khuya, thêm nhà tôi ở đậu có lệ không
mở cửa cho kẻ về quá giờ, nên buộc lòng tôi phải cáo lui. Khỏi
nói, đêm ấy tôi về ngủ không được. Sau nghe lại, khi chúng tôi
ra về, bàn còn làm bài thơ sau cũng do cô Đoàn Ngọc Quế lên
và đây là lời cô trách người bạn năm xưa, nay đã có đôi bạn
khác:
Người thì Ngọc mã với Kim đàng,
Quên kẻ dạ đài nỗi thảm mang.
Mình dặn lấy mình, mình lại biết,
Mặc ai chung hưởng phận cao sang!
ĐOÀN NGỌC QUẾ
Cũng trong tháng 8 năm 1925, ông Phạm Công Tắc khi đó còn
làm việc Sở Thương Chánh Sài Gòn, có họa vận bài thơ tự
tình của cô Đoàn Ngọc Quế:
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!
PHẠM CÔNG TẮC
Câu ba và câu bảy trùng một chữ "thế", vì lâu quá tôi không
nhớ rõ có phải nguyên văn như vậy hay chăng. Nay xin giữ y
để chờ hậu cứu. Đồng thời, ông Cao Hoài Sang (nay làm đầu
trên Tòa Thánh Tây Ninh) khi ấy còn là một thanh niên xuất
thân trường Sư Phạm "Sở Cọp" cũng làm việc Sở Thương
Chánh Sài Gòn, nức tiếng là một thi sĩ tài ba, ít ai bì kịp, đàn
giỏi thi hay, ông Cao Hoài Sang ra cho bàn một bài thơ như
vầy, mời họa vận: Tự thuật (xem thêm chữ Đoàn Ngọc Quế)
Qua đêm 22 tháng 8, nhằm tối thứ bảy, Cô Đoàn lên rồi
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nhường chỗ cho một nữ sĩ tên Hớn Liên Bạch tiếp lời, hạ một
bài thơ gọi là "TIỄN BIỆT TÌNH LANG" như sau:
Chia gương căn dặn buổi Trường đình,
Vàng đá trăm năm tạc tấm tình.
Bước rẽ ngùi trông cơn ác xế,
Lời trao buồn nhớ lối trăng thinh.
Ngày chờ mây án ngàn dâu khuất,
Đêm bặt đèn khuya một bóng (nhìn) chinh.
Mờ mệt non vu ngơ ngẩn luống,
Dặm dâu cách bức nghĩa dâu khinh.
Qua đêm 25 tháng 8, Cô Hớn Liên Bạch nhập bàn lên, xin đổi
hai câu thất bát lại như vầy:
Lần lựa cô phòng xuân thỏn mỏn,
Xa xôi ai thấu nỗi đinh ninh.
Cũng trong đêm 25 tháng 8, bàn lên một hồn nhập vô xưng
hiệu "Thanh Sơn 48 tuổi, người tỉnh Long Hồ", nhơn hỏi có
điều chi dạy bảo, ông cho bài thi nầy:
THANH SƠN TỰ THUẬT THẾ SỰ:
Âm Dương tuy cách cũng trời chung,
Thấy trái nên đây mới tỏ cùng.
Thắt dạ thuyền xưa không đậu bến,
Đau lòng hạc cũ chẳng về tùng.
Cúi đầu đành chịu thân trăm tuổi,
Ngước mặt trơ trông bặt chín trùng.
Mạnh yếu há ngồi cam phải vậy,
Hay chi cá chậu với chim lồng.
Rồi ông tiếp một bài thi nữa:
Chim lồng bao thuở lại non xanh,
Ngóng mắt trông vơi chốn thoát mình.
Dựng nước không ai tài tướng lược,
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Liều mình thiếu kẻ đáng hùng anh.
Vầy thuyền chi sợ cơn giông tố,
Hiệp chủng còn hơn cuộc chiến tranh.
Thìn dạ chờ Châu về Hiệp Phố,
Nỗi mình sự nghiệp mối tan tành.
THANH SƠN
Hai bài nầy, nên nhớ làm vào năm 1925 nhưng đã xoay qua
quốc sự, tôi chép hồi đó làm sao, nay sao lục làm vậy, cũng
không dám thêm bớt, mặc tình chư quân tử nghiệm xét. Sau
rốt là ba bài tứ tuyệt, hai bài đầu tôi không nhớ rõ của người
sống làm ra và họa vận nhau chơi, hay là thơ xây ghế mà
được. Bài thứ ba của ông Cao Quỳnh Cư làm đêm mùng 1
tháng 9 năm 1925. Bài thứ nhứt của Nhàn Âm Đạo Trưởng:
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.
Thơ đề ngày 31 tháng 8 xưng Nhàn Âm Đạo Trưởng, có một
giọng thoát tục, câu chót rõ là của người khuất mặt, muốn nói
Tiên hay ma cũng được. Bài thứ nhì họa nguyên vận bài trên:
Sống thác từ xưa đã có chừng,
Nơi trần mảng tính trọn nhơn luân.
Đò đưa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.
(31-9-1925) CAO XUÂN LỘC
Bài thư ba họa y nguyên vận:
Cõi thọ là đâu khó độ chừng,
Ẩn tàng lội lạc bậc kinh luân.
Buổi già ước đặng đem thân gởi,
Biển Thánh ráng dò lúc tuổi xuân.
(1-9-1925) CAO QUỲNH CƯ
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Câu chuyện xây ghế được thơ cách nay đã ba mươi bốn năm,
coi vậy mà mau quá, nhiều người còn nhớ, thêm giấy mực làm
chứng rành rành. Trải qua cuộc loạn ly "Nhựt chạy, Tây lui", tài
liệu văn chương mất mát quá nhiều. Tôi may giữ lại được năm
ba mớ, buổi xuân đầm ấm, xin mượn đó làm chút lễ thành gọi
quà Tân niên, kính dâng quí độc giả báo Tự Do cộng thưởng.
(VƯƠNG HỒNG SỄN)
Lục-Nương chính là Thánh-nữ Jeane D’Arc của nước
Pháp. Bà cùng với ba ông làm thành bài thơ liên ngâm, tức là
mỗi người làm hai câu, kết thành một bài thất ngôn bát cú như:
Lục-Nương:
Cao Quỳnh Cư:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Trót đã đa mang cái gánh 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 quí nhắm trò chơi.
Ở đời mới hẳn rằng đời khó,
Khó một đôi năm dễ khó đời.

