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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Danh mục vần B
BA
• Ba (1)
• Ba (2)
• Ba Bậc Phẩm Nhơn Sanh
• Ba Cách Lập Vị Để Về Với
Đức Chí Tôn
• Ba Chi (1)
• Ba Chi (2)
• Ba Chung Rượu
• Ba Đài
• Ba Đạo
• Ba Giềng - Ba Mối
• Ba Kỳ (Tam Kỳ)
• Ba Lần Khai Đạo
• Ba Mươi Hai Tướng Tốt
• Ba Mươi Sáu Cõi Thiên Tào
• Ba Ngàn Công Quả
• Ba Ngôi
• Ba Ngôi: Thái - Thượng Ngọc

• Ba Ngôi Tháp (Cửu Trùng
Đài)
• Ba Ngôi Tháp (Hiệp Thiên
Đài)
• Ba Nhánh
• Ba Phái (1)
• Ba Phái (2)
• Ba Pho Tượng (Chức Sắc
Hiệp Thiên Đài)
• Ba Sinh (Ba Sanh)
• Ba Thân
• Ba Thần Phẩm
• Ba Thừa (Tam Thừa)
• Ba Trấn (Tam Trấn Oai
Nghiêm)
• Ba Vạn Sáu Ngàn Ngày
• Ba Vị Tướng Soái Của Chí
Tôn
• Ba Vòng Vô Vi

BÁ
• Bá Di - Thúc Tề
• Bá Chủ Hoàn Cầu
• Bá Hạnh Chi Bổn Nhẫn Chi
Vi Thượng
• Bá Huê Viên
• Bá Nạp Quang
• Bá Nha - Tử Kỳ
• Bá Tánh
• Bá Tánh Thập Phương

• Bá Thiên Vạn Hóa. Bồi Quế
Thọ Ư Âm Chất Chi Điền
• Bá Thiên Vạn Kiếp Nam
Tao Ngộ
• Bá Thiên Vạn Ức Nhơn
Sanh
• Bá Thiên Vạn Ức Phật
• Bá Tòng
• Bá Tước Công Khanh
• Bá Ức Nguyên Nhân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÀ
• Bà Con Thân Bằng Cố Hữu
Đã Qui Liễu

• Bà La Môn
• Bà Mẹ Thiêng Liêng

BẢ
• Bả Trạo

• Bả Vinh Huê

BÁC
• Bác
• Bác Ái

• Bác Luật - Phá Cổ
• Bác Lãm Quần Thơ

BẠC
• Bạc Đãi
• Bạc Nhược

• Bạc Tình

BÁCH
• Bách Niên Giai Lão

BẠCH
• Bạch Chủng Âu Châu
• Bạch Hạc
• Bạch Kỳ
• Bạch Khỉ
• Bạch Long
• Bạch Ngọc Chung
• Bạch Ngọc Chung Đài
• Bạch Ngọc Chung Minh
• Bạch Ngọc Công Đồng
• Bạch Ngọc - Huỳnh Kim

• Bạch Ngọc Kinh
• Bạch Nhẫn Đại Tiên
• Bạch Phát
• Bạch Tuyết Thần Quang Bạch Tuyết Thần Quang Đái
• Bạch Vân Động & Bạch Vân
Hòa Thượng
• Bạch Vương Đại Hội
• Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý
• Bạch Y Quan

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BÁI
• Bái Đàn
• Bái Kỉnh

• Bái Lạy

BÀI
• Bài Vị
• Bài Bác
• Bài Bạc
• Bài Khen Ngợi Kinh Sám
Hối
• Bài Thài

• Bài Trời Còn & Bài Mừng
Thay
• Bài Trừ Tà Thuyết
• Bài Xưng Tụng Công Đức
Chư Phật Tiên Thánh Thần

BAN
• Ban Bố
• Ban Cai Quản
• Ban Chỉnh Đạo
• Ban Đạo Sử
• Ban Giám Khảo
• Ban Phép Lành
• Ban Quyền - Ban Quyền
Hành

• Ban Quyền Giáo Tông Phần
Xác Cho Thượng Trung
Nhựt
• Ban Sắc
• Ban Sơ
• Ban Nhạc
• Ban Thế Đạo
• Ban Thưởng
• Ban Thưởng Chức Sắc
• Ban Tứ Vụ

BÁN
• Bán Đồ Nhi Phế
• Bán Hữu Hình

• Bán Nguyệt Trốn Chồng
Cung Trăng

BÀN
• Bàn Cổ
• Bàn Cờ Huyền Bí
• Bàn Chông Nhọn

• Bàn Đào
• Bàn Trị Sự
• Bàn Ngũ Lôi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.1 VẦN B▐

BẠN
• Bạn
BẢN
• Bản (Đoàn Văn Bản)
• Bản (Lễ Sanh)
• Bản Án Cao Đài
• Bản Di Ngôn

• Bản Hát Chèo Thuyền
• Bản Lai Diện Mục
• Bản Nhạc Đại Hòa

BANG
• Bang Hữu Đạo Tắc Trị, Bang Vô Đạo Tắc Nguy

BÀNG
• Bàng Cử
• Bàng Môn Tả Đạo

• Bàng Quan

BÀNH
• Bành Trướng

BAO
• Bao Hàm
• Bao Nhiêu Công Quả Bấy
Nhiêu Phần

• Bao Trùm

BÁO
• Báo Ân Đường
• Báo Ân Từ
• Báo Cáo
• Báo Chí
• Báo Hiếu

• Báo Mộng
• Báo Quốc Từ
• Báo Oán
• Báo Ứng
• Báo Ứng Nhãn Tiền

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BẠO
• Bạo Động

BẢO
• Bảo An Quốc Thể
• Bảo Cô Quân
• Bảo Công Quân
• Bảo Dưỡng
• Bảo Đại
• Bảo Đạo (1)
• Bảo Đạo (2)
• Bảo Đạo Chơn Quân Ca
Minh Chương
• Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
• Bảo Hoàng
• Bảo Học Quân
• Bảo Hộ
• Bảo Mạng
• Bảo Pháp
• Bảo Pháp Chơn Quân
Nguyễn Trung Hậu
• Bảo Quân
• Bảo Sanh
• Bảo Sanh Nắm Giữ Diệu
Huyền Chí Tôn
• Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại
Đồng

• Bảo Sanh Quân
• Bảo Sanh Quân Lê Văn
Hoạch
• Bảo Thế
• Bảo Thế Chơn Quân Lê
Thiện Phước
• Bảo Thể
• Bảo Thể - Thánh Vệ
• Bảo Thủ Cơ Đồ
• Bảo Thủ Chơn Truyền
• Bảo Toàn
• Bảo Tồn
• Bảo Tồn Cơ Sanh Hóa
• Bảo Tồn Chúng Sanh
• Bảo Tồn Vạn Linh
• Bảo Tồn Văn Hiến
• Bảo Trọng
• Bảo Văn Pháp Quân
• Bảo Văn Pháp Quân Cao
Quỳnh Diêu
• Bảo Vệ

BÁT
• Bát
• Bát Âm
• Bát Bộ
• Bát Bửu - Dàn Bát Bửu
• Bát Cảnh Cung Kỳ
• Bát Chánh Đạo

• Bát Đạo Nghị Định
• Bát Điều Mục
• Bát Hồn
• Bát Hồn Vận Chuyển
• Bát Man Tấn Cống
• Bát Môn Độn Giáp

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Bát Nhã (1)
• Bát Nhã (2)
• Bát Nhã Ba La Mật Đa &
Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
• Bát Nhã Thuyền
• Bát Nương Diêu Trì Cung
• Bát Phẩm Chơn Hồn

Q.1 VẦN B▐

• Bát Quái
• Bát Quái Đài
• Bát Quái Đồ
• Bát Quái Đồ Thiên
• Bát Quái Mạo
• Bát Tiên
• Bát Vu

BẠT
• Bạt Tiến
BÁU
• Báu Vật
BÀU
• Bàu Cà-Na
BÀY
• Bày Đờn
BẢY
• Bảy Bài Đờn
• Bảy Bạn
• Bảy Dây Oan Nghiệt
• Bảy Lão

• Bảy Ngai & • Bảy Cái Ngai
& Bảy Ngai Cửu Trùng Đài
• Bảy Ngươn Khí
• Bảy Ông Hiền

BẮC
• Bắc Cực
• Bắc Đẩu
• Bắc Đẩu Bửu Tinh
• Bắc Hải

• Bắc Khuyết
• Bắc Ngụy - Giang Đông
• Bắc Tam Tỉnh
• Bắc Việt

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BĂNG
• Băng Tuyết

BẮT
• Bắt Chước

• Bắt Gió Nắn Hình

BẰNG
• Bằng Hữu Kết Nguyền

• Bằng Hữu Tương Giao

BẬC
• Bậc Tiền Bối

BẦN
• Bần
• Bần Cùng Sinh Đạo Tặc
• Bần Cư Náo Thị Vô Nhơn
Vấn, Phú Tại Thâm Sơn
Hữu Viễn Thân

• Bần Dùn
• Bần Đạo
• Bần Hàn
• Bần Nữ
• Bần Tăng

BẤT
• Bất Bình
• Bất Bình Đẳng
• Bất Cập
• Bất Chánh
• Bất Công
• Bất Di Bất Dịch
• Bất Đắc Kỳ Tử
• Bất Định
• Bất Đức
• Bất Hành Nhi Hành
• Bất Hiếu

• Bất Hòa
• Bất Hủ
• Bất Khả Đắc
• Bất Khả Tư Nghị
• Bất Khả Thuyết
• Bất Khả Tri - Bất Khả Nghị
• Bất Lương
• Bất Năng Thoát Tục
• Bất Ngôn Nhi Mặc Tuyên
Đại Hóa
• Bất Nhẫn Hà Như
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Bất Phần Thắng Bại
• Bất Phụ
• Bất Phục
• Bất Phước
• Bất Quản
• Bất Sinh
• Bất Tiêu Bất Diệt
• Bất Tín Nhiệm
• Bất Thành

Q.1 VẦN B▐

• Bất Tuân Luật Pháp
• Bất Tùng Giáo Hóa
• Bất Tranh Nhi Thiện Thắng
• Bất Tri Kỳ Danh, Cường
Danh Viết Đạo
• Bất Trung
• Bất Xuất Hộ Nhi Tri Thiên
Hạ, Bất Khuy Dũ Nhi Kiến
Thiên Đạo

BẪY
• Bẫy Vô Thường

BẦU
• Bầu Linh Gậy Sắt

BẺ
• Bẻ Liễu Bắn Bình

BÈO
• Bèo Nước

BẾ
• Bế Đạo
• Bế Quan

• Bế Địch Trợ Hoang
• Bến Khổ Sông Mê

BI
• Bi (1)
• Bi (2)

• Bi - Trí - Dũng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BÍ
• Bí - Quẻ 22 Quẻ Sơn Hỏa
Bí
• Bí Mật
• Bí Pháp
• Bí Pháp Chơn Truyền
• Bí Pháp Của Cựu Luật
• Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì
Cung

• Bí Pháp Tâm Truyền
• Bí Pháp Tịnh Luyện
• Bí Pháp Xưng Tội
• Bí Quyết
• Bí Tích
• Bí Truyền

BỊ
• Bị Cám Dỗ
BỈ
• Bỉ Ngạn
BĨ
• Bĩ (Quẻ BĨ)

• Bĩ Thái

BIA
• Bia Kỹ Niệm

• Bia Miệng

BIẾM
• Biếm Quở

• Biếm Trách

BIÊN
• Biên Cương

• Biên Thùy

BIÊN
• Biến Chất
• Biến Chuyển
• Biến Đổi

• Biến Hình
• Biến Hóa
• Biến Sanh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Biến Sanh Chi Phái
• Biến Thân
• Biến Thể

Q.1 VẦN B▐

• Biến Thiên
• Biến Tướng
• Biến Xuất

BIẾNG
• Biếng Nhác
BIỂN
• Biển Đổi Non Dời
• Biển Nọ Hóa Cồn Dâu
• Biển Khổ
• Biển Trần Khổ

• Biên Mê
• Biển Nọ Hóa Vườn
• Biển Tình

BIỆN
• Biện Bạch

• Biện Nhi

BIẾT
• Biết
BIỆT
• Biệt Điện
BIỂU
• Biểu Hiệu
BÍCH
• Bích Hải
BINH
• Binh Khí
• Binh Khí Diệt Tà Quyền

• Binh Vực Bảo Trọng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BÍNH
• Bính (Giáo Sư Thái Bính
Thanh)

• Bính Dần

BÌNH
• Bình Bát Du
• Bình Dương
• Bình Hòa
• Bình Nghị

• Bình Sanh
• Bình Tâm
• Bình Tịnh
• Bình Thân

BỊNH
• Bịnh Đạo

BÓNG
• Bóng Chí Linh
• Bóng Dương
• Bóng Khuất
• Bóng Ngọc

• Bóng Phụng
• Bóng Quang Âm
• Bóng Tùng Quân

BÔ
• Bô Vải

BÔI
• Bôi Xóa

BỐ
• Bố Đạo Nam Phương
• Bố Hóa
• Bố Thí (1)

• Bố Thí (2)
• Bố Từ Bi
• Bố Tử

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BỒ
• Bồ Đề
• Bồ Đề (Cây Bồ Đề Tại Tòa
Thánh Tây Ninh)
• Bồ Đề Dạ
• Bồ Đề Đạo Trường
• Bồ Đề Đạt Ma

• Bồ Đề Tâm
• Bồ Đề Thụ
• Bồ Đoàn
• Bồ Liễu
• Bồ Tát

BỒI
• Bồi Hồi
• Bồi Quế Thọ Ư Âm Chất
Chi Điền

• Bồi Thường
• Bồi Tửu

BỔ
• Bổ Báo & Bổ Báo Ơn Trên

BỘ
• Bộ
• Bộ Công & Bộ Công Di Lạc
• Bộ Công Thiên Thơ
• Bộ Hạ
• Bộ Lôi Công
• Bộ Nam Tào

• Bộ Nhạc
• Bộ Pháp Chánh
• Bộ Thiên Phục
• Bộ Thiết Giáp
• Bộ Từ Khí

BỘC
• Bộc Lại

BỘI
• Bội Nghĩa Ân

• Bội Ước

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BỐN
• Bốn Cặp Cơ Buổi Đầu Khai
Đạo
• Bốn Ngàn Năm

• Bốn (Số 4)
• Bốn Cách Sinh

BỔN
• Bổn Chức
• Bổn Đạo

• Bổn Nguyên
• Bổn Thiện

BÔNG
• Bông Huệ
• Bông Phù Dung

• Bông Trái Thiêng Liêng

BỒNG
• Bồng Dinh
• Bồng Dinh - Bồng Đảo Bồng Lai

• Bồng Sơn

BỜ
• Bờ Dương

• Bờ Giác

BỢN
• Bợn Trần
BÙ
• Bù Chì
BÙA
• Bùa
• Bùa Chữ Khí

• Bùa Gián Ma Xử

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÙI
• Bùi Phủ Từ
BỤI
• Bụi Hồng
BÚNG
• Búng Rảy
BỤNG
• Bụng No Óc Lỏng, Óc Cứng Bụng Mềm
BUỒNG
• Buông Loan
BÚP
• Búp (Giáo Sư Thượng Bút Thanh)
BÚT
• Bút Cơ
• Bút Đàm
• Bút Hoa

• Bút Nghiên
• Bút Son

BUỔI
• Buổi Ban Sơ
BỨC
• Bức Gái Lành

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BỬU
• Bửu Điện
• Bửu Giám
• Bửu Pháp
• Bửu Phiệt

• Bửu Sơn Kỳ Hương
• Bửu Tháp
• Bửu Tòa
• Bửu Vị

BƯỚC
• Bước Đọa
• Bước Thánh

• Bước Tiên
• Bước Tục



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BA (1) (Số ba hay số TAM )
三
E: Three.
F: Trois.
Số 3 là thuộc về số đếm. Đây là một con số Huyền diệu, nhiệm
mầu. Huyền diệu nhứt là con số đó. Những chứng minh về
Thể pháp trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ sẽ cho thấy rõ
cái lý nhiệm-mầu ấy đều do số 3 tác động lên. Số 3 này sẽ dẫn
chứng về tất cả những gì cụ thể có liên quan đến nền chơn
giáo của Đức Chí-Tôn một cách nhất quán.
Nguyên lý: Số 3 tức là cơ-quan hữu tướng cùng vô tướng hiện
có ở Càn-Khôn vũ-trụ này. 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 tính 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 thuộc
bản thể cứng rắn, nhiều hoạt-động, ít may-mắn; dễ thành
nhưng mau bại. Tuy nhiên con số 3 có tính cách phổ-thông lại
mầu nhiệm, huyền-diệu vô cùng. Số 3 là cơ HOÀ vậy.
Những từ ngữ tiếp theo chứng minh cho số 3 ấy.
Thơ của Đức Hộ-Pháp:
Ngày ăn hai bữa nuôi tinh huyết,
Đêm ngủ ba canh dưỡng Khí Thần.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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BA (2) (CHA)
E: Father.
F: Papa.
(Ba là tiếng nôm). Tiếng con gọi người cha trong gia đình là
"Ba". Tiếng pháp gọi là "Papa", mẹ là "Maman" hai tiếng gọi
này có âm thanh nghe như tương tự nhau.
Nhưng tại sao con cái gọi Đấng sanh thành ra mình là "Ba",
người Bắc gọi "Bố", người Pháp gọi là Papa, người Anh gọi là
Father. Nhưng tại sao gọi là "Ba" ? Còn một, hai ở đâu ? Hẳn
nhiên cái điều bí-mật ấy mọi người không thể từ chối được.
Bởi cái hạnh phúc luôn bao trùm trong một gia đình là gồm đủ
số 3 là : "Cha - Mẹ- Con".
Ngày nay Đạo Cao-Đài cho biết rõ:
- Ngôi một là Đức Thượng-Đế, là Đức Chí-Tôn còn gọi là ĐạiTừ-Phụ là vị Cha Thiêng-liêng của nhân loại.
- Ngôi hai là Đấng Mẹ Sanh của nhân loại, tức là Đức PhâtMẫu Diêu-Trì, là Đại Từ Mẫu, là Mẹ thiêng liêng.
- Ngôi Ba tức là Cha Mẹ phàm thể này đây.
Vậy về quyền năng của ba ngôi ấy thì:
- Ngôi Chí-Tôn là Phật tạo ra Chơn Linh hay linh hồn, tức là
Ngài ban cho điểm linh quang sáng suốt, mà con người hơn
con vật và đứng đầu cả chúng sanh.
- Ngôi Phật-Mẫu là Pháp, tạo ra Chơn Thần, tức là trí não,
nhờ đó mà có học mới hay, mới hiểu biết mọi việc.
- Ngôi Tăng là Cha Mẹ, là Đấng sanh thành tạo ra xác thể này
đây (tức là ngôi "Ba". Thế nên con cái gọi Đấng sanh thành
bằng BA là vậy)
Chính ngôi Ba này là Đấng "Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn
luân" làm đạo trọng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BA BẬC PHẨM NHƠN 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.
- Nguyên nhân là khi Khai Thiên rồi thì đã có chơn linh ấy.
Nguyên sanh theo Pháp-Chánh-Truyền dạy: "Vật chất hữu
sanh, thảo mộc hữu sanh, cầm thú hữu sanh, nhơn loại hữu
sanh, tức là chúng sanh. Trong chúng sanh đã có Nguyên
sanh, Hóa sanh và Quỉ sanh. Tỷ như: gốc từ Khai Thiên đã có.
- 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, Hóa sanh hay Quỉ
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."
Như thế, nay đã qua hai thời kỳ mở Đạo cũng vì số nguyên
nhân ấy mà Đức Chí-Tôn đã cho xuống thế 100 ức nguyên
nhân để độ dẫn nhơn-sanh, mà còn làm tội lỗi hơn chúng sanh
nữa, nhưng trong hai lần ấy chỉ độ về được có 8 ức nguyên
nhân (Nhứt kỳ độ 6 ức + Nhị kỳ độ 2 ức) còn lại 92 ức nguyênnhân đang còn chơi vơi trên biển trần, lần này Chí-Tôn lo cứu
vớt. Trong buổi Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này 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 các 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
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từ tăng tiến mãi, cái luật tăng tiến ấy nó buộc ta mỗi kiếp sanh
đều kiếm phương tu, đặng chi ? Đặng tạo Thiêng liêng-vị cho
chúng ta, các đẳng chơn hồn ấy khi đã đến Nhơn phẩm rồi
chia ra hai phẩm hồn đặc biệt: Ở trong vật loại tăng tiến lên đạt
Nhơn phẩm của mình gọi là Hóa nhân. Các chơn hồn ở trong
Kim-Bàn đã xuất hiện với địa vị Nhơn phẩm của mình là
Nguyên-nhân. Hai phẩm hồn ấy nếu không noi theo đạo đức
đặng từ từ bước lên con đường Thánh Đức của mình, đặng
đạt cho tới địa vị cuối cùng là Phật vị lại làm tội lỗi thì phải sa
vào Quỉ vị. Ấy vậy phần người có Nguyên nhân, Hóa nhân,
Quỉ nhân. Hại thay 100 ức nguyên nhân do Đức Chí-Tôn đã
để lại mặt thế này, đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong
Vạn Linh sanh chúng của Ngài đã đào tạo thì:
- Phật-vị có sáu ức.
- Tiên-Vị có hai ức.
- Còn chín mươi hai ức nguyên nhân bị đọa trần.
Từ ngày Đạo bị bế họ có lắm công tu mà thành thì không
thành. Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy mà chính
mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo của
Ngài, chúng ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt hơn hết là
Đức Chí-Tôn đã thấy rõ rằng: Các nguyên nhân ấy không
phương gì tự giải thoát đặng vì quá tội tình, quá mê luyến
hồng trần hoặc đào tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ cho
nên tu thì có tu mà 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 Chơngiáo của Ngài, chúng ta đã ngó thấy lòng yêu ái vô tận của
Ngài là thế nào?"
Tóm lại: "Nhơn loại có Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân, ấy
là có phân đẳng cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng Liêng
mà làm cho nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm
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của Ðạo, đồng đặng đắc kiếp, thì phẩm vị Thiêng Liêng cũng
không còn trật tự." (PCT)
PCT: Pháp Chánh Truyền.

BA CÁCH LẬP VỊ ĐỂ VỀ VỚI ĐỨC CHÍ-TÔN
Đức Hộ-Pháp thuyết: Đền-Thánh 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. 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. 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
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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... 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 Cao
Đài 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...
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Lập đức là gì? Là dùng sự Thương-yêu để cứu độ chúngsanh mà Đức Chí-Tôn đã có nói "Sự Thương yêu là chìa khóa
mở cửa Bạch-Ngọc-Kinh" là vậy đó. Các Đẳng chơn-hồn tái
kiếp đang chơi-vơi trong "Tứ diệu đề khổ". Muốn thoát khổ họ
phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Người đi theo Thậpnhị Đẳng cấp Thiêng-liêng là dạy người ta thọ khổ để thắng
khổ. Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết thì mình phải thọ
khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức Thương
yêu. Cho nên bậc thứ nhất của Thập 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: 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 HuờnHư đó vậy."
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BA CHI (NHÁNH)
E: Three branches.
F: Trois branches.
Gọi Ba Chi hay Ba nhánh (tức là so với nền Đại-Đạo là gốc, thì
Tam Giáo: Phật, Tiên, Thánh chỉ là nhánh, cành xuất phát từ
nơi gốc cội ấy mà ra). Thế nên ngày giờ này Thầy đến mở nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ mới "nhập ba Chi lại làm một" là có lý
cớ.
Thứ Bảy, 18-9-1926 (âl 12-8-Bính Dần)
Thánh ngôn rằng: …"Các con! Thầy đã lập thành Thánh Thất,
nơi ấy là nhà chung của các con, biết à! Thầy lại qui Tam giáo
lập Tân Luật, trong rằm tháng 10 có Ðại Hội cả Tam giáo nơi
Thánh Thất. Các con hay à! Sự tế tự sửa theo Tam Kỳ Phổ
Ðộ, cũng nơi ấy mà xuất hiện ra, rõ à!
Thầy nhập BA CHI lại làm một là chủ ý qui tụ các con trong
Ðạo Thầy lại một nhà, Thầy làm Cha Chưởng quản, hiểu à! Từ
đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo Thầy
đã đến lập cho các con, gọi là Quốc Ðạo, hiểu à!"

BA CHI (Pháp-Đạo-Thế)
Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài phân làm ba Chi: Chi Pháp, Chi
Đạo, Chi Thế. Đứng đầu là các Chức sắc Thiên phong theo
phẩm trật sau đây:
- 1 phẩm Hộ-Pháp Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài và bảo hộ
luật Đời và luật Đạo.
- 1 vị Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
- 1 vị Thượng-Sanh lo về phần Đời.
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- 12 vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp- Đạo- Thế, đặt dưới
quyền hành sự của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và ThượngSanh.
Ba Chi của Hiệp Thiên Đài là:
- Chi Pháp: do Ðức Hộ Pháp Chưởng quản, dưới quyền có 4
Thời Quân: Bảo Pháp, Hiến Pháp, Khai Pháp, Tiếp Pháp.
- Chi Ðạo: do Ðức Thượng Phẩm Chưởng quản, dưới có 4
Thời Quân: Bảo Ðạo, Hiến Ðạo, Khai Ðạo, Tiếp Ðạo.
- Chi Thế: do Ðức Thượng Sanh Chưởng quản, dưới có 4 vị
Thời Quân: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Thế, Tiếp Thế.
Đức Phật-Mẫu dạy: "Đạo chia ra làm ba Chi: PHÁP- ĐẠOTHẾ.
- Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp thì chúng sanh
nơi THẾ ca tụng công đức mình, trọng kính mình ấy là mình
Đắc Thế ..Hễ Đắc Thế thì phải tầm Pháp đặng cứu chữa dạy
bảo theo Pháp. Nếu mình hành Pháp hiển linh, chúng sanh
ứng mộ mình, thì mình Đắc Pháp.
- Nếu Đắc Pháp thì phải tầm Đạo vô-vi, muốn tầm không phải
dễ, mà dễ khó là do nơi mình; nếu đi được hai khoảng thì
khoảng sau này phải ráng.
- Nếu Đắc Đạo thì nhập cõi Niết-Bàn.
Biết lo cho chúng sanh tức là lo cho mình vậy. Mình tu cho
chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh tức là mình lập vị cho
mình. Phải hiểu cho rõ, nếu chúng sanh chưa ai Đắc Đạo, thì
ta phải cầu-nguyện cho người Đắc Đạo trước ta. 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. Thường ngày công-phu mà mình chất chứa
tánh tự kiêu thì cũng không mong đắc Chánh quả được, bất
quá đắc một vị Địa Tiên đó thôi. Vậy muốn cho hoàn-toàn thì
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ráng tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tầm
chơn-lý, kiếm hiều huyền-vi, răn mình hằng bữa, đó là đường
chánh sáng láng cứ lo bước tới."
Phạm nghiệp, ngày 16-2-Ất Hợi (dl 20-3-1935)
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm giáng dạy: "Phẩm trật rắc rối
khó nói rõ, nhưng chia ba: 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 đại vị Hiệp Thiên Đài, nhưng
phải biết rằng: Chưởng Ấn phải lên địa vị Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
mà đắc công phổ thông đặng một nước nào rồi mới vào chánh
vị."
Nhiệm vụ yếu trọng của ba Chi:
- Đức Chí Tôn khai Đạo thì Chi Đạo do Đức Cao Thượng
Phẩm làm cho nổi bật ánh sáng Đạo mầu, bứng chồi phá gốc,
vai tuồng vừa xong thì Đức Ngài qui Tiên.
- Kế, thời-kỳ chấn chỉnh Đạo Pháp, Đức Hộ Pháp cầm quyền
Chi Pháp, Pháp Luật đâu vào đấy được nghiêm minh, tạo qui
củ chuẩn thắng cho cả Hội Thánh, gầy dựng khối đức tin cho
nhơn loại, Đạo có tiếng vang khắp Năm châu bốn bể; tôn chỉ
của Đạo, Đức Ngài phát huy vừa xong thì Ngài qui thiên.
- Tiếp tục vai tuồng Chi Thế do Đức Thượng Sanh cầm quyền;
đời lọan Chi Thế nắm quyền đã đúng Thiên Cơ dĩ định. Nguồn
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gốc của sự loạn là tham dục, thời kỳ Đức Ngài cầm quyền
nhận xét rõ ra thì chính Đức Ngài đã đè nén tham dục con
người không cho dấy động. Đức Chí Tôn dạy: "Qủi Vương chỉ
kiên oai Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh mà thôi."

BA CHUNG RƯỢU
Cúng Thầy (Đức Chí-Tôn Đại Từ Phụ) thì phải đủ ba chung
rượu với nhiều cúng phẩm khác phải cho đủ 12 món cúng
phẩm. Nhưng Ba chung rượu tượng-trưng cho Khí, tức là Hưvô chi-khí, do Đức Diêu Trì Kim-Mẫu chưởng quản.
Khí là cái Phách hay trí-não của con người chúng ta, cũng là
Chánh-khí của con 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 nguyên
nhân. 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) nên gọi là Tinh, Khí,
Thần hiệp nhứt.
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BA ĐÀI
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 3 Đài là hình thể Đạo tại thế
1- Bát Quái Đài: Thể hiện Linh Hồn, thuộc THẦN.
2- Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần, thuộc KHÍ.
3- Cửu Trùng Đài: Thể hiện xác thân, thuộc TINH.
1- Bát Quái Đài.
2- Hiệp Thiên Đài.
3- Cửu Trùng Đài.
4- Ba Đài liên quan mật thiết cùng nhau.
5- Quyền hành của ba Đài.
6- Cửu-Trùng-Đài đối phẩm với Cửu Thiên Khai hoá.
♦ Đức Hộ-Pháp giải về ba Đài.

Trong đó có ba Đài, có ba người chủ nắm vững.
1- Bát Quái Đài:
dưới quyền Đức Chí
Tôn, Ngài Chúa cả
Chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật cùng Vạn
Linh, chính Ông chủ
Bát Quái Đài là Đức
Chí Tôn. Bát-QuáiĐài là ngôi thờ
phượng Đức Chí
Tôn hay Ngọc Hoàng
Thượng Đế tá danh: Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
và các Đấng Giáo-Chủ Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng
trong Ngũ Chi Đại-Đạo là Nhơn-Đạo, Thần-Đạo Thánh-Đạo,
Tiên-Đạo, Phật-Đạo.
2- Hiệp Thiên Đài: là cơ quan Lập Pháp của Đạo, là nơi để
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thông công cùng Đức Thượng-Đế và các Đấng Thiêng liêng
bằng Cơ Bút do Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài phò loan để tiếp các
Thánh ngôn và Luật Pháp Đại-Đạo của các Đấng Thiêng Liêng
giảng dạy. Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-Pháp làm chủ. Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các Chức sắc Thiên Phong theo
phẩm trật sau đây:
- Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ Luật Đời
cùng Luật Đạo.
- Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
- Thượng-Sanh lo về phần Đời của Đạo.
- 12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp- Đạo- Thế đặt dưới
quyền hành sự của Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh.
3- Cửu Trùng Đài: là quyền Giáo Tông làm chủ Hội Thánh.
Cửu-Trùng-Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo.
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Ba ông chủ ấy, có hai ông này: Cửu-trùng-Đài và Hiệp ThiênĐài nếu riêng ra thì không có thế gì dâng sớ cho Bát Quái-Đài,
tức nhiên quyền Chí-Tôn ở nơi Bát Quái Đài.
Hai Đài Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên hiệp nhứt là quyền Chí Tôn
tại thế này, không có một quyền cai-quản nào cải qua quyền
Bát-Quái được. Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm Chức sắc
Thiên phong theo các phẩm trật sau đây (ĐHP 18-8 Kỷ- Sửu)
Chức sắc Nam Phái:
-1 Phẩm Giáo Tông (Nhứt Phật) lãnh đạo tối cao toàn Đạo có
phận-sự dìu dắt Đạo-Hữu trong đường Đạo và đường Đời.
-3 Chưởng Pháp (TamTiên): Lãnh nhiệm vụ nghiên cứu Luật
Pháp Đạo trước khi ban hành cho toàn Đạo.
-3 Đầu Sư (Tam Tiên): Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành
Luật Pháp Đạo.
-36 Phối sư (Tam Thập Lục Thánh): Có 3 vị Chánh Phối sư
làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu sư cai trị Đạo.
-72 Giáo Sư (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.
-3.000 Giáo Hữu (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.
- Lễ Sanh: Không hạn định số. Lễ Sanh là người có hạnh kiểm
tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.
Về Chức-sắc Nữ phái:
Chức-Sắc Nữ-Phái khởi từ phẩm Đầu Sư trở xuống Lễ Sanh,
quyền hành y như Nam phái, song chỉ điều hành về Nữ phái
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mà thôi. Tất cả tùng lịnh của Giáo-Tông và Hộ-Pháp. Về Nữphái thì vô hạn định.
Bàn trị sự (Hội-Thánh Em)
Bàn Trị sự là cơ quan hành Đạo trong thôn xã gồm những
Chức-việc sau đây:
- 1 Chánh Trị Sự - 1 Phó Trị Sự - 1 Thông Sự
Có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các
Đạo hữu, như anh lớn trong gia tộc. Bàn Trị sự còn được xem
như là một Hội-Thánh Em.
4- Ba Đài liên quan mật thiết cùng nhau:
- Bát-Quái-Đài là linh-hồn.
- Cửu-Trùng-Đài là xác thịt.
- Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần.
Hồn đặng tương-hiệp cùng xác phải nhờ Chơn-thần. Chơnthần lại là bán hữu-hình tiếp vô-vi mà hiệp cùng hình thể, cũng
như Đạo tiếp Thánh-Đức của các Đấng thiêng-liêng mà rưới
chan cho nhơn-loại.
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."
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài là phổ thông nền chơn giáo, lo về
mặt giáo-hóa, bảo-tồn nền văn-hiến tồn tại. Cửu-Trùng Đài là
cái Đài thể theo Cửu Trùng Thiên mà kiến trúc, có chín nấc
cao thấp khác nhau. Cửu Phẩm Thần Tiên vâng lịnh Ngọc Hư
Cung trị thế giới vô hình cũng như Cửu-Trùng-Đài vâng lịnh
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

32

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Bát Quái-Đài mà Chưởng-Quản mối Đại-Đạo tại thế gian về
mặt hữu vi. Vậy tất cả chơn linh trong Càn Khôn vũ trụ đều
phải vào Cửu Trùng-Đài và tuần tự theo đẳng cấp thấp cao để
đoạt vị Thiêng liêng của mình. Cửu Trùng Đài do Hội-Thánh
quản trị, mạng danh Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm có một
phái Nam và một phái Nữ. Đức Chí-Tôn lập Pháp-Chánh
Truyền cho cả hai phái. (Theo Đàn Cơ 16-10 Bính-Dần –
1926)
Như vậy trường Đại-Đạo theo như Đức Hộ-Pháp dạy về
đường Đạo và đường Đời rằng:
"- Thể-pháp của Đạo Cao-Đài là một trường công quả của
chúng ta, trường công-quả ấy để cho chúng ta lập đức, lập
công, lập ngôn.
- Bí-pháp chơn-truyền của Đức Chí-Tôn tức nhiên cơ quan
huyền-bí để cho con cái của Ngài giải-thoát."
5- Quyền hành của ba Đài:
- "Trong Bát-Quái-Đài: kể từ Tiên vị đổ lên cho tới Thầy thì đã
vào địa vị các Đấng Trọn lành "Classe des Parfait ou des
Purs". 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 Quái-Đài 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." (PCT)
- "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.
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Người thì tận thiện, còn vật thì tận mỹ. Chẳng cần lấy sức
mình mà lập, chỉ bảo hộ cho sự tấn hóa tự nhiên khỏi điều trở
ngại, nếu nói có quyền bảo hộ thì phải có Luật Pháp, lấy Luật
Pháp mà kềm chế nhơn sanh, cũng như các Đấng Trọn Lành
lấy Thiên điều mà sửa trị Càn khôn Thế giới.
- Hộ-Pháp là thể các Đấng Trọn lành. Người lại giao quyền
cho Thượng-Phẩm lập Đạo, đặng dìu dắt các chơn hồn lên tột
phẩm vị của mình, tức là nâng đỡ binh vực cả Tín-đồ và 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-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 anủi dạy-dỗ. Mà kể từ hạng vô Đạo trở xuống cho tới vật chất
thuộc về phàm, ấy vậy Thượng Sanh là thể Đời, người đứng
đầu của phẩm phàm tục." (PCT)
6- Cửu-Trùng-Đài đối phẩm với Cửu Thiên Khai hoá:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

34

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

. Đầu-sư thì đối với phẩm Địa Tiên.
. Chưởng-Pháp thì đối với phẩm Nhơn Tiên.
. Giáo-Tông thì đối với phẩm Thiên Tiên.
Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật-vị tại thế này. Ấy vậy
các Đấng ấy đối phẩm cùng các Đấng Trọn lành của Bát QuáiĐài.
Giáo-Tông giao quyền cho Đầu-sư. Đầu sư lại phân quyền cho
Chánh-Phối-Sư lập Đạo đặng độ rỗi nhơn sanh cũng như HộPháp giao quyền cho Thượng Sanh và Thượng Phẩm.
- Chánh-Phối-sư và Phối-sư đối phẩm Thiên Thánh.
- Giáo-sư đối phẩm Nhơn Thánh.
- Giáo-hữu đối phẩm Địa Thánh.
- Lễ Sanh đối phẩm Thiên Thần.
- Chánh Trị sự, Phó trị sự và Thông sự đối phẩm Nhơn Thần.
- Chư Tín đồ đối phẩm Địa Thần.
Đức Hộ-Pháp giải về ba Đài:
Vấn 1 - Cửu-Trùng-Đài là xác, Bát-Quái-Đài là hồn, Hiệp
Thiên-Đài là Chơn-thần đứng trung-gian, để cho xác-hồn hiệp
một, nhưng sao Đền-Thánh Hiệp-Thiên-Đài ở trước, Cửu
Trùng-Đài ở trung-gian rồi mới đến Bát-Quái-Đài ?
Lời Phê: Phải phân phẩm đặng khai mở Thiên-Môn, rộng
quyền Phổ-Độ, đặng tận độ các Chơn-linh và các phẩm chơnhồn vào Cửu-Thiên Khai-Hóa, phải đến Thiên-Môn trước rồi
mới vào đặng Cửu-Thiên, hồn nó không ở với xác mà ở ngoài
xác, còn Chơn-Thần là dắt dìu đồng sống với xác đặng độ xác,
tương-sanh thì cần chi phân sau hay trước chỉ là Khinh cùng
Trọng mà thôi chớ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vấn 2 - Nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là Chơn-Thần trung gian của
xác và hồn thì Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đứng ở giữa, nhưng
sao lại đứng ở ngoài mà ngó vào Cửu-Trùng-Đài rồi đến Bát
Quái-Đài ?
Lời Phê: Đứng giữa rồi ngoài họ đuổi Thiên-hạ ra thì ai thấy
dùm cho, nếu Chơn-Thần vắng mặt thì chắc xác không biết
đường đi mà chớ.
Vấn 3 -Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài phải đứng chầu lễ Đức Chí
Tôn hay có ý-nhiệm về Bí-Pháp thế nào, tại sao không ngồi?
Lời Phê: Chơn-Thần phải thường tại tức là phải Hằng Sống,
nếu để nó ngồi không buộc nó đứng thì nó sẽ ngủ gục hay là
chết.
(ngày 26-10-Canh-Dần)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
PCT: Pháp Chánh Truyền.

BA ĐẠO
(Cùng nghĩa Tam giáo. Xem Tam Giáo, vần T.)
Ba Đạo tức là Tam Giáo (Đạo Phật, Đạo Tiên, Đạo Thánh).
Mỗi một thời thời kỳ Đức Chí-Tôn phái các vì Tiên, Phật,
Thánh, Thần mở Đạo cùng khắp, tùy theo dân trí mà dạy Đạo
cho thích hợp với phong tục tập quán của nước đó. Tuy chia
ba chứ kỳ trung thì cũng một Tôn chỉ duy nhứt là cải ác tùng
lương, cải tà qui chánh, giữ vững lòng tương thân tương ái.
Thánh ngôn dạy rằng: "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
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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 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."

BA GIỀNG - BA MỐI
E: Three net ropes. Three duties.
F: Trois liens sociaux. - Trois devoirs.
Ba giềng hay Ba mối là dịch nghĩa chữ Tam cương hay Tam
cang. Cương hay Cang là giềng mối (Giềng: Cái dây lớn của
tấm lưới. Mối: Ðầu sợi dây). Như vậy Tam cang gồm: Quân
thần cang, Phụ tử cang, Phu thê cang, nghĩa là: Giềng mối
vua tôi, Giềng mối cha con, Giềng mối vợ chồng. Tam cang
còn được giải thích là: Trung- Hiếu -Kính, nghĩa là: Trung với
vua, Hiếu với cha mẹ, Kính bậc thầy và người trên trước.
(Xem thêm chi tiết nơi chữ Tam cang)
Kinh Sám Hối có câu:
"Trai trung hiếu sửa trau ba mối,
"Đừng buông lung lầm lỗi năm hằng."
Hoặc:
"Tu tâm sửa tánh ăn năn,
"Ba giềng nắm chặt năm Hằng chớ lơi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BA KỲ (Tam Kỳ)
三圻
Thuở xưa đất vuông 1000 dặm gọi là kỳ - Nước ta vào thời
Pháp thuộc chia làm ba kỳ: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ. Chữ kỳ
có nghĩa là chặt, là chia ra. Người Pháp khi đô hộ miền Nam
rồi, bảo hộ miền Bắc, có ý định lấy cả Việt Nam mà làm lệ
thuộc hoàn toàn rồi chia ra làm ba phần để trị, đặt là "Ba kỳ".
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.

BA LẦN KHAI ĐẠO
(Xem Tam Kỳ Phổ Độ, vần T)
Từ khi mới có nhân-loại và xã-hội đến giờ đã có ba lần Khai
Đạo. Riêng về Cựu-lục-địa (Thái-Tây Cận Đông Á-Tế Á). có ba
lần Phổ độ tức là ba lần Ân-xá.
1- Nhứt Kỳ Phổ Độ tức là Nhứt thiết Long-Hoa Thiên khai Tý
Hội, thuộc vào thời đại Đức Phục-Hi bên Tàu. Trong thời-kỳ
này trước sau có mấy vị Thánh-nhân ra đời cứu thế.
- Phật giáo: Đức Nhiên Đăng Cổ-Phật Chưởng giáo.
- Tiên giáo: Đức Thái Thượng Đạo Quân (tiền thân của
Đức Lão-Tử).
- Thánh giáo: Đức Văn Tuyên Đế Quân.
2- Nhị Kỳ Phổ Độ: Tức là Nhị Thiết Long-Hoa, Thiên khai Sửu
Hội. Trong thời-kỳ này lần lượt có các vị Thánh nhân ra đời
cứu thế, như:
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- Phật giáo: Đức Thích-Ca Mâu-ni làm Chưởng giáo.
- Tiên giáo: Đức Lý Lão Đam hay Lão-Tử.
-Thánh giáo: Đức Thánh Khổng Phu-Tử (Thánh Ta),
Đức Gia-Tô Giáo-chủ (Thánh Tây) cùng đạo Thánh.
3- Tam Kỳ Phổ Độ: tức là Tam thiết Long-Hoa Thiên khai Dần
Hội hay Huỳnh-Hội. Kỳ này Đức Ngọc Hoàng Thượng-Đế
giáng điển linh lập Đạo qui các Giáo lại làm một và không giao
quyền Giáo-chủ cho người phàm nữa. Vì sao vậy? - Là vì
trước kia năm châu bốn biển thiếu sự đi lại, phải sống lẻ-loi
riêng biệt. Bởi thế, Đức Thượng-Đế phải phái những vị Giáo
chủ hạ phàm tại mỗi châu tùy phong tục mà mở Đạo.
Nay thì năm Châu chung chợ, bốn biển chung nhà, trình độ
nhân loại đã đi đến chỗ Đại-Đồng, một Tôn giáo tương lai phải
có một nền triết-lý dung hòa tất cả các Tôn giáo, mới có thể
thích hợp với bước tiến hóa của loài người.
Tam kỳ Phổ-Độ mở vào thời-kỳ Hạ nguơn Tam chuyển, tức là
nguơn bảo tồn, mà cũng là nguơn tái tạo qui cổ. Thế nên Đức
Ngài dùng Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Tam giáo:
- Phật giáo thì Đức Quan-Âm Bồ-Tát.
- Tiên giáo thì Đức Lý Thái Bạch - Đại Tiên Trưởng
- Thánh giáo thì có Đức Quan Thánh Đế Quân.
Nay, Tam kỳ Phổ Độ do Đức Thượng-Đế làm Giáo chủ về vô
vi, bên cạnh đó thì Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc làm Giáo
chủ về hữu hình.
Đặc biệt chỉ có nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mới hiệp đủ ÂmDương: quyền vô vi và hữu hình đồng trị: Trời trị hồn, người trị
xác.
Ba thời kỳ dùng ba màu khác nhau: Thanh, Hồng, Bạch để chỉ
thứ tự ba 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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhứt kỳ Phổ độ gọi là "Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại
Hội, Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn". Sở dĩ gọi
là Thanh Vương Đại Hội, có Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm
Giáo Chủ, 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.
- Nhị Kỳ Phổ Độ, 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 ba mùa đầu: Xuân, Hạ, Thu. Qua
mùa Đông 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 Thủy là màu đen). Cho nên chỉ có ba
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 Vạn linh. 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
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lập được nhiều công quả cũng 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."
(TNHT Q.1 - Dimanche 19 Décembre 1926, 15-11-Bính Dần)
Đức Phật Mẫu hứa: "Trùng huờn phục vị Thiên môn.
Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng." (PMCK)
Thế nên, bài Kệ U-minh-Chung có câu:
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, Di-Lạc
Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
Ba câu kệ: 31, 32, 33 cho biết là từ trước tới nay có ba thời kỳ
Phổ độ, ứng với ba lần Hội Long Hoa. Duy có thời thứ ba này
mới có Đại Hội Long hoa và mở Đại-Ân-xá mà thôi.
Ðạo Trời khai ba lượt: Từ trước tới nay, Ðức Chí Tôn mở ra
ba thời kỳ khai Ðạo phổ độ nhơn sanh:
- Kỳ nhứt gọi là Nhứt Kỳ Phổ Ðộ vào thời Thái cổ.
- Kỳ nhì gọi là Nhị Kỳ Phổ Ðộ vào thời Trung cổ.
- Kỳ ba là Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Ðộ trong buổi này.
Thánh ngôn day: "Ðạo Trời khai ba lượt, người tục lỗi muôn
phần. Sanh đứng vào vòng 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".
TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
PMCK: Phật Mẫu Chơn Kinh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT (Phật Học)
三十二好相
S: dvatriṃśadvara-lakṣaṇa;
Hán Việt: Tam thập nhị hảo tướng.
Ba mươi hai tướng tốt của một Chuyển luân vương (s:
cakravartī-rāja), nhất là của một vị Phật. Ngoài ba mươi hai
tướng tốt đó, người ta còn kể 80 vẻ đẹp khác.
Ba mươi hai tướng tốt là: lòng bàn chân bằng phẳng, bàn
chân có bánh xe ngàn cánh, ngón tay thon dài, gót chân rộng,
ngón tay ngón chân cong lại, tay chân mềm mại, sống chân
cong lên, thân người như con sơn dương, tay dài quá gối,
nam căn ẩn kín, thân thể mạnh mẽ, thân thể nhiều lông, lông
tóc hình xoáy, thân thể vàng rực, thân phát ánh sáng, da mềm,
tay vai và đầu tròn, hai nách đầy đặn, thân người như sư tử,
thân thẳng, vai mạnh mẽ, bốn mươi răng, răng đều đặn, răng
trắng, hàm như sư tử, nước miếng có chất thơm ngon, lưỡi
rộng, giọng nói như Phạm thiên, mắt xanh trong, lông mi như
bị rừng, lông xoáy giữa hai chân mày (bạch hào), chóp nổi cao
trên đỉnh đầu.
Một số tướng tốt nói trên được đặc biệt chú ý trong tranh
tượng – nhất là hào quang, một dấu hiệu rõ rệt của Thánh
nhân theo quan điểm Ấn Ðộ, không bao giờ thiếu trong các
tượng Phật. Có lúc hào quang được vẽ như vòng lửa xuất
phát từ đầu đến vai. Tướng lông xoáy giữa hai chân mày
tượng trưng cho Trí huệ có khi được trình bày như một chấm
vàng, hay được thay thế bằng ngọc quí. Tướng chóp nổi cao ở
đỉnh đầu (肉 髻; nhục kế, s: uṣṇīṣa) được trình bày mỗi nơi
mỗi khác, tại Ấn Ðộ và Trung Quốc hình bán cầu, tại Cam-puchia hình nón và tại Thái Lan hình nhọn đầu hay có dạng một
ngọn lửa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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BA MƯƠI SÁU CÕI THIÊN TÀO
E: Thirty-six Heavens.
F: Trente-six Cieux.
(Thiên: Trời. Tào: Cơ quan có nhiệm vụ chuyên môn trong
triều đình của Thượng Ðế. Mỗi Thiên Tào là một từng Trời.)
Ba mươi sáu cõi Thiên Tào là 36 từng Trời, chữ Hán gọi là
Tam thập lục Thiên. (Xem chi tiết: Tam thập lục Thiên)
Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Ba mươi sáu cõi Thiên Tào.
"Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư."

BA NGÀN CÔNG QUẢ
Lời tiên-tri trong sách "Ấu-học Tầm nguyên" về sự xuất hiện
của Đạo Cao-Đài: trong quyển "Giác mê ca" mà tác giả là một
Đạo-gia có ghi lại đoạn văn sau:
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."
Phải lập cho được Ba ngàn công quả chính là phải tu chơn
thực theo phương thức sau, mà sách Trang Tử nói: Chí nhân
vô kỷ. Thần nhân vô công. Thánh nhân vô danh.
• Quên mình làm
nên cho người,đạt
một số 0.
• Làm mà không
tính công đạt hai số 0.
• Làm mà không ham danh đạt ba số 0.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đây là nói lý: phải hiểu rằng: Đặt số 3 trước ba số (000) thành
3.000 công quả.
Đạo Cao-Đài dạy phải lập cho được 3.000 công quả:
Đúng như lời tiên-tri. Nay người tu theo Cao-Đài phải lập cho
được "Ba ngàn công-quả" ấy là cơ đắc Đạo tại thế đó vậy.
Bởi:
* Chí-nhân vô kỷ: người có lòng nhân thì quên mình mà lo
cho người. Không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến người, đến
chúng-sanh, đến mối Đạo phải được sớm hoằng khai, sớm
được Phổ-độ. Hằng ngày ta cầu nguyện gì?
"Nam mô nhứt nguyện Đại-đạo hoằng khai,
"Nhì nguyện Phổ độ chúng sanh,"
* Thần-nhân vô công: đứng bậc Thần, làm mà không tính
công. Người làm Đạo phải hết mình lo cho lý tưởng Đạo-pháp,
làm cho hết việc chớ chẳng phải đợi hết giờ.
* Thánh-nhân vô danh: vào bậc Thánh thì làm mà không kể
đến danh. Không tham công, chẳng mến danh mới đạt được
cái chơn-lý phụng-sự.
Một người tu hành thật sự là phải thể-hiện cho được các yếu
lý ấy, mà cũng là lúc được Đức Phật-Mẫu ban cho Quả Đào
Tiên. Chính là người TU phải nắm vững đầu mối hai quẻ Càn
Khôn tức là am tường về Bát Quái. Nếu nói như vậy thì tại sao
các Chức-sắc ngày hôm nay theo luật công-cử phải có đủ
thời-gian công-quả?
- Đó chỉ là cái lằn mức để được thăng phẩm-vị hầu tiếp tục con
đường Phụng sự, còn đã là công-quả thật sự thì phải đo bằng
"cây thước lương-tâm"chứ không phải là cây thước thời gian.
Dù cho nói rằng năm năm, ba năm, nhưng chính thực mỗi
người phải "tự biết xét mình" là điều trọng-hệ nhứt.
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Đạo là lý, muốn cho thấu-lý Đạo phải luận, từ đó mới có lýluận, thuyết-luận, giảng-luận, luận đạo.Lẽ ra phải nói là "Tam
vô"nhưng từ này, nó sẽ trùng hợp với những gì đã có trong cơ
hữu hình rồi.
Đức Quyền giáo Tông dạy: "Người làm Ðạo mà chí thành thì
chẳng hề để ý chi riêng về việc công quả mà cầu danh, chẳng
hề tính lập công quả mà cầu danh. Chẳng hề ỷ mình lập nhiều
công quả mà tự kiêu, tự đắc rồi tác oai tác phước, lập thế
chuyên quyền, gây ra lắm điều trái Ðạo, ai nói cũng nghe, ai
khuyên cũng không nạp, ai trách cũng không dung.
- Người làm Ðạo mà chí thành thì chỉ lo cho chúng sanh, chớ
không kể đến thân mình (ấy là vô kỷ = 0)
- Tự buộc mình vào nơi khổ hạnh, đem cả hình hài trí thức làm
món hy sinh cho tôn chỉ Ðạo (ấy là vô công = 0)
- Thân còn chẳng kể huống lựa lợi và danh (vô danh = 0)
Nói tắt lại một điều là làm Ðạo mà còn chút ý riêng về lợi và
danh thì chưa có thiệt là chí thành vậy.
Người theo Ðạo mà không chí thành thì bất quá là: Cầu vui tu
bắt chước hoặc là tu "cầu mị" theo ông nọ bà kia đặng có dễ
bề thân cận mà chác chuộng mua yêu cùng trông ỷ lại nơi
người vậy thôi."

BA NGÔI
F: Les trois personnes divines, la trinité.
Ngày nay Đạo Cao-Đài cho biết rõ về Ba ngôi:
- Ngôi một là Đức Thượng-Đế, là Đức Chí-Tôn còn gọi là ĐạiTừ-Phụ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Ngôi hai là Đấng Mẹ Sanh của nhân loại, tức là Đức PhâtMẫu Diêu-Trì.
- Ngôi Ba tức là Cha Mẹ phàm thể này đây.
Vậy về quyền năng của ba ngôi ấy thì:
- Ngôi Chí-Tôn là Phật tạo ra Chơn linh hay linh hồn, tức là
Ngài ban cho điểm linh quang sáng suốt, mà con người hơn
con vật và đứng đầu cả chúng sanh.
- Ngôi Phật-Mẫu là Pháp, tạo ra Chơn thần, tức là trí não,
nhờ đó mà học mới hay, mới hiểu biết mọi việc.
- Ngôi Tăng là Cha Mẹ, là Đấng sanh thành tạo ra xác thể này
đây (tức là ngôi "Ba").
"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."
Nguyên lý của ba ngôi:
Trước nhứt, Đấng Tạo Hóa phóng Chơn linh lập Ngôi Một của
Ngài là Thái Cực (Premier Logos).
Thái Cực vốn là cơ động tịnh. Thái Cực động sanh Chơn
Dương làm Hỏa. Hỏa là Thần (Esprit), tức là cái động thể
Nguơn Thần của Tạo Hóa (Brahma-Vira) mà Đạo thơ gọi Mộc
Công vì Mộc năng sanh Hỏa.
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Thái Cực lại tịnh mà sanh Chơn Âm làm Thủy. Thủy là Tinh
(Matière), tức là cái tinh thể Nguơn Thần của Tạo Hóa
(Brahma-Vâch), mà Đạo thơ gọi Kim Mẫu vì Kim năng sanh
Thủy.
Tạo Hóa vận chuyển ngôi Thái Cực cứ một động một tịnh mà
sanh ra hai Nguyên lý Thái Dương - (Pratyag-atman) và Thái
Âm (Mula-prakriti), lập thành Ngôi Hai là Lưỡng Nghi
(Deuxième Logos).
Đạo thơ nói Mộc Công và Kim Mẫu sanh ra Anh Nhi và Trạch
Nữ, rồi nhường ngôi cho hai người mà đi tu. Đó là nói bóng.
Sự thiệt thì Chơn Dương và Chơn Âm (Mộc Công và Kim
Mẫu) sanh ra nhị nguyên lý Thái Dương và Thái Âm (Anh Nhi
và Trạch Nữ).
"Nhường ngôi mà đi tu"nghĩa là sau khi thành lập ngôi Hai
(Lưỡng Nghi) thì ngôi Một (Thái Cực) trở về địa vị vô vi.
Tạo Hóa lại dùng phép Âm Dương giao cảm, biến thành hai
Khí Thiếu Dương (Fohat) và Thiếu Âm (Koilon) mà lập Ngôi Ba
là Tứ Tượng (1) (Troisième Logos).
Đó là một Thể ba Ngôi (2) (Trinité).
__________________
Chú thích: (1) Hư không đây không phải là trống không,
hoang vu, ảo tưởng. Đó là cõi Siêu Hình mà phàm trí, phàm
giác chưa thấu đáo. Cái Không Không đó là Không mà Có. Cái
Có, Có là Có lại Không. (Cao Đài Tiên Bút)
(2) Trong Bát Quái, thì Thiếu Dương thuộc quẻ Khảm ☵ Thiếu
Âm thuộc quẻ Ly ☲. Biểu hiệu Thiếu Dương là một gạch liền
giữa hai gạch đứt. Tuy thấy phần Âm lấn phần Dương nhưng
nó là biểu hiệu cho Dương, vì trong luật điều hòa cai quản Võ
trụ Kiền Khôn, bao giờ cái phần thiểu số cũng cầm quyền
thống trị tất cả các hiện tượng. Ai rõ thông y học, xét về thai

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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dựng của đàn bà do chỗ Âm Dương yếu mạnh mà sanh hoặc
trai hoặc gái, thì thấy rõ cái phần thiểu số bao giờ cũng mạnh
hơn phần đại số và luật điều hòa của Tạo Hóa trái hẳn với
công lệ "mạnh được yếu thua" của cuộc cạnh tranh phàm tục.
Cái lẽ huyền vi rất khó hiểu. Xin nhắc lại trong bài Thánh giáo
ngày 29-9-26, có câu nầy:
"Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi
mà quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt. Cử
chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình, thì là
gần ngôi Tiên Phật đó".
(2) Tôn giáo nào cũng có cái biểu hiệu một Thể Ba Ngôi. Đại
Đạo có: Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng. Đạo Phật có Tam
Bửu: Từ Tôn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Thiên Chúa giáo có ba
Ngôi: Đức Chúa Cha (Père), Đức Chúa Con (Fils), Đức Chúa
Thánh Thần (Saint-Esprit). Đạo Bà la môn thì có: Thần Sáng
Tạo (Brahma), Thần phá hoại (Shiva), Thần Bảo Tồn
(Vishnou).

BA NGÔI: THÁI - THƯỢNG - NGỌC
(Xem thêm Ba Phái, vần PH.)
Ngày 28-6-Bính Dần (dl: 06-08-1926) Ngài Nguyễn Ngọc Thơ
chấp bút, Đức Thượng-Đế giáng dạy rằng:
"Thầy đến đây đặng cho hội hiệp sum vầy ba ngôi đoàn tụ đó,
bớ mấy con! Nghĩa là: Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng
Thanh đã đủ mặt ngày nay rồi, thì phải lo thi hành bổn phận
cho chóng. Bởi ngày giờ đã muộn, ráng 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 ráng 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
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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 trần, con đã đủ biết
điều hay điều dở ở đời nầy ra làm sao. Con phải riêng nghĩ lại
tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con ôi!
Thơ, như con không chê việc phò cơ thì Thầy cho chấp cơ với
Hậu những lúc có đàn tại nhà con. Còn bạn phò loan của Hậu
còn lâu gặp. Thầy đã cho phép nó kiếm tập rồi. Con khá nghe
lời Thầy, việc Bút Cơ là việc lớn trong Đạo, nên khi nào phò
cơ chấp bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo lượng điều chi
trong trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh 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."

BA NGÔI THÁP CỬU TRÙNG ĐÀI

(Đầu Sư Nam phái)

(Đầu Sư Nữ phái)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

49

BA NGÔI THÁP HIỆP THIÊN ĐÀI
(Thượng Sanh - Hộ Pháp - Thượng Phẩm)
Thánh Ngôn ngày
9-3-Kỷ Tỵ (dl 18-41929) Đức Chí Tôn
dạy 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! Lỗi ấy nơi
Thầy. Bính! Chớ chi con lấy năm lần chín (5x9= 45) thì con đã
trúng rồi đó, con lại sợ thằng…Sang đứng cận đường, song
cũng còn xa đó con, không hề gì. Hai con muốn đem vào cây
ba nhánh một chút nữa càng tốt, nhưng đã lỡ rồi, cứ để y."
Theo Thánh Ngôn dạy trên, thì ba ngôi Tháp cách nhau 45
thước, lấy tháp Hộ-Pháp làm trung tâm và Tháp của Thời
Quân không có trước mặt tiền Tòa Thánh, 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).
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BA NHÁNH
(Xem: Ba Chi)
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."