Sau đó thì Đấng AĂÂ giáng, tức là Đấng Ngọc Hoàng
Thượng-Đế xưa nay vẫn ẩn danh, thường đến để dẫn-giải và
trả lời những gì mà các ông thắc-mắc. Nhớ lại trước đây, khi
Thất Nương Diêu Trì-Cung đến với ba ông thường lấy thi văn
làm giao duyên, xướng họa rất là tương-đắc, khởi điểm lấy
chữ HÒA làm quí (họa thi cũng là hòa thi); tức nhiên Chí-Tôn
nhờ Phật-Mẫu và Cửu-vị Tiên-Nương ra công giáo-hóa cho ba
ông. Giờ đây sau bảy tháng xem như mãn khóa trường thì
Phật-Mẫu trả lại cho Chí-Tôn. Thế nên Lục Nương đến làm bài
thơ liên ngâm, nghĩa là bốn vị cùng làm chung một bài thơ duy
nhứt để tỏ sự tương-hiệp với nhau. Vậy thì trước Hoà sau
Hiệp. Một bài học Thương yêu làm yếu-lý của người tu mà
Thượng-Đế muốn dạy trước tiên. Qua 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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"
Ở Pháp: Năm 1853, tại Jersey, văn-hào Victor Hugo và bạn
hữu có tổ chức Xây bàn chơi để tiêu khiển.
Đêm 11-9-1853 việc Xây bàn được tổ chức, có mặt ông bà
Victor-Hugo, cậu Charle-Hugo, cậu Francois Hugo, Cô
Madelène-Hugo, Đại tá Le Flo, bà De Girardin, ông De
Trévenue, ông Auguste Vaquerie. Đêm ấy vong linh Bà
Charle-Vaquerie (con gái của văn hào Victor-Hugo) giáng bàn
thăm hỏi cha mẹ và tiết lộ nhiều điều huyền bí ở cõi vô hình.
Đêm 13-9-1853, tiếp tục việc Xây bàn có vong linh xưng là
"Bóng Hư-linh" giáng trần bảo Văn-hào Victor Hugo hãy đặt
trọn đức tin vào Đức Thượng-Đế. Tiếp tục Xây bàn, nhóm của
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văn hào Victor-Hugo đã thông-công được với các vì Giáo-chủ:
Socrate,
Luther,
Mahomet,
Jésus-Christ,
Moise,
Chateaubriand, Dante, Racine, Lion d’Androclès. Các vong
linh ẩn danh: Sứ giả Thượng-Đế, người trong cõi mộng, Bóng
Hư linh, bóng dưới mồ, Thần chết...
Đêm 11-10-1853, nhận thấy những điều tiết lộ, những điều
khuyên bảo, những giáo lý, những triết lý nhận được từ cõi vô
hình nhờ việc Xây bàn rất ích lợi cho loài người nên Văn hào
Victor-Hugo hỏi vong linh đang giáng bàn: - Những lời vàng
tiếng ngọc mà tôi hân hạnh được đón nhận từ bấy lâu nay,
thật đáng xem là một bản chơn truyền vô giá, chúng tôi có nên
in thành sách để phổ biến cho mọi người cùng học hay chăng?
- Vong linh đáp: - Không! Vì chưa đến ngày giờ.
Văn hào Victor-Hugo hỏi tiếp:
Đến bao giờ? Chúng tôi còn sống đến giờ đó không?
Vong linh đáp: Nếu không thấy nơi này thì sẽ được thấy ở nơi
khác. Chừng đến ngày giờ sẽ có lịnh. Hiện tại có thể phổ biến
hạn chế cho những người có đức tin. Nhóm của văn-hào
Victor-Hugo càng ngày càng đông, âm thầm tiếp tục thông
công với cõi vô hình. Những "Thánh giáo" nhận được trong
những cuộc Xây bàn này về sau được ông Gustave-Simon in
thành sách với tựa "Les Tables Tournantes de Jersey chez
Victor-Hugo".Quyển"Thánh-ngôn" này được tái bản mấy mươi
lần làm chấn động dư luận nước Pháp và cả thế giới.
Giáo sư Charles Richets (Đại học Sorbonne Ba-lê) sau nhiều
năm nghiên cứu việc Xây bàn, phò Cơ, chấp Bút đã xuất bản
quyển "Traité de Métaphysique" trình bày những kết quả về
cuộc nghiên cứu của ông: khẳng định có cõi vô hình và loài
người thông công được cõi vô hình ấy.
Sau năm 1914, Thánh Nữ Jeanne-d’Arc (Lục Nương Diêu-TrìCung) giáng bút tại Algerie dạy rằng gần tới ngày thế gian có
Đại chiến (tức trận Đại chiến 1914-1918) sẽ có ngôi ba của
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Đức Chúa Trời truyền Thần cho con người mà Cứu thế (chỉ
Thần điển - Cơ Bút) Thánh giáo này được đăng liên tục trong
các số báo tháng 3, 5, 7 năm 1914 của hai tạp chí La Vie
Nouvelle và La Revue Sprite ở Ba lê.
"Vào năm 1925, một số người trí thức ở Sàigòn thường tụ họp
để "Xây bàn", một phương tiện tiếp xúc với thế giới vô hình
phát xuất từ bên Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Chẳng
những Âu Châu biết thông công với cõi vô hình bằng phương
pháp này, mà Trung Hoa đã biết sử dụng từ thuở xa xưa và
hiện đại nhất là Phái Minh Đường, Minh Lý …"
Bí pháp về việc Xây bàn: có hai loại bàn:
- Bàn tròn có một trụ ở giữa và ba chân, ban đầu dùng Xây
bàn tại nhà ông Cao Hoài Sang (hiện là Thượng Sanh - Chi
Thế) ở phố Hàng Dừa. Bàn này mặt tròn có đường kính 51
phân, bàn cao 79 phân. Hiện chiếc bàn tròn được lưu giữ nơi
Thảo Xá Hiền Cung - Tây Ninh.
- Bàn mặt vuông bốn chân dùng Xây bàn tại nhà ông Cao
Quỳnh Cư (hiện là Thượng Phẩm - Chi Đạo) ở số 134 đường
Bourdais (Sài-Gòn). Chiếc bàn vuông mỗi cạnh là 44 phân,
cao 75 phân, hiện được lưu giữ nơi Nữ Đầu Sư Đường - Tòa
Thánh - Tây Ninh.
Như vậy khi Xây bàn tại nhà ông Cao Hoài Sang thì sử dụng
bàn tròn; khi xây bàn tại nhà ông Cao Quỳnh Cư thì sử dụng
bàn vuông. Tuy việc làm này về phía người thì hoàn toàn
không có sự chuẩn bị, nhưng hầu như thiêng liêng đã chuẩn bị
một cách chu đáo, đủ thấy rằng Đạo Trời không một điều gì
thừa, cũng không một điều gì thiếu hết:
Ông Cao Hoài Sang là Chi Thế - là Đời (Âm) sử dụng bàn tròn
(Dương). Ông Cao Quỳnh Cư - Chi Đạo (Dương) mà sử dụng
bàn vuông (âm) đủ thấy rõ luôn có sự Âm-Dương hòa hợp. Từ
đó mới phát khởi Càn Khôn.
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XÂY CHUYỂN
Đức Hộ-Pháp nói một cách quả quyết rằng:
"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".
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."

XÂY CHUYỂN CƠ ĐỜI
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi có câu:
"Con cầu xin mảnh hình tráng kiện,
"Giúp nên công xây chuyển cơ Đời."

XÂY CƠ CHUYỂN THẾ
(Xây cơ: Xây dựng một cơ quan, hay một cơ chế. Chuyển thế
轉世 là làm thay đổi đời). Từ cuộc đời khổ sở, nghèo hèn làm
trở nên cuộc đời sung sướng, tốt đẹp hơn.
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đại-Từ-Phụ Từ bi Tạo hoá,
"Tượng mảnh thân giống cả Càn khôn.
"Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
"Xây Cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh."
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XÂY ĐẮP (XÂY DỰNG)
F: Baatir, construire.
Xây-đắp (Xây dựng): Gầy dựng và vun bồi thêm lên.
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."

XÂY VẦN
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:
Đức Hộ Pháp hỏi:
Bạch Ngài dạy cho rành đặng nhớ,
Địa Cầu này bao thuở cho thăng?
- Đáp rằng trần khổ khó khăn,
Xây vần theo luật Công bằng Thiêng liêng.
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!
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XE NHƯ Ý
E: The carriage of immortals.
F: La voiture des immortels.
Xe Như Ý hay Như Ý xa 如意車 là chiếc Xe Như ý của Đức
Thái Thượng Lão Quân. Xe này có thể đến bất kỳ nơi đâu theo
ý muốn. Nương vào xe Như Ý, Chơn hồn được đưa tiễn lên
đến cõi Kim Thiên, với oai nghi thần diệu.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
"Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng."

XE TIÊN
Xe Tiên đồng nghĩa với: Xe Như ý, Pháp xa.
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Xin Thần, Thánh ruổi-dong cỡi hạc,
"Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên."

XE THƠ
書車
Xa thơ hay thư xa là Xe chở sách. (Xem xa thơ)
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Giúp xã tắc tôi trung ra mặt,
"Dẫy xe thơ trổi nhặt văn minh."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XE TRÂU
E: The buffalo-draw-carriage.
F: La charette à buffle.
Xe trâu là chiếc xe kéo bằng con trâu. Trâu ấy gọi là độc giác
thanh ngưu (con trâu xanh một sừng) của Đức Lão Tử. Xưa
Đức Lão Tử dùng xe trâu làm phương tiện.
Đến đời vua Châu Khương Vương, nối tiếp vua Thành Vương,
Lão Tử trở về, đặng ba năm thì Ngài lại đi giáo Đạo miền Tây
vức. Ngài ngồi xe trâu, do con trâu trắng xanh kéo, gọi là
Thanh Ngưu, mà Từ Giáp là người đánh xe. Khi đến ải Hàm
Cốc, quan Doãn Hỉ giữ ải, coi thiên-văn biết có một vị Đại
Thánh sắp đi qua ải, nên chuẩn bị mặc triều phục nghinh tiếp.
Khi thấy Đức Lão-Tử tới, biết Ngài là Thánh nhân, tôn Lão Tử
làm Thầy, xin theo học Đạo. Ngài viết để lại cho Quyển ĐạoĐức Kinh để phổ độ người đời. Theo bài Kinh Tiên Giáo, Ngài
đem Đạo Vô-vi để tế độ cho chúng sanh nơi ấy. Trong Kinh
Tiên Giáo có viết: "Tử khí đông lai, quảng truyền Đạo Đức"
紫氣東來,廣傳道德 Hoặc: "Lưu sa Tây độ" 流沙西度 (xem thêm
chữ Thanh ngưu. Vần TH.)
Bài Kinh Khi về có câu:
"Dẫy xe trâu Côn-Lôn trổi bánh,
"Lý Lão Quân mong lánh phong trần."