BA PHÁI (1)
E: Three branches - Three sects.
F: Trois branches - Trois sectes.
Các Chức sắc Cửu Trùng Đài được phân ra làm ba chi hay ba
phái:
- Phái Thái, cũng gọi là phái Thích hay phái Phật: mặc đạo
phục màu vàng, mão vàng, có Thánh danh khởi đầu bằng chữ
Thái.
- Phái Thượng, cũng gọi là phái Lão hay phái Tiên: mặc đạo
phục màu xanh, mão xanh, có Thánh danh khởi đầu bằng chữ
Thượng.
- Phái Ngọc, cũng gọi là phái Nho hay phái Thánh: mặc đạo
phục màu đỏ, mão đỏ, có Thánh danh khởi đầu bằng chữ
Ngọc.
Các Chức sắc đồng phẩm nhưng khác phái đều đồng quyền
nhau, không ai lớn hay nhỏ hơn ai.
Pháp Chánh Truyền: "Ba chi tuy khác chớ quyền lực như
nhau".
Hàng phẩm Chức việc Bàn Trị Sự cầu phong lên hàng Lễ
Sanh, được Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ chấm phái. Khi đã
được chấm phái rồi thì phải giữ sắc phái đó suốt đời, dù được
thăng lên nhiều cấp hay thay đổi đời Giáo Tông khác.
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BA PHÁI (2)
E: Three sectes.
F: Trois sectes.
(Ba phái là Chức sắc Cửu-Trùng-Ðài chia làm ba phái: phái
Thái, phái Thượng, phái Ngọc. Mỗi phái có một vị Ðầu Sư
đứng đầu, làm Chủ trưởng, Chưởng quản các Chức sắc của
phái ấy. Đầu sư mỗi phái có một vị. Cộng chung là ba vị gọi là
Tam Tiên. Hiện đã có mặt:
- Phái Thượng có Ngài Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt.
- Phái Ngọc có Ngài Ðầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
- Phái Thái có Ngài Ðầu Sư Thái Minh Tinh.
Đầu Sư đứng hàng Tiên-vị, đối phẩm Địa Tiên.
Kế dưới là Thánh-vị có ba phẩm, cũng đủ ba phái, mỗi phái là
12 vị. (12x3)= 36 vị, nên gọi là "Tam Thập Lục Thánh" là 36
Phối Sư. Tức nhiên:
- Phối Sư (36 vi) đối phẩm Thiên Thánh.
- Giáo Sư (72 vị) đối phẩm Nhơn Thánh.
- Giáo Hữu (3.000) đối phẩm Địa Thánh.
Đó là hệ thống tổ chức bên Cửu Trùng Đài.
Thứ sáu, 27-8-1926 (âl 20-7-Bính Dần)
Thầy dạy: "Chư môn đệ nghe dạy: Trong Ba Phái có Tam
Thập Lục Thánh, tuy nay chưa đủ số ấy nhưng đã đặng tám,
chín người rồi. Vậy phải chiếu y Bạch Ngọc Kinh, chư Thánh
lập họ mình. Tỷ như Lịch, Trung, Minh là chủ trưởng Chưởng
quản đầu hết các Phái thì quyền hành thay mặt Thầy dạy dỗ
các con, thì chẳng nói chi.
Còn Trang, Kinh, Kỳ, ba đứa phải lập họ là: Trang Thanh, Kỳ
Thanh, Kinh Thanh. Hễ bao nhiêu Môn đệ độ rỗi của mỗi đứa
thì là họ hàng của mỗi đứa, hiểu à! Chừng ấy về đến Bạch
Ngọc Kinh thì gia tộc mỗi đứa đều phân biệt. Nếu chẳng độ rỗi
thì về với hai tay không."
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BA PHO TƯỢNG (Chức Sắc Hiệp-Thiên-Đài)
Quay mặt nhìn vào gian giữa, thấy ba pho tượng to lớn đứng
trên ba tòa sen:
- Tượng của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở giữa, mặc Đại
phục, đứng trên tòa sen giữa Thất Đầu Xà ở bực đá mài cao
hơn hết, tay cầm cây Kim Tiên (Bửu pháp của Thái Sư Văn
Trọng thời nhà Trụ trao cho Đức Hộ Pháp).
- Tượng của Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ở phía tay
mặt của Đức Hộ Pháp, đứng trên tòa sen trước cây Phướn
Thượng Phẩm, mặc Đại phục, tay mặt cầm Long Tu Phiến có
gắn Phất Chủ, tay trái cầm xâu chuỗi Từ Bi.
- Tượng của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang ở phía tay
trái của Đức Hộ Pháp, đứng trên tòa sen trước cây phướn
Thượng Sanh, mặc Đại phục, tay mặt cầm cây Phất Chủ, tay
trái nắm xâu chuỗi Từ Bi, sau lưng thì giắt Thư Hùng kiếm.
Ba tòa sen đặt trên ba cái đôn, một con rắn lớn, da màu nâu
sậm, có 7 đầu gọi là Thất Đầu Xà, mình rất dài, quấn vào cả
ba cái đôn nầy, đuôi rắn quấn tròn vào đôn của Đức Thượng
Sanh, thân rắn quấn vào đôn của Đức Thượng Phẩm, phần
đầu quấn vào đôn của Đức Hộ Pháp, còn 7 đầu rắn tượng
trưng Thất Tình của con người, chia ra: 3 đầu HỈ, ÁI, LẠC, đưa
thẳng lên cao sau lưng Đức Hộ Pháp giống như tạo thành chỗ
dựa; hai đầu Ố và Dục tẻ ra hai bên, gục xuống vừa tầm để
Đức Hộ Pháp đặt 2 tay lên như để chế ngự; 2 đầu Nộ và Ai ở
dưới thấp, gục xuống vừa tầm để Đức Hộ Pháp đặt chân lên
khi Đức Ngài ngồi trên tòa sen. Như thế, 7 đầu rắn ấy kết hợp
với tòa sen đặt trên cái đôn, tạo thành như một cái ngai để
Đức Hộ Pháp ngự trên đó, với hai tay kềm chế hai đầu Ố và
Dục, hai chân đạp lên hai đầu Nộ và Ai, không cho hai đầu nầy
ngóc lên và ba đầu Hỷ, Lạc, Ái cho cất lên cao như làm thành
chỗ dựa lưng cho Đức Hộ Pháp.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

53

Trên vách phía sau ngai của Đức Hộ Pháp là bùa chữ KHÍ 氣
vẽ màu vàng trên nền đỏ.
Sau lưng Đức Thượng Phẩm có treo lá phướn Thượng Phẩm,
trên đó có Cổ pháp Thượng Phẩm là Long Tu Phiến và Phất
Chủ.
Sau lưng Đức Thượng Sanh thì có treo lá phướn Thượng
Sanh, trên đó có Cổ pháp Thượng Sanh là Thư Hùng Kiếm và
Phất Chủ.
Chúng ta còn thấy trên 2 cây cột ở hai bên chữ KHÍ có đôi liễn
Phạm Môn:
- PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh
pháp.
- MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.
Nghĩa là:
• Phật dạy tùy thời kỳ mà cứu độ người đời thi hành theo
Chánh pháp.
• Quyền lực của cửa Đạo định ra thời kỳ trừ diệt tà mị bảo hộ
chơn truyền.
Dưới ba pho tượng của Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh là năm bực đá mài màu nâu hình bán nguyệt,
gọi là Ngũ Lôi Đài, dành cho Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên
Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn. Dưới năm bực đá mài bán
nguyệt vừa kể ở trên là cấp thứ 1 (thấp nhứt) của Cửu Trùng
Đài. Trong cấp nầy, phần giữa dành cho các Chức sắc Pháp
Chánh Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn, và hai phần
hai bên dành cho các tín đồ Đạo hữu nam nữ chầu lễ. (TamNgũ)
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BA SINH (Ba Sanh)
E: The three lives.
F: Les trois existences.
Trong chuyện tình yêu đôi lứa cũng phù hợp với luật Nhân
Quả, tức là một câu thề nguyền hẹn hò giữa hai người Nam
Nữ: Không phải là chuyện đùa chơi, mà khi ước hứa, thề
nguyền đều được Thần Thánh chứng tri, nếu cuộc tình dang
dở không kết thành chồng vợ được trong kiếp nầy thì trong ba
kiếp tới, hai người cũng phải tái kiếp để mà kết thành chồng
vợ.
(Sanh hay sinh là sự sống. Ba sanh hay Ba sinh là ba kiếp
sống. Nợ ba sinh: Món nợ tình ái giữa hai người Nam Nữ
trong ba kiếp luân hồi phải gặp nhau). Trong văn học, Ba sinh
là để chỉ mối duyên vợ chồng ràng buộc hai người từ kiếp
trước.
Ðiển tích: Theo Cam Trạch Dao, Lý Nguyên đời Ðường kết
bạn thân với ông sư Viên Trạch chùa Huệ Lâm. Một hôm hai
người cùng đi chơi núi Tam Giáp, gặp một người đàn bà đi
gánh nước. Sư Viên Trạch nói: Bà đó là nơi thác thân của tôi.
Mười hai năm sau, bạn sẽ gặp lại tôi tại mé ngoài chùa Thiên
Trúc ở Hàng Châu. Ðêm hôm đó, Viên Trạch chết. Mười hai
năm sau, Lý Nguyên nhớ lời hẹn ước, liền tìm đến Chùa Thiên
Trúc, gặp một đứa trẻ chăn trâu. Ðứa trẻ ấy cất tiếng hát:
Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn,
Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luận,
Tàm quí tình nhân viễn tương phỏng,
Thử thân tuy dị tánh trường tồn.
Nghĩa là:
Tinh hồn cũ gởi trên đá ba sinh,
Thưởng trăng ngâm gió không bàn định,
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Thẹn với bạn tình xa đến thăm,
Thân tuy khác, tánh vẫn trường tồn.
Nghe lời đứa trẻ hát, Lý Nguyên hiểu ngay đứa trẻ ấy chính là
Viên Trạch tái kiếp.
Kinh Hôn Phối có câu:
"Đường Tổ nghiệp nữ nam hương lửa,
"Ðốt cho nồng từ bữa ba sanh."

BA THÂN (Phật Học)
三身
Hán Việt: Tam thân.
Ba thân (S: trikāya) Chỉ ba loại thân của một vị Phật, theo
quan điểm Ðại thừa (s: mahāyāna). Quan điểm này xuất phát
từ tư tưởng cho rằng Phật – như Ngài đã xuất hiện trên thế
gian để hoằng hóa, tiếp độ chúng sinh – chính là biểu hiện của
sự Tuyệt đối, của Chân như và Phật có khi hiện thân thành
nhiều hình tướng khác nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh.
Quan niệm ba thân Phật được nêu ra nhằm nói lên quan điểm
đó. Ba thân gồm:
1. Pháp thân 法身 (s: dharmakāya) là thể tính thật sự của
Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là
thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng
chính là Pháp (s: dharma), là qui luật vận hành trong vũ trụ, là
giáo pháp do Đức Phật truyền dạy.
2. Báo thân 報身 (s: saṃbhogakāya) cũng được dịch là Thụ
dụng thân 受用身 là thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ.
3. Ứng thân 應身 (s: nirmāṇakāya, cũng được gọi là Ứng hóa
thân hoặc Hóa thân là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với
nhân trạng, với mục đích cứu độ con người.
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Pháp thân được xem chính là Phật pháp (s: buddha-dharma)
như Phật Thích-ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Sau này
người ta mới nói đến hai thân kia. Pháp thân được xem là
thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của
các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có
nhiều tên gọi khác nhau, tùy trường hợp sử dụng. Có lúc
người ta xem nó là thể tính của mọi sự (Pháp giới
[dharmadhātu, dharmatā], Chân như [s: tathatā, bhūtatathatā],
Không [s: śūnyatā], A-lại-da thức [s: ālayavijñāna]) hay xem nó
là Phật (Phật, Phật tính [s: buddhatā], Như Lai tạng [s:
tathāgata-garbha]). Trong nhiều trường phái, người ta xem
Pháp thân là thể trừu tượng không có nhân trạng, có trường
phái khác lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng (xem kinh
Nhập Lăng-già, kinh Hoa nghiêm). Ðạt Trí huệ siêu việt đồng
nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân.
Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ của các Bồ
Tát mà hóa hiện cho thấy – cũng vì vậy mà có lúc được gọi là
Thụ dụng thân, là thân hưởng thụ được qua những thiện
nghiệp đã tạo. Báo thân thường mang Ba mươi hai tướng tốt
(s: dvātriṃśadvara-lakṣaṇa) và tám mươi vẻ đẹp của một vị
Phật và chỉ Bồ Tát mới thấy được trong giai đoạn cuối cùng
của Thập địa (s: daśabhūmi). Người ta hay trình bày Báo thân
Phật lúc ngồi thiền định và lúc giảng pháp Ðại thừa. Các
trường phái thuộc Tịnh độ Tông cũng tin rằng Báo thân Phật
thường xuất hiện trong các Tịnh độ.
Ứng thân là thân Phật và Bồ Tát hiện diện trên trái đất. Ứng
thân do Báo thân chiếu hiện, dựa trên lòng Từ bi và có mục
đích giáo hóa chúng sinh. Như thân người, Ứng thân chịu mọi
đau khổ của già chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có thần thông
như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi chết, Ứng
thân tự tiêu diệt.
Ba thân Phật nói ở trên có lẽ đầu tiên được Vô Trước (s:
asaṅga) trình bày rõ nhất, xuất phát từ quan điểm của Ðại
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chúng bộ (s: mahāsāṅghika) và về sau được Ðại thừa tiếp
nhận. Ðáng chú ý nhất là quan điểm Pháp thân nhấn mạnh
đến thể tính tuyệt đối của một vị Phật và không chú trọng lắm
đến Ứng thân của vị Phật lịch sử. Như thế, Phật là thể tính
thanh tịnh của toàn vũ trụ, thường hằng, toàn năng. Các vị
Phật xuất hiện trên trái đất chính là hiện thân của Pháp thân,
vì lòng từ bi mà đến với con người, vì lợi ích của con người.
Với quan điểm Ba thân này người ta tiến tới khái niệm không
gian vô tận với vô lượng thế giới. Trong các thế giới đó có vô
số chúng sinh đã được giác ngộ, với vô số Phật và Bồ Tát.
Ðối với Thiền tông thì ba thân Phật là ba cấp của Chân như,
nhưng liên hệ lẫn nhau trong một thể thống nhất. Pháp thân là
"tâm thức" của vũ trụ, là thể tính nằm ngoài suy luận. Ðó là nơi
phát sinh tất cả, từ loài Hữu tình đến vô tình, tất cả những hoạt
động thuộc tâm thức. Pháp thân đó hiện thân thành Phật Ðại
Nhật (s: vairocana). Cũng theo Thiền Tông thì Báo thân là tâm
thức hỉ lạc khi đạt Giác ngộ, Kiến tính, ngộ được tâm chư Phật
và tâm mình là một. Báo thân hiện thân thành Phật A-Di-Đà.
Ứng thân là thân Phật hóa thành thân người, là Đức Thích-Ca
Mâu-Ni.
Mối liên hệ của Ba thân Phật theo quan điểm Thiền Tông được
thí dụ như sau: nếu xem Pháp thân là toàn bộ kiến thức y học
thì Báo thân là chương trình học tập của một y sĩ và Ứng thân
là y sĩ đó áp dụng kiến thức y học mà chữa bịnh cho người.
Trong Kim Cương Thừa thì Ba thân là ba cấp của kinh nghiệm
giác ngộ. Chứng được Pháp thân chính là tri kiến được tự tính
sâu xa nhất của muôn vật, và tự tính này chính là tính Không,
trống rỗng. Báo thân và Ứng thân là thân của sắc giới, là
phương tiện tạm thời giúp hành giả chứng ngộ được tính
Không. Trong Phật giáo Tây Tạng, người ta xem Thân, khẩu, ý
của một vị Ðạo sư (s: guru) đồng nghĩa với ba thân nói trên.
Trong Kim Cương Thừa, quan điểm Ba thân có mục đích phát
biểu các tầng cấp khác nhau của kinh nghiệm giác ngộ. Pháp
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thân là tính Không, là Chân như tuyệt đối, bao trùm mọi sự, tự
nó là Giác ngộ. Báo thân và Ứng thân là các thể có sắc tướng,
được xem là phương tiện nhằm đạt tới kinh nghiệm về một cái
tuyệt đối. Trong Phật giáo Tây Tạng, người ta xem thân, khẩu,
ý của một vị đạo sư chính là Ba thân, được biểu tượng bằng
thần chú OṂ-AH-HUNG (gọi theo tiếng Tây Tạng). Sức mạnh
toàn năng của Pháp thân được thể hiện ở đây bằng Phổ Hiền
(s: samantabhadra). Các giáo pháp Ðại thủ ấn và Ðại cứu kính
(t: dzogchen) giúp hành giả đạt được kinh nghiệm về tâm thức
vô tận của Pháp thân. Báo thân được xem là một dạng của
"thân giáo hóa." Các Báo thân xuất hiện dưới dạng Ngũ Phật
và được xem là phương tiện để tiếp cận với Chân như tuyệt
đối. Báo thân xuất hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, tịch
tĩnh (s: śānta) hay phẫn nộ (s: krodha), có khi được trình bày
với các vị Hộ Thần (t: yidam) hay Hộ Pháp (s: dharmapāla).
Ứng thân là một dạng "thân giáo hóa" với nhân trạng. Trong
Kim Cương Thừa, Ứng thân hay được hiểu là các vị Bồ Tát tái
sinh (Chu-cô [t: tulku]).
Ba thân nêu trên không phải là ba trạng thái độc lập mà là biểu
hiện của một đơn vị duy nhất, thỉnh thoảng được mô tả bằng
thân thứ tư là Tự tính (Tự nhiên) thân (s: svābhāvikakāya).
Trong một vài Tan-tra, thân thứ tư này được gọi là Ðại lạc thân
(s: mahāsukhakāya).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BA THẦN PHẨM
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Kìa Thiên-cảnh con đường vòi-vọi,
"Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu.
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BA THỪA (Tam Thừa) (Phật Học)
三乘
Hán Việt: Tam thừa.
Ba thừa (S: triyāna) Ba cỗ xe đưa đến Niết-bàn, đó là Thanh
văn thừa 聲聞乘 (s: śrāvakayāna), Ðộc giác thừa 獨覺
乘(s:pratyekayāna)
và
Bồ
Tát
thừa
菩薩乘
(s:
bodhisattvayāna).
Ðại thừa gọi Thanh văn thừa là Tiểu thừa (s: hīnayāna) với sự
đắc quả A-La-Hán (s: arhat) là mục đích, Ðộc giác thừa là
Trung thừa (s: madhyamāyāna) với quả Ðộc giác Phật. Bồ Tát
thừa được xem là Ðại thừa (s: mahāyāna) vì nó có thể cứu độ
tất cả chúng sinh và hành giả trên xe này cũng có thể đắc quả
cao nhất, quả Vô thượng chính đẳng chính giác (s:
anuttarasamyaksaṃbodhi).
Trong kinh Diệu pháp liên hoa (s: saddharmapuṇḍarīka-sūtra)
Đức Phật nói rằng ba cỗ xe nói trên cũng chỉ là thành phần
của một cỗ xe (Nhất thừa) và được chỉ dạy tùy theo khả năng
tiếp thu của các đệ tử. Ba thành phần này được so sánh với
ba cỗ xe được kéo bằng con dê, hươu và bò.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BA TRẤN
(Tam Trấn Oai nghiêm. Xem vần T.)
E: Three Governors of the Celestial Empire.
F: Trois Gouverneurs de L’Empire Céleste.
Trong Ðạo Cao Ðài: Ba Trấn là diễn nôm và nói tắt của Tam
Trấn Oai Nghiêm. Tam Trấn Oai Nghiêm ngày nay là ba Ðấng
thay mặt ba vị Giáo Chủ của Tam Giáo để cầm quyền Tam
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Giáo trong Ðại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ (Xem chữ: Tam Trấn Oai
Nghiêm).
Thầy dạy: Août 1926. [01-07-Bính Dần (Giờ Ngọ)].
Tái Cầu: Lần thứ tư (12 giờ khuya)
Thầy dạy: "Trong Tam Kỳ Phổ Ðộ và Qui Tam giáo nầy:
- Phật thì có Quan Âm,
- Tiên thì có Lý Thái Bạch,
- Thánh thì có Quan Thánh Ðế Quân, khai đạo.
Vậy con lập cho đủ Ba Trấn chứng đàn; con phải lập bàn
Ngũ Lôi, như Thầy dạy lúc trước; phải có bùa Kim Quang Tiên,
còn con viết bùa Giáng Ma Xử để bàn vọng Hộ Pháp; rồi Cư
chấp bút nhang cho Thầy triệu Ngũ Lôi đến; rồi nó xuống đứng
gần bàn Hộ Pháp với Tắc và Sang; còn mấy đứa phò loan
đứng vòng theo đó. Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi
trước; chư Môn đệ thề như buổi Thiên phong. Con phải nhớ
dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật chứng đàn.
Các con nghe Tịch Ðạo, Thi:
THANH ÐẠO tam khai thất ức niên,
Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.
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:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Nền Đạo trong sạch của Ðức Chí Tôn mở ra lần thứ
ba phổ độ đến 700000 năm (một ức: 100000 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.
THANH là Tịch các con. Vậy thì, Tương là Thượng Tương
Thanh, Kim là Thượng Kim Thanh,Thơ là Thái Thơ Thanh.
Phải dùng tên ấy mà thề.
Tái Cầu: Lần thứ năm (1 giờ rưỡi sáng)
Tương, bốn đứa Lễ Sanh đâu con? Lập nghi, Thầy cho chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật đến chứng đàn.
Tái Cầu: Lần thứ sáu (3 giờ sáng)
Lịch, chư Môn đệ thiếu mặt nhiều lắm con há? Vậy nội ngày
mai, con phải lên thiết đàn tại Chợ Lớn, nhà Trung cho cả môn
đệ Thầy lập Minh Thệ đủ mặt hết nghe!
Lý Thái Bạch giáng Cơ:
THÁI thượng vô ngôn hữu đạo thành,
BẠCH vân hữu nhãn kiến nhơn sanh.
KIM quang đắc kiếp tu tâm thiện,
TINH đẩu nan tri ngã độ thành.
太上無言有道成
白雲有眼見人生
金光得劫修心善
星斗難知我度成
Giải nghĩa:
- Ngôi Thái cực ở trên, không nói mà đạo được thành,
- Trong mây trắng có mắt thấy khắp nhơn sanh.
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- Ánh kim quang đạt được kiếp Tiên nhờ tu tâm lành,
- Các vì sao khó biết ta độ cho thành.
Quan Âm giáng Cơ:
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.
Quan Thánh giáng Cơ:
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:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Quan Võ xưa được triều Hớn phong chức, nay tái
hiệp,
- Cái đức của bậc Thánh chẳng quên ham thích việc
đời.
- Một lòng trung thành và dũng khí với nhà vua,
- Áo xanh mặt đỏ, Ngài được phong tước vinh hiển tốt
đẹp.
Thánh ngôn Thầy dạy: "Các con nghe, Thầy buộc phải nói rõ
cho các con đừng lầm mà trách Thầy. Cha hiền chả biết hành
hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà dìu dắt từ đứa thì lẽ nào
lại đành lòng xô đuổi. Thầy thấy các con bị phép thử thất Ba
Trấn lập thành thì đã hiểu nhiều đứa bị hành. Thầy ngậm đau
nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để thử thất, Ba Trấn trách
Thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết công bình, nhứt là Lý
Thái Bạch kêu nài hơn hết."

BA VẠN SÁU NGÀN NGÀY
Xưa Đức Nguyễn-Du đã than:
"Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
"Cảnh phù-du xem thấy cũng nực cười!"
Ba vạn sáu ngàn ngày là Ba mươi sáu ngàn ngày (36.000
ngày), tức là một trăm năm. Theo Kinh Lễ, một đời người
thường sống thọ lắm cũng chỉ đến trăm tuổi làm kỳ hạn: "Nhân
thọ dĩ bách niên vi kỳ" 人壽以百年之期.
Vì Đạo giáo quan niệm rằng cõi thế gian là chốn đọa đày thì
ba vạn sáu ngàn ngày quả là rất lâu đối với con người.
Thói thường, người đời luôn quan niệm rằng ai đặng sống lâu
nơi cõi thế gian là được phước, nhưng theo Tôn giáo, người
sống thọ là người chưa trả hết nghiệp quả ở cõi đời, mà cõi
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đời là cõi đọa đày, nên kéo dài cuộc sống trong cảnh lão và
bệnh thì thực là nghiệp nặng nề khổ sở. Thế nên:
- Mang cái xác thân để sống giữa cõi trần đày đọa này.
- Sống cho trọn kiếp nguời là trăm năm thực là khó khăn.
Kinh Khi Thức Dậy có câu:
"Có thân giữa chốn đọa đày,
"Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn."

BA VỊ TƯỚNG SOÁI CỦA CHÍ-TÔN
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"
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 đạilục, mà chỉ ở hướng Bắc hưởng thụ cái khí vi-dương đầu tiên
của sao Bắc-đẩu gọi là "Thiên nhứt sanh thủy".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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: Các vị Thánh
Khổng, Mạnh, Lão, Trang đó! Do lẽ ấy mới có câu:
-Thiên khai ư Tý. - Địa tịch ư Sửu. - Nhơn sanh ư Dần.
Tức là Tý-hội khai thiên, qua Sửu-hội sanh địa-cầu và Dần-hội
thì sanh nhơn-loại. Thiên, Địa, Nhơn gọi là Tam tài hay là
Thiên-hoàng, Địa-hoàng, Nhân-hoàng. 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.

BA VÒNG VÔ VI
E: Three mysterious circles.
F: Trois cercles mystérieux.
"Ba vòng vô vi" tức là ba vòng
tròn có ba màu: vàng, xanh,
đỏ, liên kết với nhau theo hình
dọc tạo thành một xâu hay liên
kết theo hình tam giác. Ba
màu: vàng, xanh, đỏ, tượng
trưng Tam giáo: Thích giáo,
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Lão giáo và Nho giáo. Hình ảnh này thường thấy nhất là ba
vòng vô vi đặt trên các cửa Tam quan hay nơi trung tâm của
các cửa sổ ở các Thánh Thất địa phương.
1- Nơi Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Ðộng: Ðức Phạm Hộ Pháp
trấn pháp với hai món bí pháp: Long Tu phiến và cây Kim tiên,
hiệp với ba vòng vô vi tức 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.
2- Ba màu của ba vòng vô vi: Màu đỏ tượng trưng phái Ngọc
(Thánh), màu xanh tượng trưng phái Thượng (Tiên), màu
vàng tượng trưng phái Thái (Phật). Phái Ngọc chỉ liên quan với
phái Thượng, còn phái Thượng thì liên quan cả hai phái Thái
và Ngọc, để tượng trưng cho: Pháp thân, Pháp giới và Pháp
Thiên, là hiệp Tinh-Khí-Thần, ấy là Ðạo.
Ba vòng vô vi treo theo thế nằm ngang, trên lầu của Trí Huệ
Cung, trên một cái cán, giống như treo cờ, ba vòng quay tự do
qua lại theo chiều gió thổi.
"Trí Huệ Cung là con đường thứ ba của Ðại Ðạo, mà hễ luận
đến danh Ðạo lại là vô vi chi pháp, nên tượng trưng cửa hữu
hình ba vòng vô vi vàng xanh đỏ, thấy trống không mà là Bí
pháp, nên phải lập hữu hình trấn tại Trí Huệ Cung. Treo nằm
ngang là ám chỉ bình đẳng, Phật, Thánh, Tiên, kết liền, liên
quan cùng nhau thành qui Tam Giáo, không còn chia rẽ nữa,
mà bạch y, bạch giáp vi chủ thống nhứt là bí mật cao siêu mầu
nhiệm. Thành ra màu trắng làm chủ các màu khác, nên muốn
tu chơn là cửa Phật vô vi, không có sắc tướng là thanh bạch,
lấy chủ định Thiên lương mới qui nhứt bổn, là căn bản đắc
đạo, là nhờ tu Chánh pháp. Trời là Lý, thì Lý ấy rất thông minh
sáng suốt bao quát cả Càn Khôn Thế-Giới. Tầm cho được Lý
Hư Vô mới đạt pháp, mới thông cặp nhãn nhục vào tâm cho
thành ngôi Thái Cực, tức Thiên nhãn, mới xem thấy ba vòng
vô vi chi pháp. Ấy là Bí pháp trấn tại Trí Huệ Cung Thiên Hỷ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

67

Ðộng. Toàn thể chúng ta, ai cũng đều ngó thấy không có gì
hết, trống trơn, mà trong đó huyền-pháp siêu hình vô biên vô
giới. Tu mà giải thoát đặng cùng chăng là do bao nhiêu đó mà
thôi. Nếu người tu chơn mà không rõ thấu trấn pháp ba vòng
vô vi để làm gì, thì làm sao giải thoát cho đặng Lục dục Thất
tình, làm sao đạt Lục thông, là tu giả." (TÐ. ÐPHP)
• Trên áo Ðạo phục của ba vị Nam Ðầu Sư và của vị Nữ Ðầu
Sư Cửu Trùng Ðài, trước ngực và sau lưng đều có một miếng
vải hình tròn gọi là bố tử, trên đó có thêu sáu chữ nho
大道三期普度 Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, theo vòng tròn, bao
quanh ba vòng vô vi. Ba vòng vô vi nầy là ba vòng tròn đồng
tâm.
Trên mão Ngưỡng Thiên của các vị Giáo Hữu ba phái, Thiên
nhãn thêu trước mão đều có bao quanh ba vòng vô vi.
TÐ ÐPHP: Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp.



BÁ DI - THÚC TỀ
Một gương trung trực, chán công hầu, bỏ cả lợi danh.
Chuyện kể rằng: Bá Di, Thúc Tề là hai người con của vua Cô
Trúc ở cuối đời Thương, đầu đời Chu. Bá Di là anh cả, Thúc
Tề là em út. Vua Cô Trúc yêu Thúc Tề, lập di mệnh cho Thúc
Tề nối ngôi. Quốc dân theo di mệnh lập Thúc Tề; Thúc Tề
không chịu, nhường lại cho Bá Di cho phải lẽ. Bá Di cũng
không chịu, nhường lại cho Thúc Tề để tuân lệnh cha. Không
ai chịu nhận rồi cả hai trốn vào núi ở ẩn, quốc dân phải lập
người con giữa.
Lúc đó Bá Di và Thúc Tề nghe tiếng Ông Tây Bá Xương khéo
nuôi người già, muốn tới qui phục. Tới nơi thì Tây Bá đã mất.
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Vua Võ Vương chở thần chủ (Linh vị) của Tây Bá đem quân
qua đông phạt Trụ. Bá Di - Thúc Tề dập đầu trước ngựa mà
can rằng: Cha mới chết (Tây Bá Xương) mà dấy động can qua
thì có đáng gọi là hiếu không? Làm tôi đánh vua có đáng gọi là
trung không? Kẻ tả hữu của nhà vua muốn giết, ông Thái
Công bảo: Hai người đó là hiền sĩ, bèn đỡ dậy, rồi thả cho đi.
Khi Võ Vương đánh Trụ thắng, lên làm vua xưng hiệu nhà
Chu, thiên hạ đều thần phục, chỉ Bá Di, Thúc Tề cho hành vi
của Võ Vương là đáng xấu hổ, nên không thờ nhà Chu và giữ
nghĩa khí, chẳng chịu ăn lúa nhà Chu, lên ở ẩn trên núi Thú
Dương, hái rau vi mà nuôi sống. Có người gặp, chê rằng:
không ăn thóc nhà Chu, đi ăn rau để sống. Vậy chớ ngọn rau
tấc đất không phải của nhà Chu là gì? Bá Di, Thúc Tề nghe
được câu chuyện đó, bèn nhịn đói mà chết.
Người sau có bài vịnh về Bá Di Thúc Tề như sau:
Danh chẳng màng bao, lợi chẳng mê,
Ấy gang hay sắt hỡi Di, Tề?
Gặp xe vua Võ tay cầm lại,
Thấy thóc nhà Chu ngoảnh mặt đi.
Cô Trúc hồn về sương mịt mịt,
Thú Dương danh tạc đá tri tri.
Cầu nhân hẳn đặng nhân mà chớ,
Cũng chẳng hềm ai chẳng oán chi.

BÁ CHỦ HOÀN CẦU
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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

69

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 hoàn cầu mới là lạ cho chớ!"

BÁ HẠNH CHI BỔN NHẪN CHI VI THƯỢNG
Phu-Tử viết: "Bá hạnh chi bổn nhẫn chi vi thượng". Ðức
Khổng-Tử nói: Trăm nết chung gốc chỉ có chữ NHẪN là cao
thượng hơn hết. Tử-Trương viết: Hà vi nhẫn chi. Thầy Tử
Trương hỏi tại sao mà phải nhịn đó? Phu-Tử viết:
Thiên-Tử nhẫn chi quốc vô hại,
Chư-Hầu nhẫn chi thành kỳ đại.
Quan-Lại nhẫn chi tấn kỳ vị,
Huynh-đệ nhẫn chi gia phú-quý,
Phu-phụ nhẫn chi chung kỳ thế,
Bằng-hữu nhẫn chi danh bất phế,
Tự thân nhẫn chi vô họa hoạn.
Nghĩa là: Làm Vua mà biết nhịn thì trong nước không có điều
tai hại, bậc chư-hầu mà biết nhịn thì nên nghiệp lớn. Bậc Quan
Lại mà biết nhịn thì phẩm-vị đặng cao thăng. Anh em biết nhịn
với nhau thì nhà cửa đặng giàu sang. Chồng vợ biết nhịn thì
niềm ân-ái mới đặng trọn đời. Bậu bạn biết nhịn thì danh nghĩa
chẳng hư, còn thân của mình mà biết nhịn chẳng lo tai họa.

BÁ HUÊ VIÊN
百花園
E: The hundred flowers garden.
F: Le jardin aux cent fleurs.
Vườn có nhiều thứ hoa, hay nói khác đi Bá Huê Viên là vườn
trồng trăm hoa. (Bá hay Bách là chỉ số trăm, số nhiều. Huê:
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Bông hoa. Viên: Vườn). Nơi Tòa Thánh trước đền thờ tạm
Đức Phật Mẫu, gọi là Báo-Ân-Từ, có vườn hoa gọi là Bá-Huê
Viên. Vườn này xem như Vườn ngạn Uyển ở Thượng giới. Bá
Huê Viên được lập nên do sáng kiến của Ngài Bảo Thế Lê
Thiện Phước vào năm 1963, rộng một mẫu rưởi tây, đối diện
với Báo Ân Từ trong Nội Ô Tòa-Thánh Tây Ninh. Bá Huê Viên
được các địa phương của Ðạo ủng hộ, dâng hiến nhiều loại
hoa kiểng rất đẹp và quí hiếm, tạo thêm cảnh sắc tươi đẹp cho
Nội Ô Tòa Thánh. Ðây cũng là một thắng cảnh cho du khách
đến thưởng ngoạn và chụp hình lưu niệm.

BÁ NẠP QUANG
百衲光
E: The cloak in hundred squares.
F: Le manteau en cent carrés.
(Bá hay Bách là một trăm. Nạp là kết hợp lại thành một khối
lớn. Quang là cái choàng lên người). Bá nạp quang là cái
choàng khoác lên vai được kết lại bởi hằng trăm miếng vải
nhỏ.
Bên Phật giáo, các vị sư thường mặc áo bá nạp (bá nạp y). Bá
nạp y là cái áo được kết lại bởi hằng trăm miếng vải vụn mà
người khác đã bỏ đi nên vải có nhiều màu sắc khác nhau,
chứng tỏ rằng người xuất gia tu hành thì không cần mặc đẹp,
mà chỉ cần mặc cho lành và cho ấm, lại còn tỏ ý tiết kiệm,
không tốn tiền mua vải, chỉ lấy vải phế liệu mà dùng.
Trong Ðạo Cao Ðài, các Chức sắc phái Thái (phái Phật) từ
phẩm Giáo Sư đổ lên, khi mặc Ðại phục, bên ngoài đều có
khoác một Bá nạp quang màu đỏ, gọi là Khậu. Hình thức tuy
như vậy mà thực chất thì cái Bá nạp này màu đỏ và những
sọc vuông thì màu trắng, chứ không kết bằng vải vụn nữa .
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Có hai loại Bá nạp quang: Ðại (lớn) và Tiểu (nhỏ):
• Thái Chưởng Pháp, Thái Ðầu Sư, Thái Chánh Phối Sư đều
choàng Ðại Bá nạp quang.
• Thái Phối Sư và Thái Giáo Sư thì choàng Tiểu Bá nạp
quang.
Thái Giáo Hữu không có choàng Bá nạp quang.

BÁ NHA - TỬ KỲ
Đức Hộ-Pháp nói: "Nên lấy trí luận thì từ trước kia Bá Nha là
bạn tri âm của Tử Kỳ, biết tri kỷ đặng để làm gương.
Sự tích: Bá Nha- Tử Kỳ
Trong làng nhạc thì
ai cũng biết qua đôi
tâm hồn cảm kích
nhau vì họ hiểu
được nhau qua
tiếng đờn. Đôi tri
âm đó là Bá Nha
và Chung tử Kỳ.
Nhưng khi Chung
Tử Kỳ mệnh bạc
thì Bá Nha đờn trước mộ của Chung Tử Kỳ lần cuối, xong rồi
đập vỡ cây đàn và nguyền rằng không bao giờ đờn nữa vì
không còn một ai nghe được tiếng đờn của mình.Ấy là họ đã
trở thành đôi tri âm (Tri âm: tức là biết được tiếng lòng của
nhau; Tri kỷ là có người khác thấu hiểu được mình).
Trong văn chương Việt-Nam câu chuyện Bá Nha, Tử Kỳ đã trở
thành một điển cố cho là tri âm, tri kỷ để nói lên tình bạn thâm
thiết, nghĩa là tình thân mật của một người Bạn hiểu được lòng
mình, nghe được cả tâm tư như chính mình vậy.
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Truyền thuyết cho rằng Bá-Nha là một tay đờn điêu luyện,
Chung Tử Kỳ nghe được và cảm được tiếng đàn ấy. Bá Nha
người đời Tống làm quan đến chức Thượng đại Phu, có tài
chơi đàn rất giỏi. Thường phàn nàn trong thiên hạ không ai có
thể thưởng thức được tiếng đàn của mình. Một đêm trăng
sáng, nhân đi sứ ở nước Sở về, lại có gió mát, cảnh vật nên
thơ, gợi hứng. Bá-Nha liền cho quân ghé thuyền vào bến Hàm
Dương lấy đàn ra khảy. Trên bờ sông, bấy giờ Tử kỳ vừa đốn
củi về, nghe tiếng đàn trầm bổng liền đứng dừng lại trộm
nghe. Cung đàn đang réo rắt đàn lại đứt dây. Bá Nha cho rằng
nơi này vắng vẻ, non núi chập chùng, chắc là có bọn trộm đạo
chi chăng, liền cho quân sĩ lên bờ tìm bắt. Tử Kỳ vội lên tiếng
đáp:
- Tôi là người đốn củi, chợt đi ngang qua đây nghe Đại nhân
gảy khúc đàn hay nên trộm lắng tai nghe chớ không phải là
người bất lương!
Bá Nha không tin một gã tiều-phu trẻ tuổi lại biết thưởng thức
tiếng đàn tuyệt diệu của mình. Liền hỏi:
-Ta đàn bản gì ban nãy đó?
Tử Kỳ không chút ngần ngại đáp:
- Ngài đàn bản Đức Khổng-Tử thương tiếc Thầy Nhan Hồi.
Bá Nha có ý trọng người am hiểu tiếng đàn của mình, liền mới
xuống thuyền và lên dây gảy một bản đàn khác, tâm trí nghĩ
mình đang ở chốn non cao. Tử Kỳ khen hay:
- Tiếng đàn cao vút, chí của Ngài vòi vọi ở chốn non cao "Nga
nga hồ, chí tại cao sơn".
Bá Nha lại đàn một bản đàn khác, tâm trí lại nghĩ mình đang ở
trên dòng nước chảy, Tử Kỳ lại khen hay:
- Chí của Ngài cuồn cuộn như dòng nước chảy "dương dương
hồ, chí tại lưu thủy".
Bá Nha nhìn nhận Tử Kỳ là người Bạn tri âm của mình, biết
thưởng thức tiếng đàn của mình, nên rất quí mến. Cả hai cùng
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đàm đạo rất thân mật và tương đắc. Bá Nha mời Tử Kỳ về
Kinh đô nước Tống để chung hưởng sang giàu. Tử-Kỳ từ chối
vì còn cha mẹ già phải phụng dưỡng, không thể trái đạo làm
con. Cả hai cùng hẹn nhau đến sang năm hội ngộ ở nơi này.
Y hẹn, qua năm sau, Bá Nha vào triều xin với Vua về thăm
quê hương, đến chỗ cũ đem đàn ra khảy, nhưng không thấy
Tử-Kỳ đâu, tiếng đàn lại nghe như oán, như than. Bá Nha sinh
nghi liền tìm đến nhà Tử Kỳ hỏi ra mới biết Chung-Tử-Kỳ đã
chết. Bá Nha thương tiếc vô cùng, xin đến mộ để viếng thăm
người Bạn xấu số một lần cuối. Đến phần mộ Tử Kỳ, Bá Nha
đem đàn ra khảy một bản đàn điếu nghe ra bi thảm, bày đồ tế
lễ trước mộ Tử Kỳ. Bá Nha khóc than thảm thiết, đàn xong liền
đập vỡ cây đàn, thề trọn đời không đàn nữa vì thiếu bạn tri
âm.
Về sau, người ta dùng hai chữ "Tri âm" để nhắc đến Bá Nha Tử Kỳ. Tri âm có nghĩa là biết tiếng, biết thưởng thức tiếng
đàn của mình.
Trong bài "Gửi phường hậu tử" làm trong phút sắp lâm chung;
nhà Cách mạng Phan Bội Châu có câu:
Đàn Bá-Nha mấy kẻ thưởng âm?
Bỗng nghe qua khóc trộm lại thương thầm,
Chung-Kỳ chết ném đàn không gảy nữa.
(Hình ảnh trên được chạm khắc trước Đền Thánh)

BÁ TÁNH
百姓
E: The people.
F: Le peuple.
Bá tánh hay Bách tính là trăm họ (Tánh: Họ), chỉ một số đông
người đủ các họ và đủ các thành phần. Nói rộng ra, bá tánh là
chỉ dân chúng, nhơn sanh; không phân biệt thân sơ.
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Đức Hộ-Pháp nói: "Người Tu-hành mục-đích đem cái ân cho
người chớ không phải đợi người làm ân cho mình; nghĩa là
mình phải lo sự ấm no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức
Chí-Tôn đã dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải
Phụng-sự cho vạn-linh để giải khổ cho loài người. Trong lúc họ
đang lâm nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự thì không còn
ai chối cải rằng ta không phải là ân-nhân của xã-hội, chừng ấy
ta không muốn về Tây phương họ cũng lập bàn hương-án để
đưa ta đặng đền ơn cứu tử".
Bài Dâng Rượu có câu:
"Lạc hứng khấu cung giai miễn Lễ,
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

BÁ TÁNH THẬP PHƯƠNG
百 姓 十方
Chỉ người thì có trăm họ đến từ mười phương (Thập là mười,
phương là hướng, đây là bốn phương chánh: Đông, Tây, Nam,
Bắc; bốn phương phụ là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây
Bắc và trên trời, dưới đất nữa cọng chung là 10.
Đức Hộ-Pháp nói: "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 ngu đần, 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."
Câu liễn nơi Hiệp Thiên Đài:
- HIỆP nhập Cao-Đài bá tánh thập phương qui Chánh quả.
- THIÊN khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam hội Long-Hoa.
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BÁ THIÊN VẠN HÓA. BỒI QUẾ THỌ Ư ÂM CHẤT CHI
ĐiỀN
百千萬化培桂樹於陰騭之田

BÁ THIÊN VẠN KIẾP NAN TAO NGỘ
百千萬劫難漕遇
(Bá 百: Trăm, Thiên 千: Ngàn, Vạn 萬: Muôn, mười ngàn; Bá
thiên vạn 百 千 萬: Trăm ngàn muôn. Đây là con số tượng
trưng để chỉ số nhiều; Kiếp 刧: Theo Phật giáo, chữ Kiếp nói
cho đủ là Kiếp-Ba (kalpa), Hán dịch là Trường thời, là đơn vị
thời gian của vũ trụ. Đơn vị thời gian ngắn nhứt là một Sát-Na,
đơn vị thời gian dài nhứt là Kiếp-Ba. Kiếp gồm bốn giai đoạn
hay thời kỳ: Thành kiếp, Trụ kiếp, Hoại kiếp và Không kiếp
(Nan 難: Khó khăn. Tao ngộ 遭 遇: Tình cờ găp gỡ, không hẹn
mà gặp. Nan tao ngộ 難 遭 遇: Khó mà gặp được).Kiếp còn là
từng chặng một của vòng luân hồi con người: một đời người.
Phật giáo phân biệt ba loại kiếp: Tiểu kiếp, Trung kiếp và Đại
kiếp. Cả câu ý nói dầu cho thời gian dài vô định như vậy mà
cũng khó gặp được mối Đạo Trời như ngày nay Đây chỉ sự
không có duyên phần gặp gỡ được Phật, không duyên phần
không gặp gỡ được Đạo.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".
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 nghĩa là có duyên phần thì dù xa ngàn
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dặm cũng có thể gặp nhau, không duyên phần dù đối mặt
nhau cũng khó gặp gỡ.
Ở đây, chúng sanh luân hồi trong nhiều kiếp và trải qua nhiều
nguơn hội, từ Thượng nguơn, đến Trung nguơn, rồi nay đến
Hạ nguơn hầu mãn, lại may duyên mới được gặp thời kỳ Đức
Ngọc Hoàng Thượng Đế, vì thương chúng sinh, mà giáng cơ
khai nền Đại Đạo, như lời 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."
Đức Hộ-Pháp nói: "Chính cái trường thi Tiên này là dành cho
người hữu duyên được gặp-gỡ nền Đại-Đạo, vì hằng trăm
ngàn năm hay cả mấy muôn năm mới gặp một lần, có câu "Bá
thiên vạn kiếp nan tao ngộ" là vậy. Đây là buổi may duyên
của chúng ta ngộ Đạo. 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, Hộpháp 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."
Thực ra từ xưa đến nay Đức Chí-Tôn đã có ba kỳ khai Đạo
cũng có mở Hội Long-Hoa, nhưng chưa lần nào được toàn
diện như lần này:
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- Nhứt kỳ Phổ-Độ có Sơ hội Long-Hoa Thanh Vương Đại-hội,
Đức Nhiên-Đăng Cổ Phật làm Chưởng giáo.
- Nhì Kỳ Phổ Độ có Nhì Hội Long-Hoa Hồng Vương Đại hội,
Đức Phật A-Di-Đà làm Chưởng giáo.
- Tam-Kỳ Phổ-Độ có Tam hội Long-Hoa Bạch Vương Đại-hội
do Đức Di-Lạc Vương Phật làm Chưởng giáo.
Thế nên: Việc khai nền Đại-Đạo ở nước 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 vòng ly khổ, thiệt
thiệt, hư hư một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên cơ mà
thôi". Hạnh phúc cho cả nhân loại có mặt trong thời buổi này.

BÁ THIÊN VẠN ỨC NHƠN SANH
百千萬億人生
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."

BÁ THIÊN VẠN ỨC PHẬT
百千萬億佛
E: The numberless Buddhas.
F: Les innombrables Bouddhas.
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(Bá hay Bách: một trăm. Thiên: Ngàn. Vạn: Muôn, mười ngàn.
Ức: Một trăm ngàn. Phật: Ðức Phật). Bá thiên vạn ức Phật là
rất nhiều vị Phật, không thể đếm hết được, đồng nghĩa: Hằng
hà sa số Phật.
Kinh Cứu Khổ có câu:
"Bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng
công đức Phật…"

BÁ TÒNG
柏松
E: The cypress and the pine.
F: Le cyprès et le pin.
Bá tòng hay Tòng bá là chỉ cây bá và cây tòng (tùng), là hai
loại cây này sống rất lâu năm, luôn luôn xanh tươi dù gặp mùa
đông giá rét, thường được trồng ở các sân chùa. Do đó, cảnh
bá tòng là chỉ cảnh chùa, nơi thanh tịnh để tu hành. Chỉ sự bền
bĩ với thời gian, khác với hoa tươi dù đẹp đẽ cũng chỉ để phô
sắc hương, nhưng rất ngắn ngủi, ví như một đời người.
Bài Giới Tâm Kinh có đoạn này:
…Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi.
Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa,
Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa.
Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa,
Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa.
Còn hoa mà lại ích chi đâu,
Đẹp dáng tươi màu đặng mấy lâu.
Thử sánh ngọn đèn cùng bóng nguyệt,
Gió lay đèn tắt, nguyệt làu-làu.
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BÁ TƯỚC CÔNG KHANH
伯爵公卿
(Bá: Một tước trong 5 tước quan triều đình ngày xưa: Công,
Hầu, Bá, Tử, Nam. Tước: Chức tước do vua phong tặng.
Công: Một trong 5 tước lớn như trên. Khanh: Chức quan đại
thần, như Chánh Khanh, Thiếu Khanh). Bá tước công khanh
là chỉ chung các chức quan lớn trong triều đình xưa.Người làm
quan Đời cố gắng đem hết sức lực ra để lập công với vua, hầu
được vua ban các phẩm tước cao trọng ấy, cũng không ngoài
việc được áo mão xênh-xang, giàu sang vinh hiển. Nhưng đối
với người tu, quan Đạo, thì xem đó chỉ là con đường ràng
buộc vào lo âu và phiền não. Bởi một bên nặng về vật chất,
một bên nặng về tinh thần. Nặng về vật chất như nước đổ xuôi
dòng ra biển cả. Nặng về tinh thần là trạng thái bốc hơi của
nước để trở về nguồn là mây trời bảng lảng, là núi cao.
Thi văn dạy Đạo Thầy cho ông Huỳnh văn Bá:
Bá tước công khanh ý vị gì,
Mà đời dám đổi kiếp sầu bi?
Nương chơn chưa quyết thân còn vững,
Níu thử cân đai thấy nặng trì.

BÁ ỨC NGUYÊN NHÂN
(Bá ức là một trăm ức. Nguyên nhân - là khi Khai Thiên rồi thì
đã có chơn linh ấy. Nguyên sanh là gốc từ Khai Thiên đã có.
Bên cạnh đó là có Hóa nhân là chơn linh vật loại, đoạt đến
phẩm vị nhơn loại. Hóa sanh là Khai Thiên rồi mới biến hóa ra.
Còn 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). Mỗi ức là một trăm ngàn (100.000) . Vậy thì số
nguyên nhân.được độ về nguyên vị thì bằng 100 ức.
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Đức Hộ-Pháp nói: "Hôm nay là ngày Vía Đức Phật Thích Ca,
chúng ta cũng nên hiểu triết lý cao siêu của Đức Phật Thích
Ca, Ngài đã đạt đặng và đã truyền giáo, theo nền Tôn Giáo
của nhà Phật là nền Tôn Giáo tối cổ, Bần Đạo thường thuyết:
loài người vừa đến mặt thế nầy thì đã có Phật nơi mình rồi.
Chính Đức Phật Thích Ca đã chịu ảnh hưởng Phật-Giáo ấy và
chính chơn linh của Ngài có sứ mạng đến đặng độ bá ức
Nguyên nhân qui hồi cựu vị. Ngài vì sứ mạng ấy mà Ngài
phải tìm cho hiểu biết cơ quan giải thoát ấy phải định phương
nào cho đạt được."


BÀ CON THÂN BẰNG CỐ HỮU ĐÃ QUI LIỄU
Bài Kinh này được dùng để đồng nhi tụng đọc khi những
người ngoài thân tộc ruột thịt, hay bạn bè tế lễ cho người quá
cố (Nghi lễ này gọi là phụ tế).
Vì ngoài quan hệ thân tộc, người ta còn nhiều mối quan hệ
khác nữa như: Bà con, xóm giềng, bè bạn, đồng nghiệp...Tất
cả những mối quan hệ đó được gọi là Bà con thân bằng cố
hữu. Theo quan niệm về đạo lý con người, một nhà có việc
tang thì trăm nhà lo giúp "Nhứt gia hữu sự, bá gia ưu"
一家有事, 百家憂 hoặc lấy câu "thố tử hồ bi" 兔死狐悲 để tỏ
lòng đau xót cho nhau.
Trong thiên Khúc Lễ, sách Lễ Ký có nói: Trong làng có tang sự
thì người giã gạo chẳng đặng hò, có tẫn liệm thì ngoài đường
không ca hát "Lân hữu tang, thung bất xướng, lý hữu tẫn bất
hạng ca" 鄰有喪, 舂不 唱; 里有殯, 不巷歌 Đây là phép cư xử
của người biết đạo lý, nhằm bày tỏ chia buồn cùng tang gia
hiếu quyến của thân bằng cố hữu trong cơn hữu sự.
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Đức Khổng Tử là người rất nhân hậu, hễ thấy ai đau đớn,
buồn rầu, khổ sở thì Ngài động lòng thương xót. Chương
Thuật Nhi có kể lại rằng: Phu Tử ngồi ăn bên cạnh người có
tang thì ăn không no. Ngày nào có đi phúng điếu về thì suốt cả
ngày không đàn hát "Tử thực ư hữu tang giả chi trắc, vị
thường bão dã. Tử ư thị nhật, khốc tắc bất ca".
子食於有喪者之側, 未嘗飽也. 子於是日, 哭 則不歌.
Châu Trình ngày xưa lấy gương Đức Khổng Phu Tử điếu tang
người đời mà dạy rằng: Khi đến điếu nhà có tang, chẳng nên
uống rượu ăn thịt, chẳng đặng phép đàm luận lớn hoặc cười
cợt to tiếng "Phàm điếu ư hữu tang giả chi trắc, bất ẩm tửu
thực nhục, bất khả cử đàm đại tiếu"凡弔於有喪者之惻,
不飲酒食肉, 不可舉談大笑 mà phải tỏ vẻ thương xót như thế
mới là lẽ phải vậy.
Việc tang sự là cái cảnh buồn đau, bối rối nên người hiểu biết
chỉ đến là trước để tỏ sự thâm tình chia buồn với người sống
và cầu nguyện cho người chết sớm được siêu thoát
KINH TỤNG BÀ CON THÂN BẰNG CỐ HỮU QUI LIỄU
Khi dương thế không phân phải quấy,
Nay Hư linh đã thấy hành tàng.
CHÍ TÔN xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
Đã tầng chịu khó khăn kiếp sống,
Định tâm thần giải mộng Nam kha.
Càn Khôn để bước ta bà,
Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên.
Ơn Tạo-hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.
Tiên phong phủi ngọn phất trần,
Liên đài đỡ gót đến gần Tây phương.
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Cửa Cực-Lạc đon đường thẳng tới,
Tầm không môn đặng đợi Như Lai.
Hào quang chiếu diệu CAO ĐÀI,
May duyên nay đã gặp ngày siêu sanh.
Trụ nguyên tánh hồn linh nhàn lạc,
Cõi Đào nguyên cỡi hạc thừa long.
Lánh xa trược chất bụi hồng,
Cung Tiên sớm tối vui vòng thung dung.
Nơi cung Ngọc học thông Đạo cả,
Chốn Hư vô Tạo Hóa tìm cơ.
Trên đường Thánh đức lần dò,
Trường sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa công.
Khá từ bỏ xa dòng bể khổ,
Diệt trần tình Cam Lộ tẩy nhơ.
Ngân Kiều Bát Nhã qua bờ,
Đưa duyên để bước kịp giờ siêu thăng.
(Tụng kinh này rồi tiếp tục tụng Di-Lạc Chơn Kinh)
Đoàn Thị Điểm