XẺ THÂY
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."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.3 VẦN X

56

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

XÉT CÂU MINH THỆ
Minh thệ 盟誓 là Lời thề nguyền trước Đức Chí Tôn và các
Đấng Thiêng Liêng phải thực hiện. Xét là một sự kiểm điểm lại
về lời Minh Thệ đã có lời thề ước; thề nguyền trước, hứa chắc
phải thực hiện đúng điều đã nguyện, tức nhiên là lời thề, lời
hứa của người Tín hữu khi Nhập môn vào Đạo Cao-Đài có
người tiến dẫn và quì hứa trước Thiên bàn thờ Ðức Chí Tôn,
có vị Chánh Trị Sự hay của Chức sắc sở tại chứng kiến. Đến
lúc lâm chung lời Thề trước giờ được kiểm chứng lại.
Lời Minh Thệ do Ðức Chí Tôn đặt ra, có in trong Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển. I. 17, gồm 36 chữ, ghi lại như sau:
Tôi tên gì? Họ gì? Tuổi?
"Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng
1

2

đổi

dạ

13

14

3

4

11

12

đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ,

gìn luật

lệ

15

22

24

16

5

6

17

18

7

19

8

20

9

21

10

23

Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Khi một người mãn phần thì phải Xét lại câu Minh Thệ là hồi
tưởng, xem xét lại trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, có giữ
đúng Lời Minh Thệ không? Tức là:
- Có đổi dạ đổi lòng không?
- Có hiệp đồng cùng chư môn đệ không?
- Có gìn luật lệ Cao Ðài không?
Nếu có điều nào làm không đúng Lời Minh Thệ thì phải tự biết
ăn năn sám hối và cầu khẩn Ðức Chí Tôn tha thứ.
Tóm lại: Hãy nhớ rõ Lời Minh Thệ khi nhập môn vào Ðạo để tự
xét mình mà ăn năn sám hối tội tình, cầu khẩn Ðức Chí Tôn
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tha thứ và cứu rỗi để được siêu thăng lên cõi Thiêng Liêng
hằng sống.
Bất cứ người nào xin nhập môn vào đạo Cao Đài đều phải lập
Minh thệ trước Thiên bàn hay Điện tiền Chí Tôn, có sự chứng
kiến của vị Chánh Trị Sự hay Chức Sắc sở tại để buộc người
Nhập môn phải thủ tín, tức là một lòng một dạ giữ gìn và thờ
phượng nền Chánh đạo, chẳng dám làm điều gì sái lời thệ
nguyện hầu kềm thúc tâm phàm tánh tục của mình cho đến
phút lâm chung.
Việc Minh thệ rất quan trọng. Về mặt hữu hình, nó thúc đẩy
người cầu Đạo phải nhất tâm mà gìn giữ luật lệ của Đạo và
quyết chí tu hành; Về mặt thiêng liêng, các Đấng Thần, Thánh,
Tiên, Phật mới nhìn nhận người Minh thệ là Môn đệ của Đức
Chí Tôn, nên mới hộ trì trên bước đường tu niệm. Thánh giáo
Thầy có cho biết như sau: "Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm
đến gìn giữ các con, nhưng phần đông chưa lập Minh thệ, nên
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận".
Do có lời Minh thệ, nên suốt kiếp sanh của người Nhập môn
Cầu Đạo lúc nào cũng phải giữ tròn Tân luật, Pháp Chánh
Truyền, Ngũ giới cấm, Tứ đại điều qui… của Đạo và trọn lòng
với Chí Tôn, Phật Mẫu.
Vì vậy, vào phút đang hấp hối, người Môn đệ của Đức Cao
Đài phải định tỉnh tâm thần mà suy xét những hành vi lúc
đương sanh xem có phạm vào lời Minh thệ không. Nếu có thì
phải sám hối, ăn năn sửa lỗi, nếu vẹn bề một Môn đệ của Đức
Chí Tôn thì phải thành khẩn cầu xin để được siêu thăng thoát
hóa.
Kinh Cầu Hồn khi hấp hối có câu:
"Ăn năn sám hối tội tình,
"Xét câu Minh Thệ, gởi mình cõi thăng."
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XÉT MÌNH
F: S’examiner, examen de soi.
Xét mình là chính mình phải nghiêm túc sửa lỗi cho mình. Sự
tu-hành có giá-trị ở sự xét mình vậy.
Thầy dạy: "Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy
Thầy buổi tối, coi phân-sự ngày ấy đã xong chưa, mà lươngtâm có điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi,
lương-tâm chưa đặng yên-tịnh, thì phải biết cải quá, rán sức
chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì bực Chí
Thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu-ý đến sự sửa mình
ấy, thì lấy làm may-mắn cho nền Đạo; rồi các con sẽ đặng
thong dong mà treo gương cho kẻ khác. Các con thương mến
nhau, dìu-dắt nhau, chia vui sớt nhọc nhau, ấy là các con hiến
cho Thầy một sự vui vẻ đó". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I/97)
Đức Thượng Sanh thuyết 24-12 Bính-Tuất (1971)
"Tích Thầy Tăng Tử là một bậc hiền-triết mà còn "nhứt nhựt
tam tỉnh ngô thân" là hằng ngày Xét mình trong ba điều:
- Một là lo việc cho người không hết lòng bằng việc mình, có
thế chăng?
- Hai là giao-du với bè bạn mà đem lòng giả dối, có vậy
chăng?
- Ba là nghe lời Thầy dạy mà xao-lãng, có vậy chăng?
Đức Thượng-Sanh thì dạy về việc Xét mình như vầy: "Ước
mong mỗi Chức-sắc hằng ngày chỉ Xét mình trong một điều
duy-nhất thì nền Đại-Đaọ lấy làm may mắn mà nhơn-sanh
cũng lấy làm hữu phước. Điều xét mình ấy là:
- Làm công-quả lo việc cho Hội-Thánh không hết lòng bằng
việc mình có thế không?
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Xét mình như vậy không phải là việc khó mà nếu mỗi người
đều thành-thật đối với mình thì việc Đạo không có điều gì sơ
xuất, cơ nghiệp Đạo sẽ được bồi đắp đồ sộ mau chóng".
Muốn áp dụng hữu hiệu thì Đức Hộ Pháp nói: "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".
Thi văn dạy Đạo dạy rằng:
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.

XỈ CƯƠNG TẮC CHIẾT
齒剛則折
Xỉ là cái răng, nằm trong miệng, nhờ sự cứng chắc của nó mà
người mới có thể cắn, còn vật thì xé thức ăn dễ dàng để ăn.
Tuy nhiên sự cứng như vậy dễ gãy. Nếu so sánh thì cái lưỡi
nằm giữa hai hàm răng, rất là mềm mại, không bao giờ gãy.
Nên có câu "Xỉ cương tắc chiết". Nghĩa bóng nói rằng sự sống
là mềm mại, cứng chắc là sự chết, nên phải biết hài hòa.
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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

60

▐ Q.3 VẦN X

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

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."

XÍCH MÍCH
F: Mésentente, mésintelligence.
Xích mích: Không hòa thuận nhau,
Kinh Sám Hối có câu:
"Cợt người ra dạ dễ-duôi,
"Sanh điều xích-mích đâu nguôi dạ hờn."

XÍCH TÂM
赤 心
E: The fidelity.
E: The fidelity.
Xích: Màu đỏ, hết sạch, trống không. Tâm: lòng. Xích tâm là
lòng son, ý nói lòng trung nghĩa.
Xích tâm đồng nghĩa: Đan tâm. (Đan là màu đỏ).

XÍCH THẰNG
赤 繩
E: The red thread.
F: Le fil rouge.
Xích: Màu đỏ, hết sạch, trống không. Thằng: sợi chỉ. Xích
thằng là sợi chỉ đỏ, ràng buộc đôi nam nữ thành vợ chồng.
(Xem: Tơ duyên, vần T)
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Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Xích thằng đã buộc nợ xưa gầy,
Con lũ rồi sau đến cháu bầy.
Chưa thuận ý nhau sao lập nghiệp?
Chàng đen, thiếp trắng cứ sanh ngầy.
(Thâu. Con từ đây bớt hổn nghe!)