BÀ-LA-MÔN (Tôn Giáo)
婆羅門
Phật Học: Bà-La-Môn ( S, P: brāhmaṇa).
Theo Phật học thì: Danh từ chỉ một cấp, một hạng người tại Ấn
Ðộ. Thuộc về cấp Bà-La-Môn là các tu sĩ, triết gia, học giả và
các vị lĩnh đạo Tôn giáo. Dân chúng Ấn Ðộ rất tôn trọng cấp
người này. Trong thời Đức Phật hoằng hóa, cấp này là cấp
thứ hai của bốn cấp (sau thời Đức Phật đến bây giờ là cấp cao
nhất) trong hệ-thống xã hội và vì vậy, họ rất kiêu mạn. Nhiều
Bà-La-Môn cho rằng, chỉ họ mới mang dòng máu "trắng" là
dòng máu trong sạch và tất cả các hạng người còn lại chỉ sống
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để phụng thờ họ. Trong những bài kinh thuộc văn hệ Pā-li (Bộ
kinh), Phật không hề chống đối giai cấp Bà-La-Môn nhưng lại
bảo rằng, không phải sinh ra trong một gia đình, dòng dõi Bà
La-Môn, là tự nhiên trở thành một Bà-La-Môn. Người ta "trở
thành" một Bà-La-Môn với những hành động, những ý nghĩ
cao thượng và đó chính là những tiêu chuẩn đích thật. Bất cứ
người nào cũng có thể được gọi là Bà-La-Môn nếu họ đạt
những tư cách nói trên. Ðây là một chiến thuật tuyệt vời của
Đức Phật khi Ngài chuyển ý nghĩa "giai cấp Bà-La-Môn" thành
một danh từ đạo đức Bà-La-Môn, tức là một người có đầy đủ
đức hạnh, vượt mọi giai cấp xã hội thời đó (Tập bộ kinh). Phật
thuyết trong Tiểu bộ kinh (Tự thuyết I. 5, udāna):
Ai lìa bất thiện nghiệp
Ði trên đường thanh tịnh
Tinh tiến, thoát trói buộc
Ta gọi BÀ-LA-MÔN
Bà-La-Môn Giáo Dưới Mắt Cao-Đài:
Đức Hộ-Pháp nói: "Còn nữa, còn Đạo Brahma, tức là Đạo Bà
La Môn cho rằng: thuyết giải thoát của Ngài là thuyết do nhiên
chứ không có gì hết, sau chính mình Ngài tạo phẩm vị đi từ
Nhơn vị, Tiên vị, lên đến Phật vị, ai cũng có thể đi đến được
hết. Luật giải thoát của Ngài do nhiên chứ không có chi lạ.
Những lý lẽ ấy làm cho đầu óc con người tầm chơn càng suy
nghĩ càng khó quyết định được. Ta tự hỏi, thế nào gọi là
chơn? Thế nào gọi là giả? Theo lý trí của con người có lẽ này
"Tầm chơn là đúng sự thật hơn hết".
"Ấn-Độ thuở trước tin thờ lý thuyết Đa Thần (Polythéisme) vì
tư tưởng cổ nhân thường hay ngó cả quyền năng Tạo-hóa mà
so-sánh cùng mình, bởi thế mà cho các quyền lực vô hình
cũng có đủ khôn ngoan cùng sự quyết định. Sau lại tư tưởng
ấy trở lại xu hướng về Đấng Chí-Tôn dựng căn bổn cho Đạo
Bà-La-Môn (Brahmanis- me) từ thử. Tạo hóa Càn Khôn sanh
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ra do một chủ quyền của Trời. Trời lập nên đời vì Ái, mà Ái kia
pha lẫn cùng Tình. Ngài tạo ra gọi là Brahma, Ngài diệt gọi là
Civa, Ngài bảo tồn gọi là Vichnou, ấy mới gọi Chí-Tôn Tam
Thế (La Trinité)." (Khuê bài Thiêng liêng vị)
ĐỊNH NGHĨA:
Bà-La-Môn là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn: Brahma. Đạo Bàla-Môn là một Tôn giáo rất cổ của Ấn Độ, xuất hiện trước thời
Đức Phật Thích-Ca, tức là thuộc Nhứt kỳ Phổ Độ. Đạo Bà-LaMôn bắt nguồn từ Vệ-Đà-giáo (cũng phiên âm là Phệ-Đà-giáo)
Đạo Bà-La-Môn phát triển đến thế kỷ thứ nhứt sau Tây lịch thì
biến thành Ấn-Độ-Giáo.
Đạo Bà-La-Môn thờ Đấng Brahma là Đấng tối cao tối linh, là
linh hồn của vũ trụ.
Những công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn-Độ và các nước
Đông-Nam-Á như: Konarac, Kharujaho, Angkor Watt,
Mahabalipuram, Loro Jong Grang, Tháp Chàm ở Việt-Nam và
nhiều tác phẩm triết học lớn ở Ấn Độ như Ramayana,
Mahabharata, đều ra đời trên nền tảng của Đạo Bà-La-Môn.
Sau đây lần lượt khảo sát qua: Vệ-Đà-giáo, Đạo Bà La-Môn và
Ấn-Độ-giáo.
I- VỆ-ĐÀ GIÁO
Đây là một tôn giáo tối cổ của Ấn Độ. Gọi là Vệ Đà giáo vì tôn
giáo nầy xây dựng giáo thuyết trên Kinh Vệ Đà. (Véda: Phiên
âm Vệ-Đà hay Phệ-Đà, nghĩa là Thông hiểu). Vệ-Đà-giáo thờ
cúng thiên nhiên, gồm nhiều tín ngưỡng, có nghi lễ, có bùa
chú, do các truyền thuyết của thổ dân da đen Dravidian ở bán
đảo Ấn Độ, phối hợp với các tín ngưỡng của dân tộc da trắng
từ phương Tây Bắc đến xâm lăng, nhất là dân da trắng Aryan
tràn vào phía Bắc Ấn Độ, khoảng 1550 năm trước Tây lịch.
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Bộ Kinh Vệ-Đà viết bằng tiếng Phạn, của người Aryan, gồm 4
tập, trong đó có các bài hát ca tụng Thần linh, những lời cầu
nguyện, nghi thức tế tự và các câu phù chú bí mật, như sau:
1- Rig Véda: Phỏng theo ý mà dịch thì Rig Véda có nghĩa là
Luận rõ về sự khen ngợi (tán tụng), hình thành vào thế kỷ thứ
20 TTL (trước Tây lịch), gồm 10 quyển, tập hợp các bài ca
ngợi Thần linh, được 1028 bài.
2- Sama Véda: Phỏng theo ý mà dịch thì Sama Véda có nghĩa
là Luận rõ về các sự ca vịnh, hình thành vào thế kỷ thứ 10
TTL, gồm các bài dùng để hát xướng khi cúng tế, tổng cộng
1549 bài.
3- Yayur Véda: Phỏng theo ý mà dịch thì Yayur Véda có nghĩa
là Luận rõ về các việc tế tự cầu đảo, trong ấy bao gồm các bài
cầu nguyện trong nghi thức tế lễ. Ba loại Kinh Véda trên được
sử dụng trong thời gian tế lễ, đều do hàng Tăng lữ tùy nghi
chủ xướng, phúng tụng.
4- Atharva Véda: Sưu tập các chú thuật, không quan hệ đến
việc cúng tế, hình thành vào thế kỷ thứ 10 TTL, tổng cộng có
20 quyển. Tuy chủ yếu chép các phép thuật và bùa chú,
nhưng xen kẽ vào đó có các bài khoa học làm mầm móng cho
Thiên văn học và Y học sau nầy.
Bốn bộ kinh Véda trên, sau nầy đều có những sách viết bằng
tiếng Phạn giải thích riêng cho mỗi bộ. Giáo lý cơ bản của VệĐà giáo cho rằng, con người thường xuyên có mối quan hệ
với Thần linh và có sự hòa đồng với vũ trụ. Do đó, chỉ có cúng
tế, cầu đảo thì con người mới được Thần linh phò hộ trong
mọi công việc. Song hành với các buổi cầu nguyện là những
cuộc hiến tế lớn. Những đồ hiến tế như: Thịt, bơ, sữa, rượu,
được dâng lên Thần linh bằng cách đốt trên giàn hỏa.
Việc cúng tế Thần linh rất quan trọng, nên dần dần đội ngũ các
thầy cúng tế trở nên quan trọng, có uy tín và quyền lực nhất
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trong xã hội Ấn Độ, hình thành đẳng cấp Tăng lữ Bà-La-Môn
sau nầy.
II- BÀ-LA-MÔN GIÁO
Đạo Bà-La-Môn hình thành trên cơ sở Vệ-đà-giáo khoảng 800
năm trước Tây lịch, tức là một thời gian không dài lắm trước
khi Đức Phật Thích-Ca mở Phật giáo ở Ấn-Độ. Đạo Bà-LaMôn đưa ra những kinh sách giải thích và bình luận kinh Véda
như: Kinh Brahmana, kinh Upanishad, giải thích về Maya (tức
là Thế giới ảo ảnh) và về Niết bàn. Đạo Bà-La-Môn thờ đấng
Brahma là Đấng tối cao tối linh, là linh hồn của vũ trụ.
1- Sự Phân Chia Giai Cấp Xã Hội:
Đạo Bà-La Môn phân chia xã hội Ấn-Độ làm năm giai cấp. Ai
sanh ra trong giai cấp nào thì phải ở mãi trong giai cấp đó suốt
đời.
a/-Giai cấp trên hết là cấp Tăng lữ Bà la môn: Họ tự cho
rằng họ được sanh ra từ miệng của đấng Phạm thiên
(Brahma) nên họ được quyền giữ địa vị tối cao trong xã hội,
độc quyền cúng tế Thượng-Đế và các thần linh.
b/-Giai cấp thứ nhì là Sát-Đế-Lỵ: Họ được sanh ra từ vai của
Đấng Phạm Thiên. Giai cấp này gồm các bậc vua chúa, quí
tộc, trưởng giả, công hầu, khanh tướng. Họ nắm quyền cai trị
và thưởng phạt dân chúng.
c/-Giai cấp thứ ba là Phệ-xá: họ được sanh ra từ hông của
Đấng Phạm thiên. Giai cấp này gồm các nhà thương mãi, các
trại chủ giàu có. Họ nắm kinh tế, chuyên môn mua bán làm ăn
với từng lớp dân chúng trong xã hội.
d/-Giai cấp thứ tư là Thủ-đà-la: Họ được sanh ra từ chân của
Đấng Phạm Thiên. Giai cấp này gồm các nông dân và công
nhân nghèo khổ
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e/-Giai cấp thứ năm là Chiên-đà-La: Đây là giai cấp thấp
kém nhứt trong xã hội Ấn độ, gồm các người làm nghề hèn hạ
như: ở đợ, làm mướn, chèo ghe, giết súc vật...
Giai cấp trên hết là cấp Tăng lữ Bà la môn dựa vào thế lực tôn
giáo để củng cố địa vị và quyền lợi của họ. Họ tìm đủ phương
pháp để bảo hộ và duy trì chế độ giai cấp, nương theo thần
thoại, chế ra luật pháp Manu, kỳ thị giai cấp, không cho gả
cưới giữa hai giai cấp khác nhau.
2- Giáo Luật:
Giới Tăng lữ Bà la môn được chia làm ba bực: Sơ khởi, Trung
và Thượng.
Sơ khởi là những vị sư cúng lễ thường và những vị phục sự
nơi đền chùa. Họ tụng ba bộ Kinh Véda đầu, gồm: Rig-Véda,
Sama-Véda, Yayur-Véda. Họ hành lễ, chứng lễ các cuộc cúng
tế nên thường trực tiếp với dân chúng.
Bực Trung: là những vị sư bói toán, tiên tri, thỉnh quỉ thần,
thỉnh thoảng họ làm vài phép linh cho dân chúng phục. Hạng
này đọc và giảng giải bộ kinh Véda thứ tư và Atharva Véda.
Bộ kinh thứ tư này có nội dung cao hơn ba bộ kinh trước và có
những câu thần chú.
Bực Thượng là những bực cao hơn hết, gồm các vị sư không
còn trực tiếp với dân chúng. Hạng này chuyên nghiên cứu các
lực vô hình trong vũ trụ.
Hạng Bà-La-Môn Sơ khởi phải tu học 20 năm mới lên hạng
trung. Hạng trung tu học 20 năm mới lên hạng thượng.
Trên hết là một vị sư chưởng quản Tôn giáo làm Giáo chủ. Vị
giáo chủ này có 70 vị sư phụ tá. Các Tăng lữ Bà-La Môn phải
giữ 10 điều giới luật, là:
1-Nhẫn nhục. 2-Làm phải (lấy điều lành mà trả điều ác) 3-Điều
độ. 4-Ngay thật. 5-Giữ mình trong sạch. 6-Làm chủ giác quan.
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7-Biết ràng Kinh luật Véda. 8-Biết rõ Đấng Phạm Thiên. 9-Nói
lời chơn thật. 10-Giữ mình đừng giận.
3- Thuyết Ashrama:
Thuyết Ashrama về 4 giai đoạn mà con người phải trải qua để
cho đời sống trần thế nhập vào việc hành sự Tôn giáo, như
sau:
a/-Phạn hành kỳ: Theo Thầy học tập Kinh Véda, tiếp thu huấn
luyện Tôn giáo, thời gian là 12 năm.
b/-Gia trú kỳ: Sống cuộc sống thế tục ở gia đình, lấy vợ sanh
con, làm các ngành nghề trong xã hội để mưu cầu cuộc sống,
không vi phạm chống lại bổn phận của một Tín đồ Bà La Môn,
tiến hành việc thờ cúng ở gia đình và bố thí.
c/-Lâm thế kỳ: Việc nhà đã xong, bản thân hoặc dắt theo vợ
vào ẩn cư trong rừng, sống đời khổ hạnh để bản thân chứng
ngộ được Đấng Brahma.
d/-Độn thế kỳ: bỏ nhà đi vân du bốn phương, sống bằng cách
nhận bố thí của dân chúng, mục đích để đạt được sự giải thoát
của linh hồn.
4- Brahman và Atman:
Brahman là nguồn gốc tối cao của vũ trụ, tức là Đại ngã, Đại
vũ trụ, Đại hồn, nay thường gọi là Thượng Đế.
Atman là bản ngã của con người, là bản ngã, là Tiểu hồn,
Tiểu vũ trụ. Nó chỉ là một phần rất nhỏ của Đại ngã. Do đó
Brahman và Atman đồng bản chất, nên thông đồng được với
nhau. Tu luyện là để đạt được sự giải thoát của linh hồn khỏi
các khổ não ràng buộc nơi cõi trần để đem Atman trở về hiệp
nhứt với Brahman.
Nhận thức được chân lý này, không phải do trí tuệ, mà do sự
giác ngộ của toàn bộ bản thể. Nếu không giải thoát được thì
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không dứt khỏi Nghiệp (Karma), tức là không dứt khỏi Luân
hồi, phải đầu thai trở lại cõi trần, hết kiếp nọ tới kiếp kia.
5- Nghiệp Báo - Luân Hồi:
Kinh Upanishad đã nêu ra vấn đề Nghiệp báo và Luân hồi một
cách có hệ thống.
Nghiệp (Karma) được tạo ra bởi những hành vi thiện ác của
con người, sẽ quyết định việc Luân hồi chuyển kiếp của Linh
hồn người ấy sau khi chết. Nếu người nào làm điều thiện, Linh
hồn sẽ được chuyển kiếp thành người ở giai cấp cao hơn và
có thể thành một vị Thần, nhập vào Thiên Đạo. Nếu người ấy
làm nhiều điều ác thì Linh hồn sẽ chuyển kiếp đầu thai vào
những giai cấp thấp kém khổ sở và có thể bị trừng phạt đọa
đày. Con đường giải thoát là Thiền định, nhưng con đường tu
này quá khổ hạnh, ít người theo được, nên đa số Tín đồ theo
việc thờ cúng thần linh, tự kềm chế dục vọng của mình mà làm
việc từ thiện.
III- ẤN-ĐỘ GIÁO
Đạo Bà-La-Môn là một quốc giáo của nước Ấn Độ. Nhưng khi
Phật giáo của Đức Phật Thích-Ca truyền bá thì ảnh hưởng của
Đạo Bà-La-Môn thu hẹp dần. Qua nhiều lần cải cách để phù
hợp phần nào trào lưu tiến hóa của dân chúng, đến thế kỷ thứ
nhứt sau Tây lịch, Đạo Bà-La-Môn biến thành Ấn-Độ-giáo (nói
tắt là Ấn-giáo).
Ấn-Độ-giáo vẫn giữ những nét chánh của Đạo Bà La-Môn, thờ
đấng Brahma, về sau thờ thêm hai Đấng nữa là Civa (Shiva)
và Vishnu (hay Chrisna).
- Đấng Brahma là Thần Sáng tạo.
- Đấng Civa là Thấn tranh đấu.
- Đấng Vishnu là Thần Bảo tồn.
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Ba Đấng ấy hợp lại gọi là Tam Vị nhất thể (Đạo Cao Đài tôn
các Đấng ấy là Tam Thế Phật cai quản ba Nguơn: Thượng
nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn, hiện tạc Tượng đặt trên nóc
Bát-Quái-Đài - Tòa Thánh Tây Ninh).
Ấn-Độ-giáo còn thờ các vị thần thuở xưa khác như: Thần Sấm
Indra, thần Mặt trời Surya, Thần lửa Agni, Thần gió Vayu, thần
không trung Varuna.
Ấn-Độ-giáo vẫn giữ sự phân chia giai cấp của xã hội giống
như Đạo Bà-La-môn.
Ấn-Độ-giáo phân thành nhiều Chi phái, chủ yếu có hai giáo
phái lớn là Vihnu và Civa (Siva) đồng thời nuôi dưỡng nhiều
môn phái triết học mà nổi tiếng nhứt là hai môn phái: Védanta
và Yoga.
Để dễ dàng hòa nhập vào đông đảo dân chúng ở giai đoạn
này, nhiều nghi thức tế lễ được đơn giản hóa, những sự hiến
tế súc vật tốn kém được bãi bỏ. Đến thế kỷ thứ 19 và 20, một
số nhà hoạt động nổi tiếng của Ấn Độ như: Ram Mohan Roy,
Rama Krishna, Viveka Nanda, đã làm cuộc canh tân lớn đối
với Ấn Độ giáo, phục hồi những giá trị cơ bản và loại trừ các
yếu tố lạc hậu và thái quá ra khỏi tư tưởng của Đạo này.
Chính nhờ khả năng thay đổi thích ứng mà Ấn-độ-giáo vẫn
luôn luôn là Tôn giáo chính của người Ấn và có ảnh hưởng
sâu xa đến mọi từng lớp dân chúng từ xưa đến nay.
Theo thống kê sơ lược năm 1980, Ấn-độ-giáo hiện nay có tới
554 triệu tín đồ, đa số là người Ấn-Độ.
Trong những năm gần đây, những hoạt động mang tính Quốc
tế của Ấn-độ-giáo rất phong phú:
Năm 1979 tại Allahabad (Ấn độ), năm 1980 tại Colombo (Tích
lan), năm 1981 tại Népal, đã lần lượt triệu tập Đại hội các Tín
đồ theo Ấn-độ-giáo trên toàn Thế giới, để thảo luận các vấn đề
khó-khăn của Ấn-độ-giáo, làm thế nào cho Ấn-độ-giáo thích
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ứng với đời sống văn minh của dân chúng hiện đại và thiết lập
những mối liên hệ quốc tế giữa Ấn độ giáo với các Tôn giáo
một cách hữu nghị tốt đẹp.

BÀ MẸ THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Gọi là
Cực-Lạc Thế-Giới, ngoài cảnh đó ra Bần Đạo chưa tìm được
cảnh nào hơn cảnh ấy, chỉ có nơi đó mà thôi Phật gọi là CựcLạc Thế-Giới. Chúng ta vào trong cũng thấy một cái Ngai, đến
trước Ngai vinh diệu ấy, chúng ta vừa dòm lên dường như có
một Đấng, Đấng ấy chúng ta có thể gọi là Bà Già, nếu chúng
ta tưởng một vị Tiên-Nữ thì có một vị Tiên-Nữ, muốn thấy già
thì già, muốn thấy trẻ thì trẻ, rất huyền diệu, chúng ta được
vào, vô thấy Bà Mẹ mình. Ông Nội, dòm lên cũng thấy Mẹ,
cháu nội dòm lên cũng thấy mặt Mẹ, bởi vậy cho nên cả tình ái
của mình đều thấy cả nghiệp năng yêu-ái của mình. Ở thếgian này, Mẹ hay chửi mắng, rầy la, khi chúng ta về cảnh ấy
thấy người Mẹ có nhơn tình làm sao đâu, chớ không phải như
các Bà Mẹ ở thế-gian này vậy. Hễ khi thấy Bà rồi cả tình-ái
xưa không thể gì tả ra hình-trạng được, rồi tình ấy buộc chúng
ta dầu đứa nào cứng đầu bao nhiêu mà khi thấy cái thâm tình
cao trọng của Bà Mẹ cũng phải đổ lệ, rơi châu, Bần-Đạo dám
chắc có nhiều người tin Đạo, hiểu Đạo mà chưa biết. Thử hỏi
Đức Di-Lạc Vương-Phật, dầu Ngài đến bực cao trọng bao
nhiêu cũng là con, nghe ra dường như Chưởng-Quản các nơi,
do quyền của Đức Di-Lạc. Còn Phật-Mẫu nơi Cung Tạo-Hóa
Thiên là Mẹ của chúng ta, có một điều Bần-Đạo chẳng dám
nói. Muốn biết cái tình Mẹ yêu con thế nào? Chúng ta thấy
tượng của Phật Mẫu, Đức Di-Lạc quì đằng sau lưng chấp hai
tay đưa lên đó, dầu Bần-Đạo không tả hai nghĩa lý ấy cả thảy
cũng đều hiểu quyền-năng bực nào, nghĩa là "Mẹ cũng vẫn là
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quyền Mẹ". Trái ngược lại cầm quyền vi chủ mà Bần-Đạo làm
con phải hiếu hậu vi tiên, quyền năng ấy cũng để là Mẹ.
Bần Đạo cùng các Bạn kỳ trước đã ghé nơi Tạo Hóa Thiên tức
Tòa Thiên-Cung Phật Mẫu là Diêu Trì Cung. Bần Đạo có nói
một điều làm cho chúng ta nên suy nghĩ nhiều là: "Huyền-bí vô
biên của Phật-Mẫu".
Bần-Đạo nói sơ lược huyền-năng thế nào, mà khi chúng ta
vào kiến diện Ngài, ta ngó trên mặt Ngài ta thấy mặt Bà Mẹ ta,
sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về, Bần Đạo
tưởng ngó thấy Bà Mẹ sanh Bần Đạo, tưởng cả thảy cũng đều
ngó thấy người Mẹ của họ vậy. Nếu lấy theo cái trí học tưởngtượng không biết con mắt Thiêng-Liêng có chiếu hình Mẹ ta
chiếu diệu ra không? Hay là huyền-diệu vô biên của Phật-Mẫu
cho chúng ta thấy như vậy. Bà Mẹ hình hài chúng ta đây, là
nhơn-viên của Đức Phật-Mẫu bên phái Nữ đó. Phái Nữ rán để
tâm nghe điều ấy, là nhân-viên mật thiết của Đức Phật Mẫu,
trước khi đã để tại thế-gian này một hình-hài vào lòng mình
sản-xuất, tức nhiên là Phật Mẫu đã giao quyền năng Tạo Đoan
trong tay mình đó vậy. Chẳng cần nói cái vinh-diệu của người
đàn bà khi người con ấy nên người, biết dục tấn trên con
đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống. Mình về tại Cung Diêu-Trì
dòm lên thấy tượng ảnh của mình, không vinh-diệu nào bằng,
cái vinh-diệu ấy, có điều trọng hệ là dầu Nam, Nữ cũng vậy
rán giữ một điều này, coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ.
Ngày mình ngó thấy hình ảnh của Đức Phật-Mẫu thì thấy
người Mẹ nhơn từ, hiền-hậu vô cùng, hạnh-phúc mình được
hưởng đó, còn trái ngược lụng lại nếu ta thất hiếu, ta dòm vào
hình ảnh của Phật-Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm-nghị và lãnh
đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó."
Đức Hộ-Pháp thuyết 14-8 Đinh-Hợi: "Phật-Mẫu chẳng những
là Mẹ của nhơn-loại mà thôi, mà còn là Mẹ của toàn vạn loại
nữa: không có một vật-chất hữu hình nào sản xuất mà không
do tay Phật Mẫu. Đạo Cao Đài được cái đặc ân phi thường là
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từ xưa đến nay chưa có Tôn-giáo nào được hưởng, đó chính
là Bà Mẹ của chúng sanh đến đây dìu-dắt, độ dẫn chúng sanh
cả phần hồn lẫn phần xác. Tánh đức của Phật-Mẫu chẳng
khác Bà Mẹ phàm, sở dĩ Ngài đến với nhân-loại là vì: Nhơnloại 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 nhơnluân 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."


BẢ TRẠO
把櫂
E: The rower.
F: Le rameur.
Bả trạo là người chèo thuyền. (Bả là nắm lấy. Trạo: Chèo)
Trong cuộc Chèo Thuyền Bát Nhã nơi Tòa Thánh, Bả trạo
được xem như là trạo phu, tức là người chèo thuyền. Ðội Bả
Trạo gồm 12 người, mặc đồng phục như thủy thủ, mỗi người
tay cầm một mái chèo nhỏ. Theo Thể pháp, 12 bả trạo tượng
trưng Thập Nhị Thời Quân của Hiệp-Thiên-Ðài, nên cũng
tượng trưng Thập nhị Ðịa chi. (Ðức Chí Tôn chọn 12 vị Thời
Quân Hiệp-Thiên-Ðài, có 12 tuổi đúng theo Thập nhị Ðịa chi).
Các đội Bả trạo đều do một vị Tổng trạo cai quản.
(Xem: Thuyền Bát Nhã, vần TH)
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BẢ VINH HUÊ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cái bả vinh huê đời rối rắm,
Nguồn đào thong thả đã là đâu?


BÁC
剝
Quẻ 23. Quẻ Sơn Địa Bác 山 地 剝.
Tượng: Khai ngươn Chuyển thế.
Quẻ này là Quẻ Sơn Địa Bác. Cấn thượng là ngoại Cấn. Khôn
hạ là ngoại Khôn. Cấn là Sơn. Khôn là Địa. Tên quẻ được đọc
là Sơn Địa Bác.
Chữ Bác trên có bộ ký 彐là đầu con nhím, dưới có chữ thủy
水là nước, bên phải có bộ đao 刂(刀) là con dao. Nghĩa của
tượng này là đầu con nhím nổi trên nước, lấy dao mà chặt, lột
da nó. Nhím là vật có lông rất cứng và nhọn như mũi tên khắp
mình, làm cho các vật khác khó đến gần nó được. Dìm nhím
xuống nước thì lông nó xếp xuôi lại mới có thể lột được da nó.
Lông nhím là vật để tự vệ cho loài nhím đó vậy.
Trước đây là quẻ Bí, nghĩa là trang-sức, có trang sức thì sau
mới có thân nhau, loại nào theo thứ ấy như "Ngưu thì tầm
ngưu, mã thì tầm mã" hay là câu "Đồng thanh tương ứng đồng
khí tương cầu". Cũng bởi phân chia mới có đấu tranh và có
tiêu-diệt nhau, cho nên mới đi đến thời quẻ Bác. Bác là gọt
đẽo, bào mòn. Theo tượng quẻ mà nói: Quẻ Cấn ở trên tượng
là núi, quẻ Khôn ở dưới tượng đất, tức là trên đất có núi. Núi
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là nơi cao hơn đất mà liền với đất. Đất và núi là cùng một thể.
Nếu san núi thì bằng đất đó là cái nghĩa Bác. Theo vạch quẻ
thì có 5 hào Âm đang thịnh lên và chỉ còn có một hào Dương
trên chỗ cùng-cực mỏng manh. Âm thịnh lên chiếm hết
Dương, cho nên lấy nghĩa Bác là gọt, đẽo, bào mòn đến mức
sụp đổ.
Quẻ Bác tượng cho tháng Kiến Tuất là tháng 9 cuối mùa Thu
sắp sang Đông. Cuối Thu muôn vật đều uể-oải, cây cối rụng lá
đầy mặt đất, cảnh vật đìu-hiu vắng-vẻ, bởi thế mà mùa thu là
mùa buồn thảm của các Văn-nhân, thi sĩ, là mùa nảy thi-tứ cho
các điệu thơ buồn. Đó là lúc khí Dương gần hết để tới lúc
thuần của thời Âm, là lúc tượng sự gọt đẽo vậy.
Cái thứ-tự xếp đặt các quẻ của Thánh-hiền thật là thâm-trầm
lắm vậy.
Đạo Cao Đài cho thấy rõ về Cơ quan chuyển thế:
Đức Hộ-pháp thuyết tại Ðền Thánh, ngày mồng 1 tháng 9 năm
Ðinh Hợi (1947), lúc 12 giờ trưa:
"Bần Ðạo nhớ buổi Chí Tôn mới đến tỏ danh hiệu Ngài. Người
hứa với các Môn Ðệ của Người buổi đầu tiên về cơ quan
chuyển thế làm phân vân biết bao nhiêu nhà trí thức, tìm hiểu
hai chữ chuyển thế là nghĩa gì? Theo triết lý học định nghĩa
chữ chuyển thế là: Xoay đổi thời đại hiển nhiên ra thời đại
khác hoặc không phù hạp, hoặc quá khuôn khổ, nề nếp nên
quyết đoán thay đổi lập trường thiêng liêng vì thời đại nầy đã
định.
Chuyển 轉 nghĩa là sửa đổi cũ ra mới, lấy nghĩa lý đã định hẳn
ra, tức nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn luật đạo đức từ
trước đến giờ để lại đều bị biếm trách cả, bởi vì đời quá hung
tàn bạo ngược vô nhơn luân, tinh thần đạo đức không qui
định, tâm lý loài người không tương quan cùng nhau, mất cả
luật đồng sanh làm căn bản của loài người, luật đồng sanh
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gần như bị hủy bỏ, bởi thấy tấn tuồng trước mắt, nào giặc giã
chiến tranh, giành sống mà giết hại lẫn nhau, oán kết thâm
thù, loài người do nơi ấy mà biến sanh tàn ác, cái phương
sanh sống đến một giai đoạn rất khó khăn và chúng ta thử xét
đoán trong các Kinh điển Ðạo giáo để lại là "Mưa dầu nắng
lửa". Trận mưa dầu nắng lửa sẽ có hiện tượng y như trong
Kinh đã nói. Cũng vì sự sanh hoạt khó khăn mà loài người giết
hại lẫn nhau. Trên mặt địa cầu, nếu lấy con số hiểu biết người
ta định hai ngàn năm trăm bảy triệu sanh mạng, không kể mấy
trận giặc tàn khốc đã qua, hiện giờ làm giảm bớt rất nhiều
trong số ấy. Ðời sống đến giai đoạn khó khăn hơn nữa, những
phẩm vật nuôi sống loài người càng giảm bớt thì nhân loại còn
quyết liệt chiến đấu hơn nữa.
Bần Ðạo tìm hiểu, định nghĩa hai chữ "chuyển thế" là thay đổi
thời thế. Ðem Kinh Luật ra quan sát thấy mỗi thế kỷ, mỗi
Ngươn từ trước đến giờ nhiều giai đoạn cũng giống nhau một
cách lạ lùng, những tấn tuồng nầy giống tấn tuồng trước,
không ngoài khuôn viên ấy. Trước hết bắt đầu là sắc dân da
đen là dân Brahma tức là dân Ấn Ðộ. Chí Tôn giao vận
mạng địa cầu nầy cho dân da đen, vì dân da đen là con
Trưởng nam của Ðức Chí Tôn, Ðức Chí Tôn giao cho dân da
đen nắm giữ về tinh thần lẫn hình thể, không ai hân hạnh hơn
dân da đen. Nước Ấn Ðộ có Ðạo đầu tiên hơn hết, làm Chúa
cả địa cầu nầy. Ðã được hữu hạnh cao trọng quyền năng hơn
hết nhưng rồi phân chia nòi giống, biệt lập tương tranh, tận
diệt tất cả nòi giống khác, chính mình chúng ta hôm nay, cũng
ở trong khuôn khổ đó vậy. Vì thế mà mất quyền hành, Ðức Chí
Tôn mới đem dân da xám là dân Bengalis (Bénarés) lên làm
chủ quyền, chuyển giao lại cho dân da xám sửa đời, trị thế.
Chí Tôn đem Ðạo Brahma để dân da xám làm chủ, làm Chúa,
sửa Ðời lập Ðạo, trái lại dân da xám không làm nên phận, các
tấn tuồng hung ác mãi diễn lại, buộc Chí Tôn phải cho dân
Olivâtre cầm quyền làm Thầy nơi địa cầu nầy đặng trị thế,
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nhưng rồi sắc dân Olivâtre cũng không làm nên phận, nên mới
có nạn tiêu diệt mà chúng ta đã thấy khuôn khổ đó là khoảng
đất Á Ðông nầy thuộc dân bán đảo Malacca cũng bị hành
pháp đó, cho nên bị biển tận diệt sát hại, chỉ còn lại Presqu'ile
de Malacca.
Ðức Chí Tôn mới giao cho sắc dân da đỏ, sắc dân nầy là
dân xứ Egypte (Ai Cập) tức là nòi giống của thế giới mới.
Pérou cũng là con cháu sắc dân ấy. Lúc trước thế giới mới
chưa có, xung quanh vòng xích đạo (Equateur) lúc bấy giờ là
toàn biển cả hóa cồn như vùng sa mạc Sahara ngày nay, nơi
dân Atlantéenné tối cổ. Thấy dân Pérou, Egypte mà ngày nay
ai cũng phải cúi đầu trước sự văn minh của họ. Nhưng đến
nay họ không còn tồn tại đẹp đẽ như trước, vì làm Chúa mà
giết người, làm Anh, làm Thầy không xứng đáng. Ðức Chí Tôn
thấy nhơn loại không giữ vững thiên lương đức tánh mới làm
ra trận Ðại Hồng Thủy, cho nên mới có thế giới mới ngày nay.
Ðến da vàng (Asie Iranienne) là nước Tàu, đừng tưởng
nước Tàu do một sắc dân mà ra, họ gồm nhiều sắc dân hiệp
lại thành nước Tàu, thành thử tiếng nói thì khác chỉ có chữ
giống nhau mà thôi, nước Nam ta gốc cũng ở nước Tàu, giống
da vàng cũng thất Ðạo nên Ðức Chí Tôn để quyền cho giống
da trắng gần Mongol hiệp với Race Caspienne (Afghanstan,
Yougoslavie) ở Cận Ðông tràn qua Âu Châu lập quốc rồi
chiếm đoạt Âu Châu.
Ðức Chí Tôn để quyền cho da trắng làm chủ, thay vì dân da
trắng lo sửa đời trị thế, trái lại để cho thế giới tương tàn tương
sát lẫn nhau, nếu cơ quan chuyển thế đổi quyền thì mặt địa
cầu còn thay đổi. Dân da trắng rồi cũng như cảnh tượng
Hoàng Ðồ nước Tàu vậy. Cơ quan chuyển thế mà Ðức Chí
Tôn lập trước mắt sẽ dữ dội lắm, tấn tuồng đó vẫn còn tiếp
diễn chưa dứt.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

98

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Bần Ðạo quả quyết rằng: Sẽ còn đại động dữ dội một
phen nữa nơi mặt địa cầu nầy, đặng chi? Ðặng giống da
trắng giao quyền cho sắc dân mới nữa là giống dân Thần
Thông Nhơn (Race Lucide) làm chủ, cầm giềng mối toàn
mặt địa cầu nầy.

BÁC ÁI
博愛
E: The universal love.
F: L’amour universel.
Ngày 10-3-1927 (âl 7-2-Đinh Mão).
Phò loan : Bảo Pháp - Hiến Pháp, tại Đàn Phú Nhuận.
Thầy dạy: "Vì lòng Bác ái, Thầy đến mở Đạo cho chúng sanh
nhờ, mà cũng còn có điều trở ngại, ấy là do kẻ bất lương mà
ra. Chúng nó cũng dối lấy chữ nghĩa Bác ái mà ngăn đón. Các
con vì đó mà ngần ngại giữa đường, cũng vì phần đông chưa
đủ nhơn cách, nên Thầy cũng phải nương theo cho qua hồi
trắc trở. Thế nào rồi đây cũng có ngày phổ thông Chánh giáo
đặng. Các con đừng thấy những sự phàm-quyền ấy mà lo cho
Thầy không đủ quyền pháp chế trị, các con sẽ thấy phép mầu
của Thầy là dường nào ! Vậy, lúc nầy, những Môn đệ mới phải
lập thệ giữa Thầy mà nhập Đạo."
Đức Quyền Giáo Tông giảng Đạo năm 1935 về Bác Ái.
"Bác là rộng, Ái là thương. Lòng bác ái tức là thương rộng ra,
ta chẳng những thương ông, bà, cha, mẹ, vợ, con, cùng là
thân tộc họ hàng; Mà ta còn phải thương rộng ra đến cả nhơn
loại, chẳng luận nước nào. Ta chẳng những thương cả nhơn
loại mà ta còn phải thương rộng ra cho tới cả lòai sinh vật
khác nữa".
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"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.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện lời nói biến hình Bác ái,
"Nguyện chí thành sửa máy tà gian."

BÁC LUẬT - PHÁ CỔ
(Bác luật: Bác bỏ luật pháp tu hành cũ vì không còn thích hợp
với trình độ tiến hóa cao của nhơn sanh hiện nay. Phá cổ: Phá
bỏ pháp luật khắc khe cũ vì không còn thích hợp với thời đại.
(Cổ 罟 là tấm lưới pháp luật, hình pháp, ý nói pháp luật khắc
khe) Đức Chí-Tôn cho biết ngày nay buổi Tam Kỳ Phổ Độ,
Thầy đến dạy lập Tân Luật - Pháp Chánh Truyền, nên Ngọc
Hư Cung cũng như Lôi Âm Tự đã bỏ Cựu Luật vốn có nhiều
điều khắc khe để cho chúng sanh dễ tu hành hơn.
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."
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BÁC LÃM QUẦN THƠ
泊攬羣書
Đức Quyền Giáo Tông dạy về Đức chí thành (1935) "Người
theo Ðạo mà không chí thành thì bất quá là mượn danh Ðạo
để vụ tất đồng tiền, hoặc bị lợi dụng đức tin của hàng Tín Ðồ
thấp thỏi để mưu điều trái Ðạo. Người giữ Ðạo mà không chí
thành, dầu cho bác lãm quần thơ, rõ thông đạo lý đến đâu đi
nữa tưởng cũng không trông thành Ðạo."