XÍCH THIÊN
赤天
E: The red Heaven.
F: Le Ciel rouge.
Xích Thiên 赤天 là từng Trời có màu hồng. Từng Trời này tất
cả ánh sáng đều màu hồng. Chơn hồn đi trên mây có ánh
sáng màu hồng chiếu rực rỡ. Khi chơn hồn đến từng Xích
Thiên thì cửa ải vội vàng mở ra để tiếp rước Chơn hồn.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ,
"Cõi Xích Thiên vội mở ải quan."

XÍCH TINH TỬ
Tiền kiếp của Ngài Bảo-Pháp Chơn Quân: Nguyễn Trung Hậu
là Xích Tinh Tử.
Ngày 12-01-Đinh Mão (dl:13-2-1927) ông Nguyễn Trung Hậu
tự Thuần Ðức, thọ Thiên phong BẢO PHÁP. Đức Chí Tôn có
cho biết tiền kiếp của Ngài Bảo Pháp là Xích-Tinh Tử.
Vào ngày 03-7-Đinh-Mão (dl: 31-7-1927) may được Quỉ Cốc
Đại Tiên giáng đàn, hai Ngài Hậu và Đức mới xin cho mỗi
người một bài thi kỹ niệm.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

62

▐ Q.3 VẦN X

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Bài thi của Ngài Bảo Pháp như sau:
Đỏ đỏ một vừng ấy Hỏa tinh,
Nhà Châu tên tuổi đã rành rành.
Tam Kỳ tái thế an thiên hạ,
Hậu nhựt thành công hậu hứng tình.
(Quỉ Cốc Đại Tiên)

XÍCH TỬ
赤 子
E: The new born child.
F: Le nouveau-né.
Xích: Màu đỏ, hết sạch, trống không. Tử: con. Xích tử là con
đỏ, đứa con mới sanh, chỉ dân chúng.

XIỂM GIÈM
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy ai làm phải làm lành,
"Xiểm-gièm cho đặng khoe danh của mình."

XIỂN DƯƠNG
闡 揚
E: To make clear and to expand.
F: Eclaircir et étendre.
Xiển: Mở rộng và làm sáng tỏ ra. Dương: đưa lên cao. Xiển
dương là làm sáng tỏ và phát triển rộng ra.
Xiển dương giáo lý: Làm sáng tỏ giáo lý của một nền tôn
giáo và truyền bá ra.
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XIỂN GIÁO
闡 敎
E: To make clear and expand the doctrine of a religion.
F: Éclaircir et étendre la doctrine d’une religion.
Xiển: Mở rộng và làm sáng tỏ ra. Giáo: giáo lý của một nền tôn
giáo. Xiển giáo là xiển dương giáo lý của một nền tôn giáo.
Phật Giáo (Kinh Phật Giáo):
"Nhiên Đăng Cổ Phật, Vô vi Xiển giáo Thiên Tôn."
Chúng ta lưu ý, trong truyện Phong Thần, danh từ Xiển giáo
có ý nghĩa khác hơn.
Đạo Tiên phân ra hai phái: Xiển giáo và Triệt giáo. Hai phái
nầy luôn luôn mâu thuẫn và chống đối nhau.
- Xiển giáo do Đức Nguơn Thỉ làm Chưởng giáo, dạy đệ tử
thành bực Thiên Tiên, nên chọn lựa đệ tử rất kỹ, và phải trải
qua nhiều cuộc thử thách. Đệ tử phải có tâm hồn cao thượng,
đức hạnh xứng đáng, vong kỷ vị tha, xả thân cầu đạo.
- Triệt giáo do Đức Thông Thiên làm Giáo chủ, dạy đệ tử
thành bực Địa Tiên. Triệt giáo có khuynh hướng ngược với
Xiển giáo, phá bỏ những qui luật khắt khe của Xiển giáo, (chữ
Triệt là phá bỏ), mở ra hướng mới rất rộng rãi, thâu nhận đệ tử
bất kỳ là ai, nếu muốn học đạo tu luyện, người lương thiện hay
không lương thiện, không phân biệt người hay cầm thú,
chuyên luyện pháp thuật cao cường, để tranh hơn thua với
Xiển giáo, không chú trọng rèn luyện tâm tánh cho thành
người cao thượng, nên dần dần Triệt giáo biến thành Tả đạo
Bàng môn.
Thông Thiên Giáo chủ, Đức Nguơn Thỉ, Đức Lão Tử, ba vị đều
là học trò của Hồng Quân Lão Tổ. Đức Lão Tử là học trò lớn
nhứt, kế đó là Đức Nguơn Thỉ, và Đức Thông Thiên là thứ ba.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

64

▐ Q.3 VẦN X

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Trong truyện Phong Thần, khi Xiển giáo và Triệt giáo đấu
tranh nhau đến chỗ quyết liệt thì Đức Hồng Quân Lão Tổ hiện
ra dàn xếp đôi bên, buộc hai bên phải dung hòa nhau.

XÓT THƯƠNG
F: Avoir pitié de, regretter.
Kinh Sám Hối có câu:
"Xót thương đến kẻ tật nguyền,
"Đỡ nâng yếu thế binh quyền mồ côi."

XÔN XAO
F: Animé et bruyant.
Xôn xao: Ồn ào náo nhiệt.
Ông Phối Thánh Phạm Văn Màng giáng Cơ nói:
Trường công thấy bạn những xôn xao,
Nhớ đến tình xưa bắt nghẹn ngào.
Dặm thảm thương ai đương để bước,
Cõi Thiên ôm dạ chịu riêng đau.

XÔNG HƯƠNG KHỬ TRƯỢC
E: To fumigate with incense.
F: Fumiger de l’encens pour éliminer l’impureté.
Xông: đốt vật gì cho hơi bốc lên thấm vào da thịt. Hương: mùi
thơm. Khử: trừ bỏ. Trược: dơ dáy hôi hám. Xông hương khử
trược: đốt trầm hay nhang thơm cho khói bốc lên, rồi đưa hai
tay vào khói thơm để khử hết mùi hôi hám trên hai tay.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược.
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XU HƯỚNG
趋向
F: Tendre vers; tendance.
Xu hướng: Hướng về, chạy theo.
"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."
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo đã thuyết kỳ rồi cái pháp luật của
thiên hạ là họ đã xu hướng theo "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật
Thích Ca, họ giong ruổi theo Tứ Diệu Đề để giải khổ cho
chúng sanh là: Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Họ thi hành trong khuôn
khổ quyền pháp của họ mà thôi:
1- Sanh, họ lập nhà Bảo Sanh đặng giải khổ cho sự sống.
2- Lão, họ lập ra cơ quan Dưỡng Lão để nuôi kẻ già, kẻ yếu.
3- Bịnh, họ lập ra nhà thương khắp nơi cả thảy trên mặt địa
cầu này biết bao nhiêu nhà thương để chữa bịnh cho đời.
4- Tử, họ cũng làm âm công, cũng bố thí, cũng làm phước
vậy, nhưng có một điều là họ bố thí chớ không phải phụng sự.
Họ lấy của người này đem cho người kia chớ không phải
phụng sự cho nhơn loại."

XU HƯỚNG ÁC HÀNH
Pháp Chánh Truyền: "Quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng
ác hành mà bị đọa đày vào Quỉ vị. Quỉ sanh là hai phẩm kia
phạm Thiên Ðiều bị sa đọa. Trong các kiếp hữu sanh, duy có
phẩm người là cao hơn hết, nên gọi là Thượng Sanh. Lập
Tam Kỳ Phổ Ðộ này, Thầy đem các chơn linh dầu nguyên
sanh, quỉ sanh hay là hóa sanh lên phẩm vị nhơn loại mới trọn
câu Phổ Độ".
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XU PHỤ
趨 附
E: To side for profit.
F: S’attacher au profit.
Xu: Hướng về, đi nhanh tới, hùa vào. Phụ: dựa vào. Xu phụ là
hùa theo để cầu lợi.
Xu phụ là tội thứ 9 trong Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông.
Người nào phạm tội nầy, phải ăn năn sám hối, thọ tội cùng
chúng sanh.

XU THỜI
趨 時
E: Opportunist.
F: Opportuniste.
Xu: Hướng về, đi nhanh tới, hùa vào. Thời: thời thế. Xu thời là
a dua theo thời thế, thấy ai mạnh thì theo nhằm mục đích cầu
lợi.

XU TRẦN
趨 塵
E: To tend toward the world.
F: Tendre vers le monde.
Xu: Hướng về, đi nhanh tới, hùa vào. Trần: cõi trần. Xu trần là
khuynh hướng vào cõi trần.
Thầy khuyên các con:
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XUA TRỤC
E: To drive out
F: Expulser.
Xua: đuổi đi chỗ khác. Trục: bắt buộc phải xuất ra. Xua trục là
bắt buộc phải xuất ra và đuổi đi chỗ khác.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con gắng chung tâm xua trục hết lũ vạy tà thì hiến
công lớn cho Thầy đó.

XUÂN
春
Xuân là mùa đầu tiên trong bốn mùa của một năm là: Xuân,
Hạ, Thu, đông. Mùa Xuân thường có bông hoa đua nở, cảnh
vật vui tươi, nhất là thời của ngày Tết, chỉ tuổi trẻ yêu đời.
Ðức CHÍ TÔN tả Xuân, năm Kỷ Tỵ (dl: 10-02-1929).
…"Ôi! Xuân tàn rồi Xuân đến, cái Xuân của người đã rấp lụn
hao mà rồi cái Xuân của trời đất nước non cũng chưa chắc là
vô cùng tận. Các con nếu biết chịu khổ tâm, biết dày vò tình
thế, biết chịu kém sút trong nẻo lợi đường danh, biết chịu thiệt
mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy để cho kẻ vui cười, biết
nhọc nhằn trong kế sinh nhai, biết giữ tâm trí cho thanh bạch,
đừng nhơ bợn của chẳng nên dùng, biết động mối từ tâm,
thương người hơn kể mình thì là các con được tắm gội hồn
trong mà về cùng Thầy đó. Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần
chớ nên trì huỡn."
Một mùa Xuân không phải chỉ gồm có mây lành, trăng sáng,
hoa đẹp, gió trong mà gồm cả những đám hoa gay gốc, những
ánh nắng gay-gắt lẫn dịu-dàng, những dòng sông uốn khúc,
những tấm lòng hớn-hở cũng như những nỗi-niềm đau
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thương. Xuân là tất cả những hương sắc của đất trời hoà-hợp
lại. Xuân là tất cả những nét đẹp và xấu hoà lẫn nhau trong đó
thể hiện sâu xa nhất cái đẹp vĩnh-cữu và ngự trị trên ấy một
ánh dương quang. Tóm lại Xuân là khoảng thời-gian thịnh
sáng của một chu-kỳ thời gian lẫn không gian. Đó lý Đạo
nhiệm-mầu là thế. Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, nhiều cái
xấu tạo nên cái tốt, nhiều cái tốt tạo nên cái xấu mới lại do
những cái gọi là xấu ấy hoà-hiệp nhau thành điểm tốt hoàntoàn.
Còn phân tán là còn luân lạc ra đi, khi hoà-hợp là lúc đầm-ấm
trở về. Đi, về mãi mãi cho cùng tận càn-khôn để chơn linh mãi
cao-trọng đó là lý chơn-chánh nhất của Đạo-mầu.
XUÂN
Xuân sắc thiên nhiên vẻ lịch xinh,
Xuân phong đưa đón khách tòan linh.
Xuân hoa rực rỡ muôn màu đẹp,
Xuân cảnh thanh tao một tiếng kình.
Xuân nhựt nhựt tân tình tạo hóa,
Xuân niên niên tải nghĩa quần linh.
Xuân xuân con hỡi mùa xuân Đạo,
Xuân Đạo về mới dứt chiến chinh.
(20-01-1966 - Ngọc Hoàng Thượng Đế)
-o0oChỉ có xuân thì biết thưởng xuân,
Xuân còn nhớ lại cảnh năm Dần.
Lưng trời bạch hạc bay vi vút,
Mặt đất Thần Tiên luận nghĩa ân.
Mở khóa người đời tìm Thánh đức,
Trao gươm kẻ sĩ học hiền nhân.
Thiên đàng lòng vẫn bâng khuâng nhớ,
Trần thế còn chăng khách thưởng xuân.
(20-01-1966 - Đức Cao Thượng Phẩm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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-o0oXuân đến chúc nhau hưởng phước trời,
Xuân đi thăm viếng khắp nơi nơi.
Xuân không phân biệt sang hèn đó,
Xuân chúc mọi người được thảnh thơi.
(21-01-1966 - Đức Cao Thượng Phẩm)
-o0oMừng nhau cầu chúc tạm đôi vần,
Hành Đạo giúp đời mới gọi xuân.
Xuân đến với đời đời hạnh phúc,
Xuân lai cõi tục tục vui mừng.
Xuân nầy gánh Đạo hai chân bước,
Xuân tới cứu Đời đôi mắt rưng.
Xuân nữa xuân đi xuân hạnh phúc,
Là ngày thành đạo mới trùng hưng.
(21-01-1966 -ĐQGT Thượng Trung Nhựt)
-o0oXuân đến muôn nhà hưởng phước duyên,
Xuân đem hạnh phúc đến muôn miền.
Xuân không phân biệt vàng đen trắng,
Xuân Đạo huy hoàng vĩnh vĩnh niên.
(21-01-1966 - Đức Hộ Pháp)
-o0oĐổi dời lắm lúc mấu sơn hà,
Xuân vẫn riêng tình với cỏ hoa.
Sắc lẫn hương Xuân phơi rỡ rỡ,
Mây hồng ánh nguyệt chiếu lòa lòa.
Ra vẻ thù tròn ơn thượng quốc,
Độc dược cho nên nghĩa kiến hòa.
Hết hạ thu đông xuân cũng đến,

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

69

70

▐ Q.3 VẦN X

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Trời xuân xuân khắp cả bao la.
(21-01-1966 - Phan Thanh Giản)
-o0oXuân sang được hưởng trọn ân hồng,
Phước đức do mình lập quả công.
Học bạn học thầy cùng Phật Thánh,
Cho ra hướng đạo hội Hoa-Long.
(01-02-1966 Đông Phương Chưởng Quản)
Vịnh Xuân
Ngàn liễu khoe Xuân cảnh rỡ màu,
Xuân nồng vườn Ngự vẻ thanh tao.
Chào Xuân ác lố trăm lằn rạng,
Ghẹo liễu trăng soi một sắc làu.
Thơ-thới cành hôm hoa đọng ngọc
Im-đìm dậu tối cỏ đeo châu.
Đượm bầu nhân sự Xuân qua lại,
Khuất bóng Xuân sang khách luống sầu.'
Bát Nương Diêu-Trì-Cung
(04- Juillet 1927)
Vịnh Xuân
Thu về Đông mãn kế Xuân sang,
Kìa khách tìm Xuân bước nhộn-ngàng.
Vườn đượm vẻ hồng hoa hớn hở,
Non phơi màu tía cảnh xuê xang.
Bầu Tiên nghiêng ngửa đong rồi rót,
Đờn Thánh vui vầy nhặc lại khoan
Chín chục thiều quang qua mấy độ?
Gặp Xuân chẳng hưởng để xuân tàn.
(Đỗ Mục Tiên)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XUÂN ĐƯỜNG
椿 堂
E: The father.
F: Le père.
Xuân: Cây xuân (tục đọc lầm là Thung), một loại cây lớn và
sống lâu, chỉ người cha. Đường: cái nhà. Xuân đường là cái
nhà có trồng cây xuân. Xuân đình, đồng nghĩa Xuân đường,
chỉ người cha.
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!

XUÂN HUYÊN
椿 萱
E: The father and mother.
F: Le père et la mère.
Có sách gọi là "Thung Huyên". Tích do Cây xuân và cây
Huyên, để nói về cha mẹ. Nguyên đời Tống bên Trung Quốc
có ông Đậu Vũ Quân sinh được năm người con trai đều thành
đạt cả. Thời Nhân trong bài thơ khen có câu "Linh Xuân nhất
châu lão, đan quế ngũ chi phương" nghĩa là một cây Xuân già
có năm cành quế thơm. Nhân thế người đời mong muốn được
như Ông Đậu Vũ Quân mới gọi cha là Xuân, còn cây Huyên là
một thứ cỏ, tương truyền khi trông vào cây này là hết buồn
phiền.
Truyện Kiều có câu:
Xuân Huyên chợt tỉnh giấc nồng,
Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài.
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XUÂN LAN THU CÚC
春蘭秋菊
Đây là nói đến các loài hoa nở theo bốn mùa: hoa lan nở vào
mùa Xuân, hoa Cúc nở vào mùa Thu, mỗi loại hoa đều luôn
khoe sắc thắm. Trong Tình Sử có câu "Xuân lan Thu cúc giai
nhất thời chi tú dã" nghĩa là Lan nở mùa Xuân, cúc nở mùa
Thu, mỗi thứ nở mỗi mùa đẹp mỗi vẻ.
Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu:
Xuân lan Thu cúc mặn mà cả hai.
Xuân lan Thu cúc là hoa lan mùa Xuân, hoa cúc mùa Thu. Ý
nói: Hai cô gái đều đẹp và tài giỏi như nhau.