BẠC ĐÃI
泊待
F: maltraiter.
Thầy nói: Mỗi phen Thầy đau thảm khóc lóc các con, phải lén
hạ trần, quyết bỏ ngôi Chí-Tôn xuống lập Ðạo, lại bị các con
bạc đãi, biếm nhẻ, xua đuổi bắt buộc đến đỗi phải chịu cho
các con giết chết?
Riêng Đức Quyền Giáo Tông nói về sự bạc đãi của Pháp "Ðạo
Cao-Ðài ngày nay tính ra trên một triệu Tín đồ, phần nhiều là
người Việt Nam, còn bao nhiêu người Langsa, người CaoMiên, người Lào, người Sơn-cước và người Tàu; có lẽ Chánh
phủ thuộc địa chưa có hiểu tâm lý của chúng tôi, cho nên Tínđồ 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."
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BẠC NHƯỢC
泊弱
F: Faible.
Thầy dạy: "Con cứ giận lẫy vậy hoài. Cười! Chẳng phải Đạo là
vậy, con ôi! Cũng vì bạc nhược hay nghe mà không biết binh
vực con mới ra vậy. Từ đây, Thầy dặn ai thương ghét mặc ai,
con cứ thương Đạo là đủ."
Đức Hộ-Pháp thì than: "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."

BẠC TÌNH
泊情
F: Ingratitude.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trời hằng thương mến lũ nhơn sanh,
Giận nỗi cưu cưu ở bạc tình.


BÁCH NIÊN GIAI LÃO
百年皆老
E: To live together in throuhout life.
F: Vivre ensemble dans toute sa vie.
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Bách: Trăm, còn đọc là Bá. Niên: Năm. Giai: Ðều, cùng. Lão:
Già. Bách niên là trăm năm, ý nói suốt đời. Bách niên giai
lão là trăm năm cùng già.
Ðây là câu cầu chúc thường nghe trong đám cưới, chúc cho
đôi vợ chồng mới cưới được bách niên giai lão, nghĩa là chúc
hai người sống bền chặt bên nhau suốt đời.


BẠCH CHỦNG ÂU CHÂU
白種歐洲
F: Race blanche Europe .
Bạch chủng là giống người dân da trắng. Âu châu là một
trong năm Châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Dân Âu châu có một nền
văn minh hóa học sớm hơn hết, nên họ luôn tìm kiếm những
nước giàu khoáng sản như mỏ than, sắt, đồng, kẽm, vàng,
bạc, dầu mỏ…để chiếm đất đai làm thuộc địa… làm giàu cho
xứ sở mình. Thời điểm ấy thì Pháp chiếm Việt Nam, Lào,
Kampuchia làm thuộc địa lập thành ba nước Đông dương. Việt
Nam phải chịu sự đô hộ của Pháp gần trăm năm. Một nước bị
trị bao giờ cũng mang niềm oán hận đối với những nước cai
trị, dĩ nhiên danh từ "thực dân" gán cho họ cũng đủ nghĩa lắm
rồi ! Việt Nam rất oán ghét nên gọi người pháp là "Bạch quỉ"
tức là quỉ trắng. Nhưng ngày nay Việt Nam là một nước sẽ làm
CHỦ toàn thế giới về mặt tinh thần, sự oán cừu không còn
nữa. lấy ân trả oán để oán nọ tiêu tan. Điều trước tiên là đem
đạo đức rải khắp Năm châu trong ý muốn của Đức Thượng
đế, nên: "Đại-Đạo tiên khởi lập thành tại nước Việt-Nam, nhiên
hậu sẽ hoằng-khai các miền Đông-Á, qui hợp cả Huỳnh-chủng
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làm đà sang Bạch-chủng Âu-châu dìu-dẫn khắp thiên-hạ trên
con đường Công-Đồng."

BẠCH HẠC
白鶴
F: grue blanche.
Đức Hộ-Pháp nói: Hồi tưởng lại hai mươi mấy năm trước khi
Đức Chí Tôn đến cùng chúng ta, cầm cây Linh bút của Ngài
tạo nền Chơn giáo. Ông đến với một thân già nghèo của Ông,
chính mình Ông khai rằng: Ông là một Ông già nghèo Ổng nói
"Tròi trọi mình không mới thiệt bần". Ông đến cho ta một danh
thể là lập Hội-Thánh cho con cái của Ổng, nhưng Ông còn cỡi
được con Bạch hạc ở trên mây trắng, còn Thánh Thể của
Ông ở ngoài mưa nắng cũng không được nữa, nó khó lắm đó
vậy. Tình trạng rất khó khăn, Ổng đến với một thân nghèo để
tạo dựng Thánh Thể cho con cái Ổng. Mà ôi thôi ! Đám ThánhThể của Ổng nó cũng nghèo nữa, nhưng mà cái nghèo đó
chúng ta có một năng lực cao thượng vô giá không thể tưởng
tượng được."

BẠCH KỲ
(Xem Nhan-Uyên-kỳ)
白旗
F: Drapeau blanc.
(Bạch là trắng, kỳ là lá cờ, tượng trưng cho một quốc gia, một
tôn giáo). Bạch kỳ tức là lá cờ màu trắng làm biểu hiệu cho sự
hòa giải đem Hòa bình cho dân tộc.
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Trong cửa đạo Cao-Đài, Bốn vị trong nhóm Hòa-Bình Chung
Sống của Đức Hộ Pháp, phấn khởi tính thần mà đi cậm cờ
Bến hải. Đó là: Thoại, Kỳ, Đại, Lợi đã thực hiện tinh thần yêu
nước. Bốn vị này dám đột nhập cầu Hiền lương treo cờ trắng
(Bạch kỳ).

BẠCH KHỈ (Bạch Khởi) (Tên)
白起
Bạch Khỉ còn đọc là Bạch Khởi, là tên của một đại tướng tài
giỏi bách chiến bách thắng của vua Tần Chiêu Tương Vương
thời Ðông Châu Liệt Quốc. Nhưng Bạch Khởi có tánh độc ác
và háo sát. Suốt cuộc đời làm tướng của Bạch Khởi, ông ta đã
giết hằng trăm vạn quân địch. Trong trận quân Tần đem quân
đánh nước Ngụy ở Y Khuyết, Bạch Khởi lấy được 61 thành,
chém 24 vạn địch quân. Sau đó, Bạch Khởi đem quân đánh
nước Sở, chiếm Yên Dĩnh, định được hai đất Vu, Kiềm, rồi lại
đánh nước Ngụy, đuổi được Mang Mão, chém 13 vạn thủ cấp,
lại kéo quân đánh nước Hàn, lấy 5 thành, chém 5 vạn thủ cấp,
lại chém tướng Triệu là Giả Yến, đánh chìm 2 vạn quân Triệu
xuống sông. Do những chiến công lẫy lừng đó, vua Tần phong
cho Bạch Khởi chức Võ An Quân.
Nước Tần muốn chiếm nước Triệu, nhưng còn ngại Lão tướng
Liêm Pha của Triệu. Thừa Tướng nước Tần là Phạm Chuy bí
mật sai người đem vàng bạc qua Triệu, thực hiện kế ly gián
khiến vua Triệu nghi ngờ Liêm Pha, tước hết binh quyền rồi
giao cho Triệu Quát làm Ðại Tướng. Vua Tần cử Bạch Khởi
kéo quân đánh Triệu. Triệu Quát kéo quân ra cự địch. Bạch
Khởi lừa Triệu Quát vào hiểm địa Trường Bình, đánh cho một
trận, giết chết Triệu Quát và 5 vạn quân Triệu, số quân Triệu
còn lại chừng 40 vạn đều đầu hàng. Bạch Khởi bàn với Phó
Tướng Vương Hạt rằng:
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- Trước, quân ta đã lấy được hai thành Giả Vương và Thượng
Ðảng, dân chúng ở đó không chịu theo Tần mà vẫn theo Triệu.
Nay quân Triệu đầu hàng trước sau được 40 vạn, nếu lỡ
chúng nó sanh biến thì phòng sao giữ được. Nghị rồi liền cấp
rượu thịt cho quân Triệu ăn uống no say, hẹn ngày mai sẽ thả
những quân già yếu, còn quân cường tráng thì phát cho khí
giới sung vào quân Tần. Ðêm ấy, Bạch Khởi cho quân Tần lấy
vải trắng bịt đầu, ai không có vải trắng trên đầu thì cứ giết. Tất
cả 40 vạn quân Triệu đều bị giết sạch trong một đêm, máu
chảy thành sông, thây chất thành núi. Vua quan và dân chúng
nước Triệu ở Hàm Ðan nghe tin đều thất đảm kinh hồn, than
khóc vang Trời. Bạch Khởi kéo quân đánh tiếp, lấy thêm được
70 thành nữa của Triệu, tiến gần đến kinh đô Hàm Ðan của
Triệu. Nước Triệu mất hết tinh thần, may nhờ mưu thần Tô Ðại
dâng kế, vua Triệu cấp tốc cung ứng tiền bạc cho Tô Ðại bí
mật sang Tần, tìm cách yết kiến Thừa Tướng Phạm Chuy của
Tần. Tô Ðại phân tích tình hình cho Phạm Chuy thấy, nếu để
Bạch Khởi tóm thâu nước Triệu thì công cán lớn lao ấy làm
cho ghế Thừa Tướng của Phạm Chuy lung lay và có thể mất.
Chi bằng Thừa Tướng nên tâu với vua Tần ra lịnh cho Bạch
Khởi lui binh, nước Triệu và Hàn sẽ sai sứ cầu hòa và cắt đất
dâng cho Tần. Sau đó là cái công lớn của Thừa Tướng, mà lại
giải bớt binh quyền của Bạch Khởi. Phạm Chuy nghe bàn
đúng lý nên làm theo kế ấy, khiến Bạch Khởi rất tức giận, vì
chỉ không đầy một tháng nữa thì Bạch Khởi sẽ bắt sống được
vua Triệu, nhưng nay theo lịnh của vua Tần, Bạch Khởi đành
phải lui binh. Hai năm sau, vua Tần lại sai Bạch Khởi đem
quân đánh Triệu. Bạch Khởi biết cơ hội đánh thắng Triệu
trước đây hai năm đã bỏ qua, nay quân Triệu đã hùng mạnh.
Lão Tướng Liêm Pha tái thủ binh quyền thì làm sao đánh Triệu
cho nỗi. Do đó, Bạch Khởi cáo bịnh không đi. Vua Tần nghi
ngờ, lại có Phạm Chuy gièm vào, vua Tần thâu hết quan tước
của Bạch Khởi, đồng thời thâu hồi các đất ăn lộc, giáng Bạch
Khởi xuống làm lính, rồi sai sứ đem trao cho Bạch Khởi một
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thanh gươm buộc phải tự tử. Bạch Khởi than rằng: "Ta có tội
gì mà ra nông nỗi nầy? À! Ta thực đáng chết lắm! Trong trận
Trường Bình, ta đã đánh lừa và giết chết 40 vạn quân Triệu đã
đầu hàng. Chúng nó có tội gì? Ôi! Nay ta bị vua Tần giết chết
là đáng lắm." Than rồi liền lấy gươm tự đâm cổ chết.
Một thời gian dài về sau, thời nhà Ðường, có tiếng sét đánh
chết một con trâu ngoài đồng, người ta thấy dưới bụng trâu có
hai chữ Bạch Khởi. Dân chúng tin rằng, Bạch Khởi giết người
nhiều quá nên mấy trăm năm sau vẫn còn bị đọa làm kiếp trâu
và bị sét đánh chết.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thạnh bỏ suy đương lao khổ phận,
Cũng như Bạch Khỉ đến hôn mê.

BẠCH LONG
白龍
F: Dragon blanc.

Ở phia dưới quả Càn Khôn (có 8 vị Bạch Long).
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BẠCH NGỌC CHUNG
白玉鐘

BẠCH NGỌC CHUNG ĐÀI
白玉鐘臺
E: The tower of the Bạch Ngọc Bell.
F: La tour de la Cloche Bạch Ngọc.
(Bạch: Màu trắng, rõ ràng. Ngọc: Loại đá quí có màu sáng
bóng rất đẹp. Chung: Cái chuông. Ðài: Cái tháp cao). Bạch
Ngọc Chung Đài là cái tháp cao trên đó có đặt một cái chuông
lớn, gọi là chuông Bạch Ngọc.
Nơi mặt tiền Đền Thánh Tòa-Thánh Tây Ninh có hai cái Đài
hình vuông cất cao lên, mỗi Đài cao 36 thước, đài bên mặt có
đặt một cái chuông lớn bên trong gọi là Bạch Ngọc Chung Đài,
Đài bên trái có đặt một cái trống lớn bên trong gọi là Lôi Âm
Cổ Đài.
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BẠCH NGỌC CHUNG MINH
白玉鐘鳴
E: The Bạch Ngọc bell rings.
F: La cloche Bạch Ngọc sonne.
(Bạch Ngọc Chung: Chuông Bạch Ngọc. Minh: Kêu).Bạch
Ngọc Chung Minh là tiếng kêu vang lên khi dộng vào cái
chuông Bạch Ngọc cho nó phát ra âm thanh. Mục đích của
tiếng vang này làm thức tỉnh người sống và cũng làm thức tỉnh
cả Âm hồn còn chơi vơi trong các cõi Âm quang hay Địa ngục.
Tiếng chuông Bạch Ngọc chỉ được khởi dộng trong những đàn
cúng lớn tại Tòa Thánh hay các Thánh Thất. Trước khi dộng
chuông phải đọc câu kệ:
Ðây là câu xướng của Lễ sĩ trong nghi tiết cúng Ðại đàn hay
Tiểu Ðàn tại các Thánh Thất. Sau khi tiếng trống bên Lôi Âm
Cổ Đài chấm dứt thì Lễ-sĩ xướng: "Bạch Ngọc Chung minh".
Người trực bên Đài Bạch Ngọc Chung khởi dộng chuông.
Trước tiên dộng 3 tiếng khởi đầu, tiếp theo ngâm 4 câu kệ
chuông, dứt mỗi câu kệ, dộng một tiếng chuông lớn.
Tiếp theo, dộng tiếp 12 tiếng chuông nữa, rồi dộng tiếp 3 hồi,
mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 12 dùi, cộng 3 hồi là 432 tiếng. Sau
cùng dộng thêm 3 tiếng chuông lớn nữa là chấm dứt.
Tổng cộng lúc khởi dộng chuông cho đến lúc dứt chuông gồm
có: 3 + 4 + 12 + 432 + 3 = 454 tiếng chuông.
BÀI KỆ CHUÔNG:
Viết ra chữ Hán:
Thần chung thinh hướng phóng Phong Ðô, 神 鍾 聲 向 放 酆 都
Ðịa-Tạng khai môn phóng xá cô.
地藏開門放赦辜
Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
三期運轉金光現
Sám hối âm hồn xuất u đồ.
懺悔陰魂出幽途
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Giải nghĩa:
Câu 1: Tiếng chuông thiêng liêng phát ra hướng đến cõi
Phong Đô. (Thần: thiêng liêng. Thinh: tiếng. Phóng: phát ra).
Câu 2: Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mở cửa phóng thích các
tội hồn. (Xá: tha tội. Cô: đơn độc, tội lỗi).
Câu 3: Đại-Đao Tam-Kỳ Phổ-Độ ra đời, vận chuyển làm hiện
ra một lằn ánh sáng vàng (tạo thành một chiếc cầu bắc đến cõi
Phong Đô).
Câu 4: Các chơn hồn ở Phong Đô sám hối tội tình khi đi ra
khỏi nơi tối tăm ấy bằng con đường là lằn kim quang nói trên.
(Âm hồn: chơn hồn nơi cõi Âm. U: tối tăm. Đồ: con đường).
Tiếng trống và tiếng chuông đánh lên trước giờ bái Lễ Ðức Chí
Tôn có mãnh lực mầu nhiệm, âm thanh vang dội truyền lên
đến tận Bạch Ngọc Kinh, Cực-Lạc Thế-giới, các từng Trời, để
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật biết giờ chầu lễ Ðức Chí Tôn và
nhứt là vang dội đến cõi Phong đô, Âm Quang, để cho các linh
hồn tội lỗi thức tỉnh, hồi tâm hướng thiện, cầu xin Ðức Chí Tôn
cứu vớt cho trong kỳ Ba Đại-Ân-xá của Chí-Tôn.
Bản chép khác:
Trong Quyển Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh của hai vị Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt in năm 1928, nơi
trang 42, bài Kệ trên gọi là: Chung Xướng, chép ra như sau:
Chung thinh khấu hướng triệt Phong Đô,
Địa Tạng khai ân phóng xá cô.
Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
Sám hối âm hồn xuất u đồ.
(Khấu: cúi đầu. Triệt: thấu tới. Ân: ơn).
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BẠCH NGỌC CÔNG ĐỒNG
白玉公同
E: The reunion in the White Jade Palace.
F: La réunion dans le Palais de Jade Blanc.
(Bạch Ngọc là chỉ Bạch Ngọc Kinh. Công Ðồng: Một cuộc hội
gồm nhiều thành phần để bàn luận và quyết nghị các công
việc chung). Bạch Ngọc Công Đồng 白玉公同 Đây là một
phiên Đại Hội gồm chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Ngọc Hư
Cung, Linh Tiêu Điện là tòa Bạch Ngọc Kinh nơi cõi Thiêng
Liêng Hằng sống. Đây cũng xác định chữ Bạch Ngọc 白玉 tức
là Bạch Ngọc Kinh 白玉京 là tòa lâu đài bằng ngọc trắng, nơi
ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngoài cửa
bằng vàng ròng gọi là Huỳnh Kim Khuyết
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam mô Bạch Ngọc Công Ðồng,
"Thần Tiên Thánh Phật mở vòng trái oan."

BẠCH NGỌC - HUỲNH KIM
白玉 - 黃金
Bạch Ngọc tức là Bạch Ngọc Kinh 白玉京 là Một tòa Thiên
các, nơi ngự của Đức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bên
ngoài Tòa ngự này là một cửa ngõ bằng vàng ròng, cực kỳ
tráng lệ, ấy là Huỳnh-Kim-Khuyết. Ngôi Bạch Ngọc Kinh bằng
ngọc màu trắng cao vọi vọi, có cổng Huỳnh Kim Khuyết bằng
vàng ròng xa mù mù như hai câu trong bài Ngọc Hoàng Kinh:
Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết, 渺 渺 黃 金 闕
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh. 巍 巍 白 玉 京
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Đây là Tòa ngự của Đức Thượng Đế trên Cung Trời; ngày nay
Đức Ngài đến lập cho nhân loại một Tòa Bạch Ngọc Kinh tại
thế đó là Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh này đây.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cao Ðài tá thế đến phàm gian,
Bạch Ngọc Huỳnh Kim cũng chẳng màng.
Chiều lụy đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.

BẠCH NGỌC KINH
白玉京
E: The White Jade Palace.
F: Le Palais de Jade Blanc.
(Bạch Ngọc là loại đá quí có màu sáng bóng rất đẹp. Kinh là
tòa nhà to lớn, là nơi thường ngự của Ðức Chí Tôn). Bạch
Ngọc Kinh là tòa nhà bằng ngọc trắng tại Trung Tâm của Càn
khôn Vũ trụ, là nơi thường ngự của Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Ðế. Trong Bạch Ngọc Kinh có đủ ngôi vị của chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật, đủ cả Nam và Nữ.
Thánh ngôn có bài thi mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau:
TÂN TẢ BẠCH NGỌC KINH
Một tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.
Vạn trượng then gài ngăn Bắc Ðẩu,
Thiên trùng nhíp 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 muôn kiếp chẳng hề xao.
(ngày 01-01-Bính Dần)
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Thầy dạy: "Chỗ Thầy ngự gọi là Bạch-Ngọc-Kinh, là Kinh
toàn ngọc trắng, rộng cao vòi-vọi, ngoài có Huỳnh-Kim Khuyết
là cửa ngõ bằng vàng ròng cực kỳ mỹ-lệ. Dưới ba mươi sáu
từng Trời còn có một từng nữa là nhứt mạch đẳng tinh-vi gọi là
cảnh Niết Bàn. Chín từng nữa gọi là Cửu Thiên khai hóa tức là
chín phương Trời cộng với Niết-Bàn là mười, gọi là Thập
phương Chư Phật. Gọi "Chín phương Trời, mười phương
Phật" là do đó. Cõi Niết-Bàn là chư Phật ngự, Phật-Tổ ngự nơi
hướng Tây, Quan-Âm ngự nơi hướng Nam, mỗi từng đều có
sơn xuyên hà hải, tứ phương bát hướng, liên đài hằng hà sasố Phật.
Còn Như-Lai là cảnh Phật chớ không phải danh Phật, nên
trong kinh có câu "Bổn giác vị kim giác Như lai." Bồ-Đề là chỗ
Phật ngự, Phạm-môn là cửa Phật, Bĩ ngạn là đất Phật. HuỳnhKim bố điạ là vàng ròng đầy đất. Còn chỗ Nam Hải Ngạn
thượng là Quan-Âm ngự, gần bờ biển nơi hướng Nam cảnh
Phật, chớ không phải hướng Nam nơi cảnh phàm. Đó là còn ở
Thượng tầng không-khí hay là VÔ VI CHI-KHÍ. Rồi kế đó là
Đại Thiên thế-giái, kế là Thượng phương thế-giái là chỗ Đức
Tây-Vương Mẫu ngự nơi Cung Diêu Trì, gần đó có vườn Ngạn
Uyển Bàn Đào, Ngũ nhạc Bồng lai Nhược-thủy. Các Đấng
thiêng-liêng Nam Nữ hằng-hà sa số lâu đài cung điện toàn
bằng ngọc-ngà châu báu, hỗ-phách san hô, Điện đài lãng
phương trong cảnh Nhị châu chơn võ. Nơi Linh Tiêu-điện là
chỗ Tiên nhóm hội, có Ngọc-Vệ Kim-nương, gia lê quả táo,
toàn là Tiên-dược nhẹ nhàng cũng như đơn kim để Hồ huỳnhtương trường-sanh chi tửu, là rượu trường sanh dùng đặng
sống không chết. Kế đó là Trung-phương Thế-giái cũng là nơi
Cung điện của Thần Tiên, Nhơn-Tiên, Quỉ-Tiên, các bậc Quần
Tiên. Rồi tới Hạ tầng Thế giái, Tam Thiên thế giái, Ba ngàn
quả tinh-cầu phân làm Tứ đại bộ châu rồi nối theo Thất thập
nhị điạ, tức là Đệ nhứt cầu cho đến địa-cầu các con ở là địa
cầu 68. Từ hồi có địa-cầu này cho đến nay là mười hai muôn
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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 không-khí nặng nhẹ
khác nhau, tùy theo công-quả của mỗi Tinh-cầu, 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.
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."…
Thầy dạy: "K... con ôi! Cửa Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn A
Tỳ vốn nhiều người. Con liệu mà hành đạo. Thầy thương con
chừng nào, ngày sau con càng ăn năn tiếc chừng nấy. Thầy
cho biết: "Nơi Bạch Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái của
Thầy, tức là anh em với nhau. Cái phẩm vị của các con phải
buộc tái sanh nhiều kiếp mới đến địa vị tối thượng mình là nơi
Niết Bàn. Một lời nói với nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà
khuyên giúp lẫn nhau. Con chẳng nên gọi oan nghiệt. Còn Đạo
mới khai lập, tuy xuất hiện chưa đầy một năm, chớ chư Tiên,
chư Phật đã lập cùng cả Năm Châu."
"Trên Bạch Ngọc Kinh có đủ Nam và Nữ, các con chớ lầm
tưởng là phân biệt. Có các Ðấng Nữ Tiên, Nữ Phật còn lớn
quyền hơn Nam nhiều. 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."
Thầy dạy tiếp: "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
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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."
"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."
Tòa Thánh Tây Ninh được Ðức Hộ Pháp xây cất theo kiểu vở
do Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ vẽ ra, mô phỏng theo hình ảnh
của Bạch Ngọc Kinh nơi cõi thiêng liêng. Do đó, Tòa Thánh
Tây Ninh được xem là Bạch Ngọc Kinh tại thế.
Trong Con đường Thiêng liêng Hằng sống, Ðức Phạm Hộ
Pháp mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau:
"Lại gần tới còn thấy một vật khác thường quái lạ, nhưng nó là
một tòa Thiên các đẹp đẽ lắm, màu sắc thay đổi sáng rỡ, mà
cả Thoại khí bao quanh làm như thể vận chuyển hình trạng
của nó vậy. Lâu đài chớn chở mà nó là con vật sống chớ
không như gạch đá chúng ta làm đây, nó vận hành như con
vật sống vậy, thay đổi màu sắc vô cùng vô biên. Bí pháp ấy
không thế gì tả đặng, ngó thấy đặc sắc lắm. Nhà cửa ở thế
gian nầy là con vật chết, 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 nó là con tử vật mà nó sống ? Sống là do nơi đâu ?
Nếu biết được thì không lạ gì. Nơi Bạch Ngọc Kinh là Hỗn
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Nguơn Khí biến hình nó ra. Hỗn Nguơn Khí là Khí Sanh
Quang của chúng ta đã thở, đã hô hấp, khí để nuôi cả sanh
vật sống, ta cũng do nơi nó xuất hiện, mà biểu nó làm sao
không sống? Khi Bần đạo ngồi trên pháp xa đến, thấy các
chơn linh hằng hà sa số, bao vây trước cửa la liệt không thể
đếm. Pháp xa vừa ngừng, Bần Đạo bước xuống thấy ba cửa
nơi Bạch Ngọc Kinh có 12 vị Thời Quân mặc khôi giáp, tay
cầm bửu pháp, đứng cản đường không cho thiên hạ vô. Bần
Đạo giận quá đỗi. Ba cửa ấy xa nhau, mỗi cửa có bốn người
giữ. Bần Đạo muốn nói chuyện thì ba cửa ấy gom lại, 12
người hiệp lại đứng trước mặt Bần Đạo. Bần Đạo hỏi vì cớ
nào không cho người ta vô?
Vừa hỏi thì họ bỡ ngỡ nói người ta biểu đừng cho vô. Nói
người ta biểu thì Bần Đạo biết là Kim Quang Sứ biểu nó, xúi
nó đừng cho các chơn linh vào Bạch Ngọc Kinh. Giận quá,
Bần Đạo day mặt ra ngoài biểu các chơn linh vô. Họ tràn vô
nghe một cái ào dường như nước bể bờ chảy vào Bạch Ngọc
Kinh vậy. Tới chừng các chơn linh vô hết, liền biểu 12 vị Thời
Quân vô, rồi đứng dòm cùng hết thảy coi còn ai ở ngoài nữa
không. Bần Đạo vác cây Giáng Ma Xử đi vô Bạch Ngọc Kinh
sau hết. Bạch Ngọc Kinh chia làm ba căn, cửa chính giữa là
các vị Phật cao siêu, mình đứng day vô, phía bên tả là phái
nữ, phía bên hữu là phái nam. Bần Đạo nghe đi rần rần rộ rộ,
bên kia thì thấy hình bóng chiếu qua vách mà thôi, tấm vách
thật lạ lùng, trong trắng giống như sương sa vậy. Buổi đầu
Bần Đạo không để ý, đi tới nữa, thấy tất cả đều có ngôi vị của
họ sẵn. Bần Đạo vô cửa thấy họ ngồi có chỗ hết, còn mình thì
bơ thờ, vác cây Giáng Ma Xử đi vô, không biết đi đâu. Nói sao
người ta có chỗ ngồi, còn mình không có? Vừa nói rồi thì thấy
có người đứng gần bên mình mà không hay, họ trả lời: Cái
ngai của Ngài kia. Bần Đạo dòm lên thấy cái ngai tốt lắm, thấy
rồi trong bụng hồ nghi, nói không biết họ có gạt mình không.
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Bần Đạo sợ, vừa sợ thì có người nói: Chính cái ngai đó là của
Ngài.
Từ thử đến giờ, dầu vạn kiếp sanh chịu khổ để tạo vị nơi mặt
thế gian nầy cũng không bằng ngồi được trên đó. Nơi đó sung
sướng lắm, sung sướng làm sao đâu! Trong bụng nói làm sao
lên được trên đó? Vừa tính rồi thì dường như có nấc thang,
Bần Đạo lên ngồi rồi thì thấy trước mặt của mỗi người đều có
vật ăn và rượu để uống. Bần Đạo nói sao họ có ăn mà mình
không có. Vừa nói thì có một trái đào Tiên và một chung Tiên
tửu. Ở đó tưởng muốn cái gì đều có hết, nhứt nhứt không có
món gì mình muốn mà không có".
Thầy còn cho biết: "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."

BẠCH NHẪN ÐẠI TIÊN
Ngọc Cung gìn giữ động Ðình Tuyền,
Ðại Ðế ban ơn chưởng trọn quyền.
Tam Giáo lành khen cùng ác trị,
Dạy đời biết trọng lấy ân Thiên.
(23-12-1925)

BẠCH PHÁT
白髮
E: The white hair.
F: Cheveu blanc.
Bạch phát là tóc trắng. Ý nói nhiều ưu lo thì tóc sớm bạc.
Cũng có câu "Tâm sầu bạch phát" nghĩa là người lo buồn
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nhiều thì tóc trắng (đây là ý chỉ trắng trước tuổi). Ngũ Tử Tư
xưa qua một đêm lo lắng vì quân bị vây trong thành. Sáng ra
tóc ông đã bạc trắng.
Thầy dạy: Ngày 14-12-1926 (âl 10-11-Bính Dần)
Thanh nhàn muốn vẹn buổi chung qui,
Giáo hóa nhân sanh đức phải vì.
Bước thế chịu đày khơi bạch phát,
Nguồn Tiên rán lướt rạng thanh mi.

BẠCH TUYẾT THẦN QUANG - BẠCH TUYẾT THẦN
QUANG ĐÁI
白 雪 神 光 (Bạch Tuyết Thần Quang)
白 雪 神 光 帶 (Bạch Tuyết Thần Quang Đái)
E: The white belt of the spiritual light.
F: La ceinture blanche de la lumière spirituelle.
Đạo Phục của Bảo Văn Pháp Quân.
(Bạch: Màu trắng, rõ ràng. Bạch tuyết: Màu trắng như tuyết.
Thần: Thiêng liêng. Quang: Ánh sáng. Ðái: Cái đai lưng).
Bạch Tuyết Thần Quang Đái là cái đai lưng làm bằng hàng
trắng trong bộ đại phục của Bảo Văn Pháp Quân. Ðai nầy có
bề dài 3,330 mét và bề ngang 0,333 mét.Khi buộc ngang lưng,
phải buộc mối chừa ra trước thế nào đủ thắt một bông sen
năm cánh.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Bộ Đại phục của Văn Pháp
toàn bằng hàng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo như các
Chức sắc nơi Hiệp Thiên-Đài, song hai bên ngay chính giữa
có kết một bông sen 5 cánh, trên mỗi bông sen thì thêu Thiên
nhãn Thầy, ngay đường giữa trước Mão cũng kết một bông
sen nhưng khỏi thêu Thiên Nhãn. Cả thảy 3 bông sen trên
mão. Lưng đai Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, bề
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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."