XUÂN MỘNG
春夢
E: The spring dream.
F: Le rêve de printemps.
Xuân: Mùa xuân, chỉ tuổi trẻ, xinh đẹp. Mộng: giấc chiêm bao.
Xuân mộng là chỉ giấc mộng đẹp. Vì mùa Xuân là mùa khởi
đầu trong một năm, nên tất cả những gì đẹp đẽ đều chỉ vào
mùa Xuân, như xuân xanh, xuân huy, xuân thái…
Đêm xuân nằm mộng, do câu "Xuân tiêu nhứt khắc trị thiên
kim" nghĩa là đêm Xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Lại có
câu "Nhân sự Xuân hồng lai hữu tín, sự như xuân mộng liễu
vô ngân" nghĩa là người như chim Hồng mùa Xuân, khi nào
đến thì có tin; Việc như giấc mộng mùa Xuân, khi nào an thì
không có ngấn tích gì nữa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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XUÂN TÀM
春蠶
Xuân tàm đáo tử ty phương tận.
Lạp cự thành khôi lệ thủy can.
春蠶到死絲方盡
蠟巨成恢淚始乾
Có nghĩa là Con tằm xuân đã ăn lá dâu xanh để rồi cứ tiếp tục
nhả sợi tơ vàng cho đến chết cũng chưa xong. Cây nến kia khi
thắp lên rồi thì giọt nến cứ chảy thâu đêm chưa ráo lệ.
Tạm dịch:
Tằm Xuân trả sạch óng tơ vàng,
Nến rỏ tàn đêm dạ chửa an.

XUÂN THU (Sách)
春秋
Tên một quyển Kinh do Đức Khổng Tử sáng tác vào lúc cuối
cuộc đời của Ngài, sau khi Ngài đã san định Ngũ Kinh.
Xuân Thu nguyên là bộ Sử ký của nước Lỗ do Đức Khổng Tử
(551-479 trước Tây lịch) san định lại, tức là ghi chép những
việc quan trọng xảy ra hằng năm, từ năm đầu Vua Lỗ Ẩn Công
nguyên niên, tức là năm 49 đời vua Chu Bình Vương nước Lỗ
đến năm thứ 14 đời vua Ai-Công nước Lỗ, tức là năm thứ 39
đời vua Chu Kinh Vương, gồm 12 đời Vua, cộng tất cả 242
năm. Đây là một loại Sử biên niên: là đánh dấu giai đoạn lịch
sử Trung Hoa, thời kỳ mạt điệp nhà Chu (Châu), ngôi Thiên tử
suy nhược, bị bọn Ngũ-Bá: Tề Hoàn Công, Tấn văn Công, Tần
Mục Công, Tấn Tương Công, Sở Trang Công, nổi tiếng lấn át
quyền Thiên tử, các nước chư hầu tranh chiếm lẫn nhau, các
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sử gia gọi là thời đại hỗn loạn nên người đời sau đã mượn tên
Kinh Xuân Thu để gọi thời đại ấy là thời đại Xuân Thu (722480 trước Tây lịch).
Mặc dù Kinh Xuân Thu là một cuốn Sử ký, nhưng khi ghi chép,
Đức Khổng Tử đã vận dụng văn tự và bút pháp để khen chê,
hầu phân biệt kẻ thiện người ác hết sức minh bạch và đanh
thép. Thế nên người đời sau đã phải công nhận đó là búa rìu
trong Kinh Xuận Thu "Xuân Thu phủ việt", cũng như đã nói:
Khổng Tử làm Kinh Xuân Thu mà bọn loạn thần tặc tử sợ
"Khổng Tử tác Xuân Thu nhi loạn thần tặc tử cụ".
Vì thế Kinh Xuân Thu đã có tác dụng về đạo lý, đã giữ một địa
vị quan trọng trong nền văn hóa phương Đông nói chung, Nho
giáo nói riêng, trong sự biểu dương học thuyết "Chính danh,
Nhất quán, Trung dung, Đại đồng" của vị "Vạn Thế sư biểu"
mà dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng hơn 2.000 năm nay.
Kinh Xuân Thu còn có tính cách điển hình gương mẫu cho
người đời sau phải tôn trọng danh dự và nhiệm vụ trong khi
viết sử. Kinh này được liệt vào năm bộ Kinh căn bản của Nho
giáo: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu.
Về văn chép sử của Kinh Xuân Thu rất tóm tắt, hàm súc nên ít
người hiểu thấu; thế nên về sau có ba nhà học giả làm thêm
Tam Truyện để giải ý nghĩa của Kinh Xuân Thu.
Ba nhà học giả ấy là:
1-Tả Khưu Minh, làm Thái tử nước Lỗ đồng thời với Đức
Khổng Tử. Khi Đức Khổng Tử trứ tác xong Kinh Xuân Thu,
ông làm Tả truyện để chú giải và khai triển: người ta gọi là Tả
Thị Xuân Thu hay cũng gọi là Tả Truyện.
2-Công Dương Cao là một vị văn thần cuối đời nhà Chu, khâm
phục tác giả và tác phẩm Xuân Thu nên có soạn thảo một bộ
sách bổ túc và phát huy thêm, gọi là Công Dương truyện.
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3-Cốc Lương Xích là người nước Tần trong thời Chiến Quốc
(178-221- trước Tây lịch) biên khảo thêm một bộ Truyện để
bình giải Kinh Xuân Thu gọi là Cốc Lương Truyện (Theo Lê
phục Thiện- chuyên viên Hán học TTHL)
Như thế Kinh Xuân Thu là một bô Sử ký rất quan trọng tiêu
biểu cho Đức Khổng Tử mà cũng là tiêu biểu cho Nho giáo
nữa. Đức Quan Thánh thuở còn sanh tiền đã lấy Kinh Xuân
Thu làm quyển sách học ở đời. Do đó Đạo Cao Đài ngày nay
lấy Kinh Xuân Thu làm Cổ Pháp Tam Giáo.
Tả Thị, Kinh và Truyện hợp nhau mà lời văn lại khác nhau.
Việc chép trong Truyện cũng có chỗ khác nhau, cho nên người
đời sau phải nương theo Truyện mà bàn Kinh và Kinh không
rời được Truyện. Từ khi Tôn Phục đời Tống soạn bản Xuân
Thu Tôn Vương thì trong các nhà bàn về Kinh Xuân Thu, có
nhà bỏ cả ba Truyện. Hồ An Quốc soạn Xuân Thu Truyện,
gồm 30 quyển khiến cho người đời Nguyên, đời Thanh sùng
thượng hơn gọi là Hồ Truyện.
Nhân vì Lỗ Sử đặt tên là XUÂN THU, cho nên người đời sau
chép sử hay đề tên Xuân Thu. Thí dụ như Ngô Việt Xuân Thu
của Triệu Dục đời Hán, Thập Lục Quốc Xuân Thu của Thôi Hộ
đời Ngụy…
Người đời sau ca tụng Đức Quan Thánh Đế Quân mài miệt bô
Xuân Thu của Đức Khổng Phu Tử có câu đối rằng:
"Chí tại Xuân-Thu, tâm tại Hớn,
"Trung đồng Nhựt Nguyệt, nghĩa đồng Thiên."

XUÂN THU - PHẤT CHỦ - BÁT VU
春秋-拂麈-缽盂
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Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu,
"Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn."
Lấy triết lý của Tam Giáo: Xuân Thu tiêu
biểu cho Ðạo Thánh, Phất Chủ cho Ðạo
Tiên, Bát Du Ðạo Phật, gom góp cả ba
lại làm một Chơn pháp của Người.

XUẤT BẢN
出版
E: To edit.
F: Éditer.
Xuất: Đi ra, phát ra. Bản: sách in, không phải viết tay. Xuất
bản là in thành sách và phát hành rộng rãi cho nhiều người
mua để xem.
Pháp Chánh Truyền:
Như thảng có kinh luật 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).

XUẤT DƯƠNG
出 洋
E: To go aboard.
F: Aller à étranger.
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Xuất: Đi ra, phát ra. Dương: biển lớn. Xuất dương là đi ra biển
lớn, ý nói đi ra nước ngoài.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Như ngày kia, Đạo xuất dương ra ngoại quốc thì sẽ có
nhiều dân tộc chẳng có thể thờ phượng như người
Nam.

XUẤT GIA HÀNH ĐẠO
出 家 行 道
E: To leave one’s familly and and become a religions.
F: Quitter sa famille et sefaire un religieux.
Xuất: Đi ra, phát ra. Gia: nhà. Hành: làm việc. Đạo: tôn giáo.
Xuất gia: rời bỏ gia đình để đi tu. Xuất gia hành đạo là rời
khỏi gia đình để đi làm việc Đạo, tức là từ bỏ gia đình, hiến
thân vào cửa Đạo và phụng sự Đạo pháp.
Đó là trường hợp người tín đồ sớm giác ngộ, cố gắng thu xếp
việc gia đình cho ổn định cuộc sống, rồi xin hiến thân trọn đời
cho Hội Thánh, lập công quả, phụng sự nhơn sanh.

XUẤT HỘI
出 會
E: To go out the assembly.
F: Sortir d’une assemblée.
Xuất: Đi ra, phát ra. Hội: hội nghị, một cuộc hội nhóm. Xuất
hội là đi ra khỏi hội nghị khi hội nghị kết thúc.
Kinh Xuất Hội là một bài Kinh của Đức Hộ Pháp đặt ra được
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ chỉnh văn lại. Kinh
Xuất Hội dùng để đồng nhi và toàn thể những người tham dự
hội tụng đọc trước khi hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp
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và bế mạc. Kinh này có nội dung nhắc nhở những thành viên
trong hội nghị từ đây phải giữ vẹn Thánh thân để đem nền
Chơn pháp dạy dỗ toàn thể chúng sanh và độ dẫn cả nguyên
nhân về hội hiệp cùng Thầy, phải đem lòng thương mến dạy
dỗ tăng đồ cho biết lẽ mầu nhiệm của nền Chánh giáo, hầu
giúp cho Đạo được hoằng khai, càng lan rộng khắp mọi nơi.
KINH XUẤT HỘI
(Giọng Nam-Xuân)
Nhờ Chí Tôn dạy khôn lẽ Đạo,
Phật, Thánh, Tiên nhỏ máu nhiệt thành.
Vạn linh đã hiệp Chí Linh,
Hội xong cậy sức công bình Thiêng Liêng.
Đã gầy dựng nên quyền Tạo Hóa,
Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân.
Vẹn toàn phàm thể Thánh thân,
Tùng theo Chơn pháp độ lần chúng sanh.
Các con cúi đầu trình sư phụ (cúi đầu)
Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ.
Đạo hư vô, Sư hư vô,
Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh.
Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo,
Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà.
Cửa Địa ngục, chóng lánh xa,
Mượn hình Thánh thể cất nhà cõi Thiên.

XUẤT HIỆN
出現
F: Apparaitre.
Xuất hiện: Vừa lú ra, bày rõ ra.
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Thầy nói: "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.
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".

XUẤT LỰC
Xuất lực: Đem sức lực của mình ra, ra sức mình
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
Lòng xót Đạo luỵ rơi không ráo,
Đậu tiền tay mới tạo Chùa riêng.
Người thời nhiều ít bạc tiền,
Kẻ thời xuất lực tạm quyền cùng nhau.

XUẤT NGOẠI
出 外
E:To go out.
F: Sortir.
Xuất: Đi ra, phát ra. Ngoại: ngoài.
• Xuất ngoại là đi ra nước ngoài, đi ngoại quốc.
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• Xuất ngoại là đi ra khỏi phòng hay khỏi nhà.
Đức Lý dạy: Thứ hai, 27-12-1926 (âl 23-11-Bính Dần).
"Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh. Thượng
Trung Nhựt, Đạo hữu khá khuyên những kẻ đến đây chẳng
lòng thật tình kỉnh lạy Chí Tôn, nên xuất ngoại nghe.!"
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy mời chư nhu xuất ngoại, một giây phút Thầy sẽ
kêu vào.

XUẤT NHẬP
出入
E: Exit or entry.
F: Sortir ou entrée.
Xuất: Đi ra, phát ra. Nhập: vào, đi vào. Xuất nhập là đi ra hay
đi vào.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó
là mỏ ác. (Nó: chơn thần của mỗi người)
Thi văn dạy Đạo có câu:
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.

XUẤT THẦN NHẬP HÓA
E: Ecstasy.
F: Extase.
(Xuất là ra; thần là thiêng liêng, mầu nhiệm, linh thiêng về tinh
thần; nhập: vào, hóa: thay đổi). Không còn định tỉnh tinh thần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để chủ được mình và chính nơi mình dường như có gì ở ngoài
vào làm thay đổi con người mình, chứ không phải do chính
mình thay đổi.

XUẤT THẾ
出世
(Xuất là ra, thế là đời). Xuất thế là ra ngoài đời, không can dự
đến việc đời; Đi tu, Sinh ra giữa đời (nói về các bậc Thánh
nhân); Vượt lên trên tầm thường.
"Giáo-lý của Đại-Đạo là chuyên về tín-ngưỡng và tu-trì, dìudẫn quần-sanh trên con đường xuất thế."

XUẤT LỰC XUẤT TIỀN
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Dùng một chút công dày với Đạo,
Đặng đền bù nợ cũ tiền khiên.
Tu-hành giữ một lòng riêng,
Dầu cho xuất lực xuất tiền cũng vui.

XUẤT TRẦN (XUẤT THẾ)
出塵
E: To renounce the world.
F: Renocer au monde.
Xuất: Đi ra, phát ra. Trần: cõi trần. Thế: cõi thế gian. Xuất trần,
đồng nghĩa Xuất thế, là đi ra khỏi cuộc đời.
Ý nói: Muốn lánh đời, xa vòng danh lợi, vào ẩn thân nơi non
cao rừng vắng để tu tâm dưỡng tánh, học đạo tầm Tiên.
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XÚC CẢM
觸感
E: To move.
F: Emouvoir.
Xúc: tiếp xúc. Cảm: cảm động. Xúc cảm hay Cảm xúc là sự
rung động trong lòng do tiếp xúc với một sự việc gì.

XÚC ĐỘNG
觸慟
F: Émouvoir.
"Đức Hộ Pháp nói: "Qua đã giao cho mấy Em một sứ mạng
đặc biệt là hai chữ "Phước Thiện" Qua cầu mong cho có một
điều chúng ta ngó thấy trước mắt một khổ não của Đời, mấy
Em giăng tay ra nâng đỡ an ủi, binh vực được, ấy là sở vọng
của Qua để nơi mấy Em. Mỗi phen Qua tưởng đến công
nghiệp và phận sự Thiêng Liêng của mấy Em, nó khó khăn
nặng nề chừng nào thì Qua xúc động chừng nấy. Vì cớ cho
nên Qua ở chung cùng mấy Em hai mươi mấy năm trường,
thầy trò chung sống, chung khổ cùng nhau là cũng vì lẽ ấy.
Qua để lời cám ơn mấy Em."

XÚI GIỤC (XUI GIỤC)
F: Pousser, exciter.
Xúi giục (Xui giục): Xô đẩy, kích thích.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm 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.
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XÚM XÍCH (XÚM XÍT)
F: Se ré unir, se grouper.
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.

XUNG ĐỘT
衝 突
F: Fondre, foncer sur l’ennemy.
Xung đột: Hai bên chống cự nhau.
Đức Hộ Pháp viết thơ trả lời cho ông Thượng Tương Thanh
có câu: "Ngày Đạo Huynh và Ngọc Trang Thanh đã phản loạn
Chơn 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."
"Nhìn ra thế giới thì nhân loại vẫn cứ bị qua phân và còn phải
đau khổ nhiều vì cuộc xung đột cứ kéo dài không có lối thoát.
Chúng ta đều lo lắng tự hỏi rằng: Thế giới sẽ đi tới đâu nếu
không phải đi đến chỗ diệt vong?"

XUNG NHẬP
衝 入
E: To rush upon.
F: Fronder sur..
Xung: Xông vào, đụng chạm. Nhập: vào, đi vào. Xung nhập là
xông thẳng vào trong.
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THẦY dạy tại Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Thứ Ba: 23-111926 (âl 19-10-Bính Dần)
"Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ,
nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm
trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy
tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy
giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có
phép răn trị kẻ vạy tà, các con duy có trông cậy nơi Thầy,
bước đường cứ thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá, mà cũng
chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. Thầy
ban ơn cho các con".

XUNG THIÊN
沖 天
E: To rise up the sky.
F: S’élever jusqu’au ciel.
Xung: Bay thẳng lên. Thiên: trời. Xung thiên là bay thẳng lên
trời. Nộ khí xung thiên: cái khí giận dữ xông thẳng lên trời.