BẠCH VÂN ĐỘNG & BẠCH VÂN HÒA THƯỢNG
白雲洞
E: The White Lodge
F: La Loge Blanche.
BẠCH VÂN ĐỘNG là gì?
Đức Hộ Pháp giải thích về Bạch Vân Động: "Xưa nay người ta
vẫn coi Nguyệt cầu (Mặt Trăng) là nơi dừng chân của những vị
Thánh, Thần, trước khi xuống trần giới (Địa cầu) đầu thai. Các
vị đó phải ở lại Nguyệt cầu ít lâu để liên lạc với Địa cầu, để
quen lần với đời sống ở thế gian nầy. Từ cổ, Thần thoại đã
mệnh danh Nguyệt cầu là Bạch Vân Động (Quảng Hàn
Cung). Cơ giáng ở Âu Châu, mệnh danh là LOGE BLANCHE
(Bạch Động). Giáo chủ của Bạch Vân Động là Bạch-Vân Hòa
Thượng, miêu duệ của Từ-Hàng Đạo-Nhơn, dòng dõi Đức
Phật Quan-Âm. Bạch Vân Hòa Thượng đã hai lần giáng trần ở
Pháp và một lần ở Việt-Nam.
- Một lần là Hồng Y Giáo Chủ Richelieu.
- Một lần là Quận Công La Roche Foucault.
- Ở Việt-Nam, Ngài giáng trần là Trình Quốc Công Nguyễn
Bỉnh Khiêm, tức gọi Trạng Trình. Chính Trạng-Trình là chơnlinh của Quan Âm Bồ Tát cầm quyền điều-khiển cả thời-gian
mới hiểu rõ."
Đức Ngài nói tiếp: "Đức Quan Âm Bồ Tát đã cầm quyền điều
khiển trong Càn Khôn Vũ Trụ nầy từ thử đến giờ đã 52 kiếp.
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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.
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,
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."

BẠCH VƯƠNG ĐẠI HỘI
Câu 34 của Bài U-minh-Chung: "Nam mô Tam Hội Long Hoa
Bạch Vương Đại Hội, Di Lạc Cổ Phật Chưởng giáo Thiên
Tôn."

BẠCH Y LIÊN ĐOÀN CHƠN LÝ (Chi Phái)
Theo ông Quế: Bạch Y Liên Ðoàn Chơn Lý, quí Ngài: Tồng,
Tải. Bạch Y Liên Ðoàn Chơn Lý hoạt động với tầm quan trọng
như hồi xưa.
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BẠCH Y QUAN
白衣冠
Bạch-Y-Quan: Một miền nơi cõi Kim Thiên có ánh sáng đều
màu trắng. Nơi miền Bạch Y Quan đường vào cửa được mở
ra để sẵn sàng tiếp rước khách.
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 đáp: Em chỉ nói bằng thơ, nếu Anh giảng
trúng thì nói nữa, trật thì lui.
Đức Quyền Giáo Tông năn nỉ: Nếu Qua nói trật thì nhờ Em
thương tình mà chỉ dẫn để cho Qua học thêm với.
"Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc,
"Bá phụ cùng Bá mẫu đặng an !"
- Như vậy là thân phụ và thân mẫu của Qua trước ở cõi Bạch
Y Quan, nay đã sang ở nơi cõi Cực Lạc?
- Đúng đó, ấy là nhờ công tu luyện của Anh nên Bá phụ và Bá
mẫu được siêu thăng nơi Cực Lạc.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Bạch Y Quan mở đàng rước khách,
"Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa."


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÁI ĐÀN
拜壇
Là Xá để nhập vào Đàn cúng, nghĩa là lúc bắt đầu.
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi bái đàn rồi cả thảy quì tụng kinh, còn
Bần Ðạo tịnh niệm, mỗi câu kinh mấy em đọc vẫn dễ, vì thuộc
mà đọc thôi, riêng Bần Ðạo mỗi câu kinh phải mật niệm, tụ hết
cả nghĩa lý của nó dâng lên Chí Tôn và các Ðấng Thiêng
Liêng."

BÁI KỈNH
拜敬
Giới Tâm Kinh có câu:
"Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
"Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền."

BÁI LẠY
礼拜
Bất cứ một Tôn-giáo nào: dù là Đạo thờ cúng Ông Bà cũng
vậy, dân-tộc Á-Đông này coi sự Lễ bái là đứng hàng đầu trong
các nghi thức.
- Lễ bái để tỏ lòng trân-trọng với một Đấng sinh thành đã cho
ta một cái thân sanh là công của cha mẹ.
- Để tỏ lòng ngưỡng-mộ với bậc siêu phàm như người có công
dựng nước và giữ nước. Tạo Đạo cứu Đời.
- Để tỏ lòng ngưỡng vọng với một Đấng tối thượng mà chính
nhân-loại phải hết lòng bái phục là Trời.
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Chung qui sự lễ bái là để phát khởi Đạo tâm. Có câu "Lễ bái
thường hành tâm Đạo khởi".
Nay, buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn giáng dạy những
nghi-thức về việc bái lạy ấy.
Thánh-ngôn Thầy dạy về Bái lễ:
"Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ,
tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên".
- Lạy là gì?
Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
- Chắp hai tay lại là tại sao?
Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm Dương hiệp
nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Ðạo.
- Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?
Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy
là Ðạo.
- Vong phàm bốn lạy là tại sao?
Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy
Ðịa.
- Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?
Là lạy Đấng vào hàng thứ ba của Trời và cũng chỉ rằng lạy
Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt. Ấy là Ðạo.
- Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
Là tại chín Ðấng Cửu-Thiên khai hóa.
- Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
Các con không biết đâu?
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)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giải-thích Cách Lạy và bắt Ấn Tý
a/- Cách lạy:
Trước khi lạy, đưa tay đã bắt Ấn kiết-quả lên trán, rồi để xuống
ngực mới xá.
Khi lạy xòe bàn tay ra mà úp xuống đất, ngón tay cái của bàn
tay mặt đặt lên ngón cái của bàn tay trái. Tức là Lưỡng-nghi
sinh Tứ tượng, hiệp lại là 4, cọng với 8 ngón còn lại là 12. Số
12 tượng cho Thập Nhị Địa chi .
Riêng hai bàn tay có cả thảy 10 ngón tức là thập Thiên can.
Thập thiên can phối hợp với Thập nhị Địa chi thành ra một cặp
Âm Dương làm nên vũ-trụ càn khôn thế giới này. Kinh PhậtMẫu có dạy:
"Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn."
Mười thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quí, hiệp với 12 Địa chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, biến hóa ra hình tướng
bao la làm cho thế giới rộng lớn thêm lên.
Đó là Bát-quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn Khôn thế
giới.
b/- Giải nghĩa lạy chắp tay:
Người có hai bàn tay là đủ Âm Dương:
Tay trái là Dương. Tay phải là Âm. Mỗi bàn tay có 5 ngón,
tượng Ngũ hành, nên chi hai bàn tay có đủ cả Ngũ hành
Dương và Ngũ hành Âm, tức nhiên nắm vào tay hai con số
ngũ, gọi là Nhị Ngũ (55).
Mỗi bàn tay có 5 ngón:
- Ngón cái gọi là mẫu chỉ (ngón mẹ của các ngón).
- Ngón trỏ gọi là thực chỉ (chỉ đúng sự thực).
- Ngón giữa gọi là trung chỉ (ngón ở chính giữa).
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- Ngón áp út là Vô danh chỉ (ngón tay không tên).
- Ngón út gọi là Tiểu chỉ (ngón tay nhỏ nhứt)

Cách bắt Ấn Tý:
Trong số 5 ngón còn một ngón không tên kêu là vô danh chỉ.
Sách có câu: "Vô danh Thiên Địa chi thủy" là trước khi Trời
Đất chưa khai, thì một khí không không, sau khi định hội Tý
mới mở Trời nên chữ Tý ở tại góc ngón tay vô danh. Khi mở
Trời Đất rồi mới xuất hiện nên gọi là "hữu danh vạn vật chi
mẫu" nghĩa là muôn vật có hình chất đều thọ nơi Mẫu mới hóa
sanh.
Nay đến hội Tam Kỳ kiết quả, là độ hết
cả quần linh về cõi Niết Bàn, chẳng để
một điểm Chơn linh nào ở miền Đông
độ, nên ngón tay cái là mẫu, chỉ vào
chữ Tý của chính bàn tay này tức là cơ
"Âm Dương hữu hạp biến sanh" còn lại
4 ngón, đó là Tứ Dương tượng cho 4
phẩm cấp: Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Còn bàn tay hữu là Âm, ngón cái chỉ
vào chữ Dần tay tả, bốn ngón đều bao
ngoài. Tay hữu là Âm, bốn ngón này là

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tứ Âm, tượng 4 phẩm cấp thuộc hàng chúng sanh, đó là: Vật
chất hồn, Thảo-mộc-hồn, Thú cầm hồn, Nhơn-hồn. Do vậy hai
bàn tay là chỉ nhơn vật quần linh, tận qui nguyên vị. Gồm
chung cả tám ngón tay tượng là Bát phẩm chơn hồn đều do
Đức Phật-Mẫu tạo hoá.
Tay tả là Dương mà có ngón tay cái là Âm tự bấm vào, còn tay
hữu là Âm mà có ngón cái chỉ vào cung Dần bên tay tả, để tất
cả đều có Âm Dương hoà quyện vào nhau.
Vậy nên kinh Dịch nói: "Âm nội hữu chơn dương, dương nội
hữu chơn âm. Âm dương lưỡng cá tứ, năng hữu kỷ nhơn tri".
Tay trái bắt Ấn Tý, nghĩa là trong Âm lại có Dương, trong
Dương lại có Âm Hai ngón cái của hai bàn tay là đủ cả Âm
Dương tức là hai ngôi. Khi lạy xuống thì hai ngón này gát
chồng lên tréo nhau mà hiệp lại mới thành ra bốn.
Khi hai bàn tay chấp lại là mười ngón, ứng với Thập Thiên
Can. Mỗi bàn tay có 5 ngón là Ngũ hành Dương hiệp với Ngũ
Hành Âm.
Theo pháp Đạo Cao-Đài khi bắt Ấn Tý rồi lạy xuống thì hai
ngón cái gát tréo lên nhau, ngón cái của bàn tay mặt đặt lên
ngón cái của bàn tay trái, tức là lấy Âm bao Dương, hóa thành
bốn. Hiệp lại với 8 ngón tay còn lại thành ra 12. Số 12 ứng với
Thập nhị Địa chi. Như vậy với hai bàn tay có đủ Thập Thiên
can hợp với Thập Nhị Địa Chi, tạo nên sự biến hóa, hợp với
đức của Càn khôn vũ trụ.
Khoa Dịch lý cao siêu, thông hiểu luật của trời đất là lẽ biến
hoá mà mình đang nắm cả vũ trụ vào trong tay.
Cách lạy qua ba thời kỳ:
1/- Nhứt kỳ Phổ-Độ: Đức Lão Tử giáng thế dạy Đạo Tiên,
phải chắp hai tay kiết nhị, như bông sen búp. Khi lạy thì xoè
hai tay úp xuống đất, cúi đầu xuống ba lạy kêu là khể thủ.
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2/- Nhị kỳ Phổ-Độ: Đức Thích Ca giáng sanh dạy Đạo Phật,
thì chắp tay hiệp chưởng hoa khai. Khi lạy thì ngửa hai bàn tay
để xuống đất mà cúi đầu xuống, kêu là hòa nam.
Khi Đức Khổng-Tử giáng sanh dạy Đạo Thánh, cách lạy là
cung tay đến mày mà lạy kêu là phủ phục.
3/- Tam-Kỳ Phổ-Độ: Nay Đấng Chí Tôn giáng cơ tiếp điển mở
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Hiệp đủ Phật, Thánh, Tiên là thời-kỳ
kiết quả độ đủ chín mươi hai ức nguyên nhân về nơi nguyên
thủy. Có câu: "Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ Tam
Giáo qui nguyên" chắp tay hoa sen đã thành trái.
Buổi Tam-kỳ Phổ-Độ, trước khi lạy phải bắt Ấn Tý, gọi là Kiết
quả, nghĩa là thời-kỳ này đã thành trái. Tu thì thành, dữ thì
đọa.Thưởng phạt phân minh.


BÀI VỊ
簰位
E: The tablet of the deceased.
F: La tablette du défunt.
Bài: cái thẻ bằng gỗ mỏng hay bằng giấy cứng có viết chữ trên
đó. Vị: chỗ đứng. Bài vị, còn gọi là Thần chủ, là một tấm thẻ
trên đó có ghi đầy đủ tên họ người chết, năm sanh, ngày chết,
chức tước, quê quán, để tế lễ và thờ phượng.

BÀI BÁC
排駁
F: Désapprouver.
Thầy dạy: Thứ hai, 6-12-1926 (âl 2-11-Bính Dần)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.".
Thầy dạy: "Lễ Nhạc chẳng hoàn toàn, nhiều đứa cậy tài học
giỏi lượm lặt sách xả rác hủ nho; mong bài bác đặng vinh mặt.
Thầy bây giờ chỉnh để phú Thiên điều hành luật, ai biết nguồn
cội, vội sửa mình; mới mong tránh khỏi lũ tà ma mà đi cho
cùng bước Ðạo".

BÀI BẠC
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng đừng bài bạc lận nhau,
"Rủ ren rù quến, lấy xâu ăn đầu."

BÀI KHEN-NGỢI KINH SÁM-HỐI
(Giọng Nam-Xuân)
Nghe lời khuyến thiện rất may,
Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành.
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.
Đương sanh hạnh hưởng phước duyên,
Trong nhà già trẻ miên-miên thái-bình.
Sau dầu đến chốn Diêm-Đình,
Linh-hồn trong sạch nhẹ mình thảnh-thơi.
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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.

BÀI THÀI
• 10 Bài Thài Hiến Lễ Đức Phật-Mẫu và Cửu Vị Tiên-Nương.
• Bài Thài Hiến Lễ Các Bậc Tiền Bối.
• Bài Thài Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor-Hugo).
• Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
• Chức Sắc Cửu Trùng Đài - Đầu Sư Nam Phái.
• Chức Sắc Cửu Trùng Đài - Đầu Sư Nữ Phái.
• Bài Thài Hiến Lễ Các Vị Vương Thờ Nơi Báo Quôc Từ.
• Bài Tế Quốc Sĩ Trình Minh Thế.
• Bài Thài Tế Chiến Sĩ Trận Vong.
• Cúng Đáo Tế.
• Cúng Thần Đình.
• Bài Thài Thánh Tổ.
• Bài Thài Hiến Lễ Hàng Thánh.
• Bài Thài Hiến Lễ Hàng Thiên Thần.
• Bài Thài Hiến Lễ Hàng Vong.

10 BÀI THÀI HIẾN LỄ ĐỨC PHẬT MẪU và CỬU VỊ TIÊN
NƯƠNG
- Diêu-Trì-Cung đến cho thi văn:
Lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung lần đầu tiên được tổ chức tại nhà
Ông Cao-Quỳnh-Cư ở địa chỉ 134 đường Bourdais Sài gòn
ngày 15-8 Ất-Sửu (dl 2-10-1925).
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Sau khi Đức Phật-Mẫu giáng cơ để lời cảm tạ 3 vị là Cao
Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang thì Đức Phật
Mẫu và Cửu vị Tiên-Nương viết ra 10 bài thi, mỗi vị viết một
bài kỹ-niệm buổi Hội-Yến Diêu-Trì-Cung lần đầu tiên ấy.
Mười bài thi nầy về sau được dùng làm 10 bài Thài hiến lễ
Đức Phật-Mẫu và Cửu vị Tiên-Nương mỗi khi tổ chức Lễ HộiYến Diêu-Trì Cung vào ngày rằm tháng tám.
Bài Thài hiến lễ Đức Phật-Mẫu
CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
THIÊN Thiên cửu phẩm đắc cao huyền.
HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ,
NỮ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.
Diêu Trì Kim Mẫu
1- Bài Thài hiến lễ Nhứt Nương
HOÀNG-THIỀU-HOA
(Bửu-pháp Đàn Tỳ-bà)
HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh Tiên hòe
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.
Nhứt Nương có bửu pháp là Đờn Tỳ bà, có nhiệm vụ cai
quản Vườn Ngạn Uyển nơi từng Trời thứ 1 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.
2. Bài Thài hiến lễ Nhị Nương
(Bửu pháp là cái Lư hương)
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CẨM tú văn chương hà khách đạo ?
Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân?
Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh thư.
Nhị Nương có bửu pháp là cái Lư hương, có nhiệm vụ cai
quản Vườn Đào Tiên của Đức Phật Mẫu, đón tiếp các chơn
hồn của những người qui liễu lên từng Trời thứ 2 của Cửu
Trùng Thiên trong kỳ làm Tuần Nhị Cửu, mở tiệc Trường Sanh
thết đãi, rồi đưa các chơn hồn đến Ngân Kiều, để cỡi Kim
quang bay lên chầu Ngọc Hư Cung.
3. Bài Thài hiến lễ Tam Nương
(Bửu pháp là Quạt: Long Tu phiến)
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
để rước những người đắc đạo từ bến mê qua bờ giác, đưa
vào cõi Thiêng liêng Hằng sống và che chở Chơn linh của các
khách trần không cho xuống cõi Địa ngục.
Tam Nương có bửu pháp là (Quạt) Long Tu phiến, 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.
4. Bài Thài hiến lễ Tứ Nương
(Bửu pháp là Kim Bảng)
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GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc,
Vàng treo nhà ít học không ưa.
Đợi trông nho sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.
Tiền kiếp của Tứ Nương tên Lê-thị-Gấm. Mới lên 9 tuổi, Gấm
đã chết Nàng lại sinh vào nhà họ Lê, trong gia đình ông LêDoãn-Nghi. Ông Nghi có hai người vợ. Bà kế thất cùng ông
sinh ra hai người con: một trai là Lê-Doãn Luân, một gái là LêThị-Điểm. Trong một giấc mộng Ông Lê Doãn-Nghi nằm mộng
thấy có vị Thần đến ban cho họ Đoàn. Từ đó về sau ông đổi ra
họ Đoàn (chưa có tài liệu chính xác)
Tứ Nương có bửu pháp là Kim Bảng (Bảng 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 4 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 Chơn thần, vào Lầu Bát Quái, lãnh Kim Câu đi
lên chờ ở cửa Thiên môn (Cửa Trời)
5. Bài Thài hiến lễ Ngũ Nương
(Bửu pháp là xe Như Ý)
LIỄU yểu điệu còn ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép so thân.
Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương.
Ngũ Nương Diêu Trì Cung có bửu pháp là xe Như Ý, có
nhiệm vụ tiếp dẫn các chơn hồn đến từng Trời Xích Thiên, là
từng Trời thứ 5 trong Cửu Trùng Thiên, trong kỳ làm Tuần Ngũ
Cửu, đưa chơn hồn đến Minh Cảnh Đài để xem rõ ràng trở lại
tất cả những việc làm thiện ác vừa qua của chơn hồn nơi cõi
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trần, rồi hướng dẫn chơn hồn đến trước quyển Kinh Vô Tự để
cho chơn hồn thấy được quả duyên của mình. Xong, đưa
chơn hồn lên xe Như Ý, có các vị Oai Thần tiễn chân đi lên.
6. Bài Thài hiến lễ Lục Nương
(Bửu pháp là Phướn Tiêu Diêu)
HUỆ ngào ngạt đưa hơi vò dịu,
Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu Diêu phất phướn cõi tòng đưa Tiên.
Lục Nương có bửu pháp là Phướn Tiêu Diêu (Phướn Truy
Hồn) tiếp dẫn các chơn hồn lên từng Trời Kim Thiên, là từng
thứ 6 trong Cửu Trùng Thiên, đưa chơn hồn vào Cung Vạn
Pháp xem cho biết rõ cựu nghiệp của mình, vào Cung Lập
Khuyết xem ngôi vị cũ, đến Lãnh Kim Sa bái kiến Phật, chim
Khổng Tước chở lên Đài Huệ Hương, để mùi thơm của Đài
nầy khử hết trược khí,chơn thần thơm tho được lên cõi Niết
Bàn.
7. Bài Thài hiến lễ Thất Nương
(Bửu pháp là Hoa sen)
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.
Thất Nương có bửu pháp là Hoa sen, có nhiệm vụ tiếp dẫn
các chơn hồn lên từng Trời Hạo-Nhiên-Thiên là từng thứ 7
trong Cửu Trùng Thiên, đưa chơn hồn đến Cung Chưởng
Pháp bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát,
được Phật Dà Lam dẫn đường đi đến cõi Tây Qui, rồi đứng
trên bông sen thần (Liên Thần) để bông sen đưa lên cõi Niết
Bàn. Thất Nương còn lãnh nhiệm vụ đến cõi Âm Quang để
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giáo hóa các Nữ hồn tội lỗi, khiến họ thức tỉnh mà cầu nguyện
Đức Chí Tôn ân xá tội tình, được đầu kiếp lập công chuộc tội.
8. Bài Thài hiến lễ Bát Nương
(Bửu pháp là Giỏ Hoa lam)
Hồ Hớn Hoa Sen Trắng nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng hằng thói dấu mày,
Cợt mây tranh chức Phật Đài thêm hoa.
Bát Nương có bửu pháp là Giỏ Hoa lam, có nhiệm vụ tiếp dẫn
các chơn hồn đến từng Trời Phi Tưởng Thiên, là từng Trời thứ
8 trong Cửu Trùng Thiên, vào Cung Tận Thức bái kiến Đức Từ
Hàng Bồ Tát, chơn hồn được con Kim Mao Hẩu đưa đến tận
Tịch San, rồi đi lên cõi Niết Bàn. Chơn hồn còn được các
Đấng dùng nước Cam Lồ rửa sạch nỗi ai bi của kiếp người.
Bát Nương rất thường giáng cơ dạy Đạo, cho rất nhiều thi văn
hay tuyệt. Bà có nhiệm vụ yếu trọng trong Cơ Đạo này.
9- Bài Thài hiến lễ Cửu Nương
(Bửu pháp là Ống Tiêu)
KHIẾT sạch duyên trần vẹn giữ,
Bạc Liêu ngôi cũ còn lời.
Chính chuyên buồn chẳng trọn đời
Thương người noi Đạo, Phật Trời cũng thương.
Tỉnh Bạc Liêu, quê hương Cô Cao thị Khiết. Cô mất năm 25
tuổi, mộ của Cô được làm bằng đá xanh rất chắc chắn và
hùng vĩ, trong phần đất tư của dòng họ Cao Triều dành làm
nghĩa trang. Vị trí ngôi mộ nầy nằm cách Thị xã Bạc Liêu
chừng 2 km đi về hướng Vĩnh Châu. Dân quanh vùng gọi là
mộ Cô Tiên.
Cửu Nương có bửu pháp là Ống Tiêu, có nhiệm vụ độ dẫn
các chơn hồn đến từng Trời Tạo Hóa Thiên, là từng Trời thứ 9
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trong Cửu Trùng Thiên, vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật
Mẫu, được ban thưởng cho trái Đào Tiên và uống Tiên tửu,
được học tập nghi lễ của Thiên Triều để chuẩn bị đi lên Ngọc
Hư Cung khi có sắc lệnh kêu, để các Đấng trong Ngọc Hư
Cung định phận: Thăng hay đọa.
Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì-Kim-Mẫu có lời khen nhất
là ba vị Tiên Nương này:
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 ân cần lo âu.
THẤT-NƯƠNG khêu đuốc Đạo đầu,
Nhờ Người gợi ánh nhiệm mầu huyền-vi.
Bài Phật-Mẫu Chơn Kinh, do Bát Nương giáng cơ ban cho tại
Báo Ân Đường Kim-Biên ở thủ đô Nam Vang (Cao Miên), do
Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan tại đó.
BÀI THÀI HIẾN LỄ CÁC BẬC TIỀN BỐI
Ðức Quyền Giáo Tông
(Ngoài ra còn Cúng Tế vào Hàng Tiên vị)
Sinh: năm Bính Tý (1876).
Qui: ngày 13-10 Giáp Tuất (dl 19-111-1934).
Thọ 59 tuổi.
Bài thài hiến lễ
Càn Khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
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Mượn xác phàm, rêu cây Phất Chủ,
Nương cơ tạo, xủ phướn tiêu diêu.
Bầu linh khổ hải, đưa thiêu cạn,
Gậy sắt nhơn sanh, chống dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên, chờ bước tục,
Cỡi lau trở gót, ruột trăm chiều.
Ðức Hộ Pháp
(Ngoài ra còn Cúng Tế vào Hàng Tiên vị)
Sinh: 05-05-Canh Dần (1890).
Qui: 10-04-Kỷ Hợi (1959).
Bài thài hiến lễ
Trót đã ba năm ở xứ người,
Ðem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Ðạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp,
Tô điểm non sông Ðạo lẫn Ðời.
Ðức Cao Thượng Phẩm
(Ngoài ra còn Cúng Tế vào Hàng Tiên vị)
Sinh: năm Mậu Tý (1888).
Qui: ngày 01-03-Kỷ Tỵ (1929).
Bài thài hiến lễ
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn trường,
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.
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Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ,
Ðể mắt xanh coi nước khải hoàn.
Ðức Cao Thượng Sanh
(Ngoài ra còn Cúng Tế vào Hàng Tiên vị)
Sinh: 29-07-Tân Sửu (dl 11-09-1901).
Qui: 26-03-Tân Hợi (1971).
Bài thài hiến lễ
Từ lúc đưa tay nắm Ðạo quyền,
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.
Ðộ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm roi bậc Thánh Hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Ðức ân dụng phép tạo nhơn duyên.
Những mong huệ trạch Trên nhuần gội,
Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.
Bài thài chung Lễ Kỷ Niệm Thời Quân Hiệp Thiên Ðài
Bài thài hiến lễ
Tướng soái Thời Quân đã đạt thành,
Công trình lập Ðạo sử nêu danh.
Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,
Không hổ mặt mày với kiếp sanh.
Bài thài chung Lễ Kỷ Niệm Ðầu Sư Cửu Trùng Ðài
Bài thài hiến lễ
Tu thân giáo hóa chỉnh đời thanh,
Ðồng chúc lê dân hưởng phước lành.
Cõi tục cầu an kinh tụng niệm,
Lời truyền nguyện thấu đến cao xanh.
Mưa nhuần gió thuận Nghiêu Thang tịnh,
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Nắng tốt tuyết hòa Thuấn Võ thanh.
Ðồng hưởng đời đời câu thạnh trị,
Tiêu diêu khoái lạc chí hùng anh.
Bài thài của Ba vị Tướng soái của Chí-Tôn: Đã biết trong Bàn
"Hội-Yến Diêu-Trì-Cung" có cả ba vị: Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm,
Thượng Sanh cùng ngồi dự. Ngày sau dầu các Ngài đã qui
Tiên hết nhưng đến ngày Đại Lễ Hội-Yến có thài 10 bài để
hiến Lễ Diêu-Trì-Cung thì cũng tiếp theo là ba bài thài của Ba
vị Tướng soái của Chí-Tôn nữa. Ba bài này cũng do từ khi các
Ngài vừa qui Tiên liền giáng Cơ cho dùng để cúng tế mỗi lần
cúng vía riêng của mỗi Đức Ngài.
BÀI THÀI ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN (Victor-Hugo)
(ngày 22-5 Dl. Bài Thài giọng Đảo (12 bước).
Bài thài hiến lễ
Nguyệt rạng Đông phương đã sáng soi,
Tâm linh chiếu thấu bốn phương Trời.
Chơn truyền Cứu Thế xa tai ách,
Nhơn Đạo tuần hoàn độ khắp nơi.
Đọc KINH bài Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
Bạch-vân-Động đèn lồng chói tỏ,
Thanh Sơn Đài Diệu Võ Tiên ông.
Bấy lâu tu luyện dày công,
Đắc thành chánh quả độ trong Tam-Kỳ,
Nguyễn Bỉnh Khiêm tầm Tiên ẩn dạng,
Trình Quốc Công là Trạng nhà Nam.
Sớm khuya ở chốn thanh am,
Tu tâm luyện tánh chẳng ham mến trần.
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Tầm chơn lý ngõ gần Điện Thánh,
Học vô vi đặng lánh phàm gian,
Thú vui hai chữ thanh nhàn,
Thung dung tự toại chẳng màn đai cân.
Dạy đệ tử ân cần mối Đạo,
Truyền phép mầu Chưởng Đạo Nguyệt Tâm,
Âu bang trần thế giáng lâm,
VICTOR là họ, tên nhằm HUGO.
Nhà văn sĩ bày phô lẽ chánh,
Nắm kinh luân nặng gánh cơ đồ,
Nhà nhà có phúc hồng phô,
Cũng nhờ kinh sách Hugo dạy truyền.
Đầu vọng bái tiền hiền Chưởng Đạo,
Chứng lễ thành lòng thảo chúng sanh.
Ban ơn nhỏ phước dân lành,
Vun trồng cội Đạo trổ nhành đơm bông.
Từ Bính Dần bóng hồng Phổ Độ,
Chói Càn khôn cứu khổ nhơn sanh.
Nhờ ơn các Đấng trọn lành,
Giáng Cơ chỉ bảo mối manh Đạo Trời.
Năm Đinh Mão phổ thông Tần quốc,
Đức Nguyệt Tâm đắc nhứt chỉ truyền.
Lập thành Hội-Thánh Kim-biên,
Mở mang đạo cả ban truyền ngoại giao.
Ơn giáo hoá đồng bào Kiều Việt,
Đức Từ bi chi xiết gội nhuần.
Hiện nay đạo hữu vui mừng,
Tự do tín ngưỡng nhờ chung Đức Ngài.
Lễ kỹ niệm phô bày nghiêm chỉnh ,
Dâng tấc thành cung kỉnh Thánh linh.
Mong nhờ lượng cả thinh thinh
Thi ân bố đức hoá sanh giúp đời.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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CHỨC SẮC HIỆP-THIÊN-ĐÀI
(Hàng Tiên vi)
BẢO-PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU
Sinh: ngày 05-03-Nhâm Thìn (dl 01-04-1892).
Qui: 7-9-Tân Sửu (1961).
Bài 1: Lúc ban đầu thài hiến Lễ bài này trong vài năm
Nhà Phật hôm nay giữ Đạo mầu,
Phiền ba ngảnh lại có vui đâu?
Tẻ đường phi thị noi đường tịnh,
Tìm cửa Từ bi lánh cửa Hầu.
Xác thịt trải qua miền gió bụi,
Nắm xương nhờ gởi bóng tang du.
Lửa lòng giục tắt từ nay hẳn,
Giọt nước nhàng dương gội tấm sầu.
Bài 2: Sau đổi lại bài này Thài cúng hiến luôn
Tô điểm non sông ngọn bút Thần,
Cho Đời lẫn Đạo hưởng Thiên ân.
Cho mầm son trẻ sương đầm thấm,
Cho cội già nua mốc đượm nhuần.
Cho cảnh thanh bình về sớm sớm,
Cho lòng ưu-ái nhẹ lâng lâng.
Cho tình nhân loại se săn mối,
Cho khắp năm Châu bốn biển ngần.
BẢO-ĐẠO CA MINH CHƯƠNG
Sinh: Giáp-Tuất (1874).
Qui: ngày 19-10-Mậu Thìn (1928) Thọ 78 tuổi.
Thủ phận rước hồn kíp phục hồi,
Gạn công tính quả định theo ngôi.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