XỬ ĐOÁN
處斷
E: To juge.
F: Juger.
Xử: Đối đãi, đối phó, ăn ở, phán đoán. Đoán: quyết định, phán
đoán. Xử đoán là xem xét để quyết định phải trái.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
(Chánh Trị Sự) có quyền xử đoán, nhứt là việc bất
bình nhỏ mọn xảy ra trong phần địa phận của mình.
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XỬ LÝ (XỬ TRÍ)
處理-處置
E: To arrange, to punish.
F: Arranger, punir.
Xử: Đối đãi, đối phó, ăn ở, phán đoán. Lý: sắp đặt, sửa trị. Trí:
sắp đặt, đặt để.
Xử lý đồng nghĩa Xử trí. Có hai trường hợp:
• Xử lý hay Xử trí là giải quyết ổn thỏa các công việc.
Xử lý thường vụ: Thay mặt vị trưởng cơ quan để giải quyết ổn
thỏa các công việc thông thường, khi vị trưởng cơ quan tạm
vắng mặt.
• Xử lý hay Xử trí là có biện pháp trừng phạt đối với một hành
động vi phạm pháp luật.

XỬ THẾ
處 世
E: To be have towards the world.
F: Se conduire envers le monde.
Xử: Đối đãi, đối phó, ăn ở, phán đoán.Thế: đời, người đời. Xử
thế là cách ăn ở đối đãi với những người xung quanh hay
những người có liên quan trong cuộc sống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Xử thế phải cho vẹn thế tình.
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.
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XỬ TRỊ
處 治
E:To punish.
F: Punir.
Xử: Đối đãi, đối phó, ăn ở, phán đoán. Trị: trừng phạt. Xử trị
là áp dụng các hình pháp để trừng phạt kẻ có tội.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nó cũng noi chước Thiên cung mà lập thành quỉ vị,
cũng đủ các ngôi các phẩm, đặng đày đọa các con,
hành hài các con, xử trị các con.

XỬ ƯỚC - XỬ LẠC
Xử ước là ở vào lúc giữ gìn, tức là lúc nghèo khổ. Xử lạc là ở
vào lúc vui vẻ, lúc phong lưu. Sách Luận Ngữ có câu "Bất
nhân giả, bất khả dĩ cửu xử ước, bất khả dĩ trường xử lạc"
nghĩa là kẻ bất nhân ấy không thể ở lâu trong cảnh nghèo khổ,
thì không thể ở lâu được trong cảnh vui vẻ sang giàu.
Trong Thơ có câu:
Lúc muộn màng từng dạo gót phong trần,
Khi vinh hiển cũng chen vai đài các.
Có xử ước mới toan đường xử lạc,
Sách dạy rằng "Tùy ngộ nhi an"
Đã sinh vào cõi trần gian…

XƯNG HÔ
稱 呼
E :To address.
F: S'adresser.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3VẦN X▐

87

Xưng: tiếng tự gọi mình. Hô: tiếng gọi người khác trong trật tự
giao tiếp.
Trong Đạo Cao Đài, cách xưng hô giữa Tín đồ và Chức sắc
được Hội Thánh nêu rõ trong Huấn Lịnh sau đây:
Khi xưng hô với nhau, Tín đồ Cao Đài sử dụng các từ
"Huynh", "Đệ", Tỷ", "Muội". Thể hiện tình đồng đạo thân thiết
nhau xem như anh chị em một nhà. Đúng như lời Thầy dạy
"Cùng chung một Đạo tức một cha" là vậy.
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, Hiền Đệ, Hiền Muội...)
Đối với Chức sắc Đại Thiên Phong thì Chức sắc phẩm dưới
tôn là Đại huynh, Trưởng Huynh,.Đại Tỷ.

XƯNG TỤNG CÔNG ĐỨC
稱 頌 功 德
E:To exalt the virtues of.
F: Exalter les vertus de.
Xưng: khen. Tụng: bài văn khen ngợi. Công đức: tất cả việc
làm giúp đời giúp người không cầu danh lợi. Xưng tụng công
đức: bài văn khen tặng ca ngợi công đức của một vị nào.
Bài Xưng Tụng Công Đức Phật Tiên Thánh Thần: đây là
một bài kinh trong Kinh Thiên Đạo, dùng để tụng mỗi khi khen
ngợi công đức của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

XỨNG ĐÁNG
稱當
F: Digne, méritoire.
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Thầy dạy: "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!’

XỨNG NỢ DUYÊN
Kinh Hôn phối có câu:
"Ở trước mắt Hồng-Quân định phận,
"Đạo vợ chồng đã xứng nợ duyên."

XƯỚNG DANH
唱名
E: To call out the name.
F: Proclamer le nom.
Xướng: Ca hát, cất tiếng hô, nêu lên trước. Danh: tên. Xướng
danh là hô to lên tên của người thi đậu.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Siêu thăng phụng liễn qui khai,
"Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh."

XƯỚNG HỌA THI VĂN
唱和詩文
(Xướng là khởi ra. Họa là đáp lại. Thi văn là một thú chơi tao
nhã, lịch sự của những nhà trí thức dùng thi hoặc văn trao đổi
với nhau, ứng đối với nhau, cũng là để truyền đạt cho nhau

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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những tư tưởng cao sâu mà mỗi người đều có sẵn một tài
năng riêng. Đây là một trong bốn thú tiêu khiển (Cầm là đờn,
Kỳ là cờ tướng, Thi là thơ văn, Họa là Vẽ) của người xưa
trong giới trí thức. Nay là thời kỳ Cao-Đài xuất thế nên dân tộc
Việt Nam hân hạnh được đón nhận một nền Tân Tôn giáo,
Đức Thượng Đế dùng Thần Cơ diệu Bút để mở Đạo, do vậy
mà các bậc tiền khai Đại-Đạo mới được thông công cùng các
Đấng Thần Tiên Thánh Phật, đồng thời cũng dùng Thi văn
xướng họa với nhau làm nhịp cầu nối liền Tiên tục. Ấy là một
nhân duyên để mở đường xuất Thánh.
Giữa thiêng liêng và người trần thế: Đức Hộ Pháp và Đức
Quyền Giáo Tông.
Đức Hộ Pháp xướng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Hồ lô ai 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.
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)
1. Đức Quyền Giáo Tông giáng họa, ngày 19-9-Bính Tuất
(1946) như sau:
Tách trần tính lại đã là đâu!
Thế giới vân du chỉn một bầu.
Nguồn Đạo bấy chừ bao sức lớn,
Tinh thần từ trước đã gần sâu.
Nhơn tâm gầy khối đều nên mặt,
Tình thế trau nên kiểu vở đầu.
Lừa lọc nên hư do phép Tạo,
Hưng suy chỉ định bởi đôi câu.
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2. Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ họa tiếp, ngày 28-4-Mậu Tý
(1948):
Đường trần hạnh phúc đã là đâu?
Chi bẵng Càn khôn quảy một bầu.
Đủ hiểu tâm phàm lòng lạt lẽo,
Dư xem bước tục chí cao sâu.
Thiên Quân ví chẳng ra tiền đạo,
Tướng soái khó toan chiếm địa đầu.
Vạn pháp đem khoe tài Hộ Pháp,
Cũng như đực rựa sánh kim câu.
3- Đêm mùng 10 tháng 10 Canh Dần (dl: 19-11-1950). Đức
Quyền Giáo Tông giáng Họa Thi:
Họa lại bài thi của Hộ Pháp, đảo vận (tức nhiên lấy vận dưới
đặt lên trên đầu bài: Câu, Đầu, sâu, bầu, đâu)
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?
Tài ba Động Bích bao nhiêu sức?
Quyền phép Côn Lôn sẵn mấy bầu.
Quyết đoán cuộc cờ, ai thắng bại?
Chỉn xem Tiên Phật hướng về đâu?
Anh mừng các em, xin nhắn lời cám ơn Hộ Pháp.!"

XƯỚNG KỴ
娼妓
E: The songtress.
F: La chanteuse.
Xướng: Con hát, kỹ nữ. Kỵ: Kỹ: người con gái bán dâm.
Xướng kỵ là con gái làm nghề ca hát và mãi dâm.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối có câu:
"Gái xướng-kỵ, trai thì du-đãng,
"Phá tan hoang gia sản suy-vi."

XƯỚNG LẬP
唱立
E: To establish.
F: Établir.
Xướng: Ca hát, cất tiếng hô, nêu lên trước. Lập: dựng lên.
Xướng lập là đứng ra hô hào xây dựng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Trước khi xướng lập cơ sở lương điền, công nghệ, thì
chỉ nhờ nơi lòng từ thiện của toàn đạo hữu trợ giúp.

XƯỚNG XUẤT
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 Đạo hóa sanh của Trời. Song le,
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."

HẾT VẦN X
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