139

140

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Sạch trong tâm tánh lo trau trước,
Cân tạo song bằng chẳng để lơi.
BẢO THẾ LÊ THIỆN PHƯỚC
Sinh: ngày 4-6-Ất Mùi (1895).
Qui: 6g30 sáng ngày 17-3-Ất Mão (27-4-1975).
BẢO trọng Vạn linh hiệp Chí linh,
THẾ nguy chuyển loạn lập Hoà bình.
CỨU đời mở Đạo kinh luân sẵn,
NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh.
HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC
Sinh: ngày 02-02-Canh Dần (1890).
Qui: ngày 15-12-Ất Mão (1975).
HỮU ĐỨC mừng nay đã gặp Thầy,
Chẳng còn ao ước cái không hay.
Mừng nay gặp Đạo lòng mong muốn,
Chí quyết cùng nhau để hiệp vầy.
HIẾN ĐẠO PHẠM VĂN TƯƠI
Sinh: ngày 15-12-Bính Thân (dl 17-01-1896).
Qui: 23g đêm 08-4-Bính Thìn (dl 6-5-1976).
Nhằm ngày Vía Đản sanh Đức Phật Thích-Ca, hưởng Thọ 80
tuổi. Không có bài thài riêng, hành lễ đám tang tại tư gia gần
cầu chữ Y, linh cữu đưa về đất nhà tại Cần Giuộc an táng, thài
chung Bài Chư vị "Thập Nhị Thời Quân". Vì bị ngưng cơ Bút.
HIẾN THẾ NGUYỄN VĂN MẠNH
Sinh: Giáp-Ngọ (1894).
Qui: ngày 15-01-Canh Tuất (1970) Thọ 77 tuổi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIẾN mình cho Đạo buổi sơ khai,
THẾ cuộc vần xoay dạ chẳng nài.
CHƠN tánh quyết tâm lo lập đức,
QUÂN Thần vẹn nghĩa cảm bi ai.
KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
Sinh: ngày 17-8-Mậu-Tý (1888).
Qui: ngày 22-01-Giáp Ngọ (1954).
Đã chán công danh dưới phép người,
Đem thân cửa Phạm để nên nơi.
Lóng chuông Bạch Ngọc hồi hồn tục,
Nghe trống Lôi-Âm tỉnh mộng đời.
Nắm pháp Thiêng liêng dìu Thánh vị,
Cầm cân công lý giữ ngôi Trời.
Dầu chưa trọn nghĩa Thiên Thơ định,
Giác ngộ dìu theo cũng kịp thời.
KHAI ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI
Sinh: ngày 28-7- Tân Sửu (dl 10-9-1901).
Qui: 21g10, ngày 19-02-Bính Thìn (dl 19-3-1976). Thọ 70 tuổi.
KHAI mở Cao-Đài độ chúng sanh,
ĐẠO mầu giải thoát giống dân lành.
CHƠN truyền cố vẹn Đạo nhà vững,
QUÂN quản dân quyền dứt chiến tranh.
KHAI THẾ THÁI VĂN THÂU
Sinh: Kỷ Hợi (1899).
Qui: 5g chiều, 02-6-Tân Dậu (dl 3-7-1981).
Không có bài Thài riêng. Lúc hành lễ tang Thài chung bài Chư
vị "Thập Nhị Thời Quân" tại Cần giuộc và an táng cũng nơi đất
nhà tại Cần giuộc. Lúc bấy giờ bị ngưng Cơ bút
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TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
Sinh: ngày 25-10-Quí Tỵ (1893).
Qui: ngày 15-01-Ất Tỵ (Dl 1965). Thọ 73 tuổi.
TIẾP điển Trời ban độ chúng sanh,
PHÁP luân thường chuyển rạng Thiên đình.
CHƠN Như đắc vị nhàn Tiên cảnh,
QUÂN Thánh Thần minh kiến Đạo thành.
TIẾP ĐẠO CAO-ĐỨC TRỌNG
Sinh: ngày 20-04-Đinh Dậu (dl 21-05-1897).
Qui: ngày 23-5- Mậu Tuất (1958). Thọ 62 tuổi.
Cỗi xác phàm vui lại cảnh Tiên,
Độ sanh phỉ hiệp tạo nên giềng.
Tuồng đời dầu chẳng tròn Nhân Nghĩa,
Nợ Đạo rồi xong gát bút nghiên.
Cõi Thánh nhàn xem tranh đảnh Tuý,
Chơn mây ngẩn chạnh Bạn rừng Thiền.
Từ đây dạo khắp trời non nước,
Nâng giúp quần sanh hưởng huệ duyên.
TIẾP THẾ LÊ THẾ VĨNH
Sinh: Quí Mão(1903).
Qui: không biết ngày. Mất tích vào năm Ất Dậu (1945), lúc này
Ngài được 43 tuổi. Không biết sống chết ra sao, không có Bài
Thài hiến lễ và cũng không có ngày kỹ niệm.
THẬP NHỊ THỜI QUÂN
(12 Tướng soái của Thầy)
Thài nhập chung một Bài này
Tướng Soái Thời Quân đã đạt thành
Công trình lập Đạo sử nêu danh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngàn năm để tiếng đời ca tụng
Không hổ mặt mày với sử xanh.
BẢO VĂN PHÁP QUÂN
Cao Quỳnh Diêu (4-9).
Tuồng đời mộng ảo có chi mong,
Giành giựt càng thêm lắm bụi hồng.
Phú quí dường mây treo trước gió,
Lợi danh như bọt nổi trên giòng
Gặp cơn nước đổ giông tuông đến
Là buổi mây tan bọt há còn
Nào bẵng lánh mình xa bến tục,
Lần theo chơn Đạo bước thong dong.

CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI ĐẦU SƯ NAM PHÁI
Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ)
Sinh: năm Quí Dậu (1873).
Qui: 21-7-Canh Dần (1950). Thọ 78 tuổi.
Bài Thài hiến lễ
Tu thân giáo hoá chỉnh đời thanh,
Đồng chúc lê dân hưởng phước lành.
Cõi tục cầu an Kinh tụng niệm,
Lời truyền nguyện thấu đến Cao Xanh.
Mưa nhuần gió thuận Nghiêu Thang tịnh,
Nắng tốt tuyết hoà Thuấn Võ thanh.
Đồng hưởng đời đời câu thạnh trị,
Tiêu diêu khoái lạc chí hùng anh.
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Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh
Sinh: năm
Qui: ngày 27-9-Bính Thìn (1976).
Bài Thài hiến lễ
Giáo Tông ban chức Thái Đầu Sư,
Lao khổ bao nhiêu cũng chẳng từ.
Lục bá tam thiên công quả mãn,
Nhứt thời đắc Pháp ngộ Chân Như.

Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
Sinh: năm Mậu Tý (1888).
Qui: 11giờ 30 Tý Thời, mùng 8 tháng Giêng Canh Tuất (1980).
Thọ 93 tuổi, ngay ngày Lể Vía Cúng Đức Chí-Tôn.
Bài Thài hiến lễ
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.

Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượng Thanh
Sinh:
Qui: 12-9
Bài Thài hiến lễ
Từ thuở chung vai gánh Đạo quyền,
Đầu Sư phái Ngọc thọ ân Thiên .
Xả thân hành hoá gìn chung thuỷ,
Bũa đức dìu Nhân vẹn chí nguyền.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khổ hành từng cam cơn gió ngược,
Gian lao lắm chịu buổi chinh nghiêng.
Qua bao thử thách lòng không nản,
Xông lướt sông mê vững lái thuyền.

CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI ĐẦU SƯ NỮ PHÁI
TAM VỊ NỮ ĐẦU SƯ
Nữ Đầu-Sư Lâm Hương-Thanh
Sinh: năm Giáp Tuất (1874).
Qui: 8-4-Đinh Sửu (dl 17-5-1937). Thọ 64 tuổi, đúng vào ngày
Thánh Đản của Đức Phật Thích-Ca.
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 lái lìa sông Lệ,
Nhớ Bạn chơn mây gởi tấc thành.
Nữ Đầu sư Lâm Hương-Thanh

Nữ Đầu-Sư Nguyễn Hương-Hiếu
Sinh: năm Đinh Hợi (1886).
Qui: 14 giờ, 11-5 nhuần Tân Hợi (dl 3-7-1971). Thọ 85 tuổi.
Lúc sinh thời Bà đã tự tay viết Tiểu sử cho mình, hầu phút qui
Thiên dùng làm bài Tế điện:
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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
Nữ Đầu-Sư Hồ Hương-Lự
Sinh: 26-6- Mậu Dần (1878).
Qui: 22-11-Nhâm Tý (dl 27-12-1972). Thọ 95 tuổi.
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
BÀI THÀI HIẾN LỄ CÁC VỊ VƯƠNG THỜ NƠI BÁO QUỐC
TỪ
"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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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. Ðức Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể cũng
bôn ba ra khỏi nước, rồi khuất bóng ngàn thu nơi đất khách,
song nắm tro được đem về đất nhà.
Chính Ðức Hộ Pháp buổi nọ thân hành vượt đại hải trùng
dương qua xứ Phù Tang, thỉnh tro về cho còn di tích công thần
nhà Nguyễn và nơi Chánh điện nầy là bài vị của Tứ vị Tiên Ðế
đó.
Thương thay! Chí cả của chư Tiền Vương tuy bị chôn lấp
trong thất bại, nhưng hồn nước Việt-Nam nhờ chí cao cả ấy
mà tăng phần hiển hách, giữ mãi còn dân khí bất khuất trước
sự bất công và sức mạnh.
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, ba vị Cựu
Hoàng đến:
* Ðầu tiên là: Việt Nam Ðại Quốc HÀM NGHI:
"Cô nhân thiệt cảm đội ơn sâu của Ngự Mã Thiên Quân, quí
Thiên Sứ và Hội Thánh. Nhân nhìn lại xã tắc mà đau lòng, tuy
trước đã chẳng nên trò, nay vẫn vậy. Thật là tang thương quá
đỗi!
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.
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Cô nhân xin cảm ơn và xin được phép lui gót.
* 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.
* 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)
* 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.
Tủi mừng đâu biết giờ tiền định,
May đặng duyên xưa ngự Quốc Đài.
Xin được kiếu."
Kinh Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để
(Giọng Xuân Nữ)
Thời gian thắm thoát trôi qua,
Nước non hớn hở cỏ hoa ngậm ngùi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đại Tường ngày tháng tới nơi,
Ai người thức dạ, ai người chí công?
Nhớ xưa Cường Để sổ lồng,
Bôn ba hải ngoại non sông một chèo.
Sĩ phu trong nước hướng theo,
Cánh bườm Bắc Hải con chèo Việt Nam.
Tăng Bạt Hổ với Sào Nam,
Ra đi vì nghĩa việc làm vì dân.
Nêu danh Cách mạng tinh thần,
Gọi người đồng chủng góp phần bước ra.
Khi Nhựt Bổn, lúc Trung Hoa,
Hoành Tân, Thượng hải những là nguy nan.
Gặp Dưỡng Nghị, Quốc sự bàn,
Tâm đầu ý hợp quan san chẳng từ.
Lương Ngọc Quyến với Thiên tư,
Chấn Vũ học hiệu tay cừ xuất thân.
Kỳ Ngoại Hầu trạc thanh xuân,
Cùng ăn cùng học chuyên cần anh em.
Tung hoành kể cả bao phen,
Xiêm La, Đức quốc chí bền xông pha.
Luân Đôn vận động nước nhà,
Toàn quyền xa lộ thiết tha yêu cầu.
Lạ thay là Kỳ Ngoại Hầu,
Nung gan đúc chí trước sau vững bền.
Non sông ghi dấu họ tên,
Một lòng vì nước chẳng quên vì nhà.
Bốn mươi năm Nhựt Bổn qua,
Tấm lòng vì quốc thân là cỏ cây.
Trời Nam hưng vận ngày nay,
Hồn về chín suối xác rày thành tro.
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Ra đi bao nỗi hẹn hò,
Tinh Trung Báo Quốc ra tro cũng đành.
Nghìn thu tỏ mặt tài danh,
Sử xanh còn đó đành rành ghi tên.
Ngoài hoạt động chẳng ai quên,
Biết bao tác phẩm lưu truyền đến ta.
Đồng Minh Phục quốc lập ra,
Chính cương giải nghĩa những là tương thân.
Việt Nam nghĩa liệt trung Thần,
Những ai vì nước vì dân qua đời.
Quang Phục Quân, phương lược rồi,
Gọi người Quốc sĩ, gọi người trung can.
Thuốc tiên lấy, linh hồn đang,
Ngõ hầu bồi bổ ruột gan anh hùng.
Dân Bản chủ nghĩa thành công,
Ấy là phương sách hưng vong duy trì.
Dư Cửu niên, lai sở trì,
Đấy là chủ nghĩa thạnh suy nước nhà.
Chúc phần phiêu bạt cõi xa,
Một lòng vì nước vì nhà tận trung.
Thiên hồ, Đế hồ, trọn xong,
Ngài Cường-Để một tấm lòng xót xa.
Đến nay thân đã về già,
Nước nhà độc lập vẫn là lênh đênh.
Trăm năm ghi lại chút tình,
Võ toàn bất khả đinh ninh chẳng về.
Sắt son giữ trọn lời thề,
Biển Đông di hận hồn quê mơ màng.
Nắm tro giữ đất Phù-Tang,
Tiếng quyên réo rắt phụ phàng Trời xanh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Gió đưa lay động bức mành,
Phải hồn Tinh Vệ xót tình tha phương.
Đại Tường gãy khúc đoạn trường,
Càng nhìn thấy cảnh càng thương nỗi lòng.
Xa xa nhắn với Hoá công,
Đau lòng quốc rủ uổng công Dã tràng.
Bốn bài thi giáng cơ của 4 vị Tiên Vương nói trên được
dùng làm bài thài hiến lễ cho 4 vị khi cúng tế nơi Báo
Quốc-Từ.
Mỗi năm, Hội Thánh có thiết lễ cúng tế thường lệ vào năm
ngày là:
- 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.

BÀI TẾ QUỐC SĨ 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 biết mày râu chẳng vẹn trò.

BÀI THÀI TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG
(Xem chữ "Chiến sĩ Trận vong" vần CH.)
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CÚNG ĐÁO TUẾ
Bài thài (Tất cả 03 Bài đều giọng Đảo).
Tuần phạn (12 bước).
Trai phạn xin dâng thọ phước lành,
Nghìn thu hạnh đức rạng thinh danh.
Thuỷ chung vẹn giữ gương Nhơn Nghĩa,
Trọn hưởng hồng ân buổi Đạo thành.
Tuần Tửu (12 bước):
Hồng tửu kính dâng chúc thọ trường,
Tinh thần khí thể đặng an khương.
Tâm thành đức vẹn nêu gương Đạo,
Đất Việt trùng hưng hưởng thái bường.
Tuần Trà (12 bước).
Thanh Trà mỹ vị Lễ xin dâng,
Đáo tuế nhơn sanh chí Lục tuần.
Hạnh ngộ Tam-kỳ Thiên tứ phước,
Đạo thành Đời rạng hưởng phong thuần.
(ba bài đều 12 bước theo giọng Đảo)
Tiếp đọc bài KHÁNH CHÚC
(Giọng Nam Xuân)
Mừng nay đáo tuế chi kỳ,
Kỉnh dâng Khánh hạ lễ nghi trang hoàng.
Cầu cho thọ tỷ Nam San,
Miên trường bá tuế thanh quang tinh thần.
Tận trung ái quốc ưu dân,
Đạo Trời vẹn phận Nghĩa Nhân vẹn toàn.
Hưởng nhờ hồng phước rưới chan,
Thông minh Đạo lý dìu đàng (Nam, Nữ) .. nhi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phải trang cách vật trí tri,
Tửu trà thực phẩm lễ nghi chúc mừng.
Ngày nay Đáo tuế (lục…) tuần,
Chúc cho quí thể tinh thần an khương.
Chúc cho vạn sự thái bường,
Đạo thành Đời rạng miên trường bá niên.
CÚNG THẦN ĐÌNH
Bài Thài: Toàn bài giọng Đảo Ngũ Cung.
(Thài giọng Đảo Ngũ Cung. Thài suông, Lễ không đi)
NGHINH THẦN
Việt Nam an bờ cõi,
Quốc gia rày vận mở trùng hưng.
Hồng ân Thần huệ gội nhuần,
Hưng trung dân chúng Lễ mừng cầu an.
TỪNG HƯƠNG
Trầm đoàn khói toả năm mây,
Mùi hương phưởng phất cao bay chín từng.
Tường vân chiếu diệu muôn trùng,
Quốc dân mến đức tôn sùng oai linh.
TỪNG SƠ
(10 bước) xây Lưỡng nghi. Vô đầu đờn giọng Nam xuân, chầu
đủ 4 lái, trống gài qua Đảo đủ 10 bước, bốn chữ cuối (hai chữ
trước còn giọng Đảo, hai chữ sau trở sang Xuân).
Từng Sơ, lễ hiến Tôn Thần,
Phục hưng quốc vận muôn dân thạnh cường.
Tâm trung chống vững Miếu đường,
Tửu bôi cung hiến Quỳnh tương kỉnh thành.
Trổi xuân
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TỪNG TRUNG
(8 bước) Xây Tứ Tượng, cũng giống như Từng Sơ.
Rượu đào kỉnh hiến Thần linh,
Oai linh chánh khí chứng minh nghi tiền.
Cúc cung lễ bái chí thiền,
Thù công báo đức phục nguyên hoàng đồ.
Lên Xuân
TỪNG CHUNG
(7 bước ) Xây Bát quái, cũng giống như trên.
Từng chung, cung hiến Quỳnh tương,
Thần ân Thánh đức nêu gương khí hùng.
Cảm thành lai cách đình trung,
Nguyện cầu quốc thới Lạc-Hồng vĩnh an.
Lên Xuân
TỪNG TRÀ
(Lễ đi suông như từng Hương).
Thành tâm lễ hiến thanh trà,
Thần ân bảo trợ quốc gia thạnh cường.
Việt Nam rộng mở biên cương,
Nhơn tâm cộng lạc thái bường muôn năm.
BÀI THÀI THÁNH TỔ
Đầu năm vào mùng 03 Tết cúng Tổ chung tất cả cho những
nghề.Thài, chớ không đọc Kinh chi cả.
Nhớ ơn Thánh Tổ đã dày công,
Bá nghệ truyền ban các giống giòng.
Tô điểm văn minh ngày tỏ rạng,
Muôn dân vạn quốc thọ ân hồng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÀI THÀI HÀNG THÁNH
(Dâng Tam Bửu)
Từng Hương (Đờn giọng Đảo Ngũ Cung).
Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói toả năm mây,
Mùi hương phảng phất thơm bay ngút trời.
Từng Hoa (Đờn giọng Nam Xuân) 12 bước.
Thoàn mây thuận gió cánh bườm trương,
Phàm Thánh chia đôi cảnh đoạn trường.
Hoa quả tinh vi xin hiến Lễ,
Thể lòng thành kỉnh tỏ tình thương.
Từng Tửu (Rượu) giọng Nam Xuân 12 bước.
Thoát trần roi dấu tiếng anh phong,
Sớm tối riêng vui cảnh bá tòng.
Kẻ ở người đi dòng lệ đổ,
Tửu quỳnh kỉnh hiến nghĩa đồng song.
Từng Trà (giọng Xuân, 12 bước).
Đạo Đời vẹn phận đắc Thiên ân,
Lưu để Thánh danh chốn mộ phần.
Đầu vọng bái anh linh chứng hưởng,
Trà hương tạm biệt khách dương trần.
BÀI THÀI HÀNG THIÊN THẦN
Phẩm Lễ Sanh, Giáo thiện, các phẩm tương đương.
Lấy toàn bài hàng Thánh để thài hàng Thần và cũng dâng
Tam Bửu 12 bước, nhưng khác nhau vài điểm:
Từng hương (Đờn giọng Xuân Nữ)
Từng Hoa (Đờn giọng Nam Ai, câu thứ nhì: "Sanh tử chia
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phôi cảnh đoạn trường"
Từng Trà (giọng Nam Ai) 12 bước.
*** *** ***
Từng Hương (Đờn giọng Xuân Nữ).
Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói toả năm mây,
Mùi hương phảng phất thơm bay ngút trời.
Từng Hoa (Đờn giọng Nam Ai ) 12 bước.
Thoàn mây thuận gió cánh bườm trương,
Sanh tử chia phôi cảnh đoạn trường.
Hoa quả tinh vi xin hiến Lễ,
Thể lòng thành kỉnh tỏ tình thương.
Từng Tửu (Rượu) giọng Nam Xuân 12 bước.
Thoát trần roi dấu tiếng anh phong,
Sớm tối riêng vui cảnh bá tòng.
Kẻ ở người đi dòng lệ đổ,
Tửu quỳnh kỉnh hiến nghĩa đồng song.
Từng Trà (giọng Nam Ai, 12 bước).
Đạo Đời vẹn phận đắc Thiên ân,
Lưu để Thánh danh chốn mộ phần.
Đầu vọng bái anh linh chứng hưởng,
Trà hương tạm biệt khách dương trần.
BÀI THÀI HÀNG VONG
Từng Hương (Đờn giọng Xuân Nữ) Lễ đi suông.
Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói toả năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời .

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từng Xan (Cúng cơm. Đờn bài Hạ).
Từng Sơ (Rượu) Giọng Nam Ai, xây đờn giọng Xuân Nữ.
Lưỡng Nghi.
Hiến từng Sơ, hề hiến từng Sơ,
Vân ám đảnh hồ, long viễn tưu.
Hạc qui huê liễu, hạc qui trì,
Cồn dâu hoá bể, bể hoá cồn dâu.
Cơ tạo biến dời, người vật đổi,
Sanh ly tử biệt, mạng nơi Trời.
Từng Trung (Rượu) Ai, qua Xuân Nữ, xây Tứ Tượng.
Hiến từng Trung, hề hiến Từng trung,
(1)……………..nghĩa mặn nồng,
Ân thâm càng nhớ, luỵ khôn ngưng.
Nhựt nguyệt đôi vầng, soi nhắc bóng,
Hỡi ôi chiếu thấu thảm nơi lòng.
Từng chung (Rượu) Ai. Trở giọng Xuân Nữ. Xây Bát Quái.
Hiến từng Chung, hề hiến Từng Chung,
Dặm cũ khách đà, xa khổ não,
Nay (1) (Con, anh, em) hiu quạnh chốn trần gian.
Tiếng dế kêu đêm, sầu thắt dạ,
Nguồn sông Lệ chảy, ruột trăm chiều.
Oanh khóc năm canh, chiu chít bạn,
Ủ-ê cảnh cũ, bẩn-vơ tình.
Từng Trà: Đờn Xuân Nữ (Lễ đi suông).
Đơn tiện xin dâng một tấc thành,
Cõi Thiên khẩn vái có anh linh.
Mảnh lòng tha thiết ai ơi thấu,
Ngó liễu trông mây để tượng hình.
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Ghi chú:
Bài thài từng trung, câu đánh dấu có số 1 và vài dấu chấm, ta
lưu ý đọc cho thích hợp ý nghĩa của bài như:
• Con tế Cha hoặc Mẹ: "Cắn muối trêu cơm nghĩa mặn nồng".
• Vợ hoặc Chồng tế: "Tình ái cùng nhau nghĩa mặn nồng".
• Em ruột tế Anh hoặc Chị: "Huyết mạch đồng môn nghĩa
mặn nồng".
• Tình bằng hữu bạn Đạo chánh tế: "Huynh đệ cùng nhau
nghĩa mặn nồng".
Lễ xây Lưỡng-Nghi, Tứ tượng, Bát quái có nghĩa: Kiếp số con
người cơ tiến hoá luân chuyển không ngừng, còn gọi là Pháp
Luân thường chuyển.
Từ ngày Qui vị (chết) đến ngày Đại Tường được tính là 581
ngày, tức là 19 tháng 11 ngày.

BÀI TRỜI CÒN & BÀI MỪNG THAY
Thuở ban đầu mỗi khi Cầu Cơ thì đọc:
BÀI TRỜI CÒN (Bài đọc cầu cơ)
Trời còn sông biển đều còn,
Khắp xem cõi dưới núi non đượm nhuần.
Thanh Minh trong tiết vườn xuân,
Phụng chầu, hạc múa, gà rừng gáy reo.
Ðường đi trên núi dưới đèo,
Lặng tìm cao thấp phải trèo chông gai.
Phận làm con thảo há nài,
Biết thương Tiên, Phật, Bồng Lai mà tìm.
Xem qua xét lại cổ kim,
Một bầu Trời Ðất thanh liêm chín mười.
Vàng trau ngọc chuốt càng tươi,
Bền lòng theo Phật cho người xét suy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần Tiên vốn chẳng xa chi,
Có lòng chiêm ngưỡng nhứt thì giáng linh.
Sau khi xong Đàn Cơ thì đọc:
BÀI MỪNG THAY
Mầng thay chi xiết nỗi mầng!
Hào quang chiếu diệu ngàn tầng khôn trung.
Hạc reo bay khắp dạo cùng,
Càn Khôn Thế Giái cũng chung một bầu.
Môn sanh thành kỉnh chực chầu,
Tửu trà huê quả mừng cầu Tiên Ông.
Nhang thơm tốc đốt nực nồng,
Ðèn lòa ngọn lửa tựa rồng phun châu.
Lạy mầng.

BÀI TRỪ TÀ THUYẾT
F: Faire disparaitre, extirper doctrine hétérodoxie.
Dimanche 28-10-1926 (24 tháng 10 năm Bính Dần)
Thầy dạy: "Một đàn cơ riêng biệt ít khi được thiết lập cho ai,
mặc dầu lời thỉnh nguyện có quan-hệ cách mấy đi nữa cũng
không đặng. Nhưng đối với con, Thầy được hiểu lòng nhơn
đức, tánh từ-thiện của con, nên Thầy cho con được thỏa
nguyện. Ngoài ý-chí đạo-đức của con, con còn có ý tìm hiểu
giáo-lý mới mẻ nầy, giáo-lý mà một vài đồng bào của con đã
giải thích xuyên tạc dưới một hình thức tinh ranh. Nơi xứ nầy
dân tình rất thuần-hậu và ôn hòa nên Thầy đến cũng như
Chúa Cứu Thế đã đến với chúng con để bài trừ tà thuyết và
truyền bá chơn Ðạo trên toàn cầu.
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BÀI XƯNG TỤNG CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT TIÊN
THÁNH THẦN
F: Louer vertus des Divines.
Nguồn gốc: Khi mở Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ, Ðức Chí Tôn
giáng dạy Ngũ Chi Minh Ðạo (Minh Sư, Minh Lý, Minh Tân,
Minh Thiện, Minh Ðường) dâng Kinh cho Ðại-Ðạo. Do đó, Hội
Thánh cử phái đoàn đại diện gồm 4 vị: Ðức Quyền Giáo Tông
Lê văn Trung, Ðức Phạm Hộ Pháp, Ðức Cao Thượng Phẩm,
Thượng Giáo Sư Vương Quan Kỳ, đến Chi Minh-Lý thỉnh 6
Bài Kinh: Niệm Hương, Khai Kinh, Kinh Sám Hối, Bài Khen
Ngợi Kinh Sám Hối, Kinh Cầu Siêu, Bài Xưng Tụng Công Ðức
Phật Tiên Thánh Thần, làm Kinh dùng trong các thời cúng của
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
BÀI XƯNG-TỤNG CÔNG-ĐỨC
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN
(Giọng Nam-Xuân)
Hào-quang chiếu chín từng mây bạc,
Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng.
Phép linh thiệt rất chí công,
Hóa sanh muôn vật, ngưỡng trông phước đời.
Trên Điện-Ngọc Vua Trời ngự giáng,
Trước đền vàng phán đoán phân-minh.
Cõi trần trung giái thinh-thinh,
Phàm gian lao-khổ đao binh tai-nàn.
Lòng Trời cảm cứu an lê-thứ,
Độ chúng sanh muôn xứ gội ơn.
Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân,
Văn-Tuyên Khổng-Thánh khuyến dân răn đời.
Ghi các sách ngàn lời để lại,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chép nhiều thơ vạn đại truyền ra.
Tây-phương cõi Phật chói lòa,
Từ-bi Phật-Tổ hải-hà độ dân (cúi đầu).
Lòng cảm xót dương trần lận đận,
Ra oai-linh tiếp-dẫn nhơn cầm.
Phổ-Đà có Phật Quan-Âm (cúi đầu),
Ra công cứu thế, ân thâm đức dày.
Nhiều kiếp đã đầu thai biết mấy,
Xuống Hồng-trần khuyến dạy thương sanh.
Lão-Quân ứng hóa Tam-Thanh,
Khuyên răn nhơn vật lòng lành chớ xao.
Cơ huyền-diệu Đạo Cao minh-chánh,
Hiển phép mầu ma lánh quỉ kiêng.
Trừ yêu có Thánh Tề-Thiên,
Qui-y Phật pháp ở miền Tây-Phương.
Oai bốn hướng Thần nhường quỉ sợ,
Đức ba giềng tế trợ thương sanh.
Hớn-Trào Quan-Thánh bia danh,
Trung, can, nghĩa, khí, háo sanh giúp đời.
Tuần ba cửa, cõi Trời đều dụng,
Xét bốn phương, dân chúng dữ lành.
Linh-Tiêu Thái-Bạch Trường-Canh,
Truyền tâu Đế-Khuyết dữ lành nhơn gian.
Chí từ-huệ giúp an lê-thứ,
Thông rõ đời nhơn sự kiết hung.
Đại-Tiên ở chốn Tiên-cung,
Lòng lành thi phú thung-dung độ người.
Ánh Xá-lợi sáng ngời Cực-Lạc,
Hiện kim thân Bồ-Tát hóa duyên.
Thiên-Cung: Tinh Tú, Thánh, Tiên,
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Địa kỳ: Thần Tướng đàn tiền giáng-lâm.
Lòng sở vọng lâm-dâm tụng-niệm,
Xin giải nàn Nam-Thiệm Bộ-Châu.
Chúng sanh cảm đức cao sâu,
Rèn lòng, sửa nết, lo-âu làm lành.



BAN BỐ
頒布
F: Promulguer, publier.
Đức Hộ -Pháp nói : "Bần-Đạo cho hay, nếu Đạo Cao-Đài sẽ
hưởng được cái hạnh-phúc vô ngàn của Đức Chí-Tôn ban bố
ngày nay đã thiệt-tướng vì vinh-hạnh đó, Bần-Đạo đã lập được
đại công đối với toàn cả con cái của Đức Chí-Tôn, Bần-Đạo đã
lập được là nhờ cái quyền-năng vô đối của hạnh-phúc ấy."

BAN CAI QUẢN
班垓管
E: Managing board.
F: Comité administratif.
Ban: Một tổ chức gồm nhiều người có phận sự đặc biệt. Cai
quản: Ðứng đầu coi sóc bao quát các công việc.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BAN CHỈNH ĐẠO (Chi Phái Bến Tre)
Ban Chỉnh Ðạo Bến Tre (1934). Là một Chi phái có ý chống
đối Tòa Thánh Tây Ninh nhiều nhất. Ban Chỉnh Ðạo, đứng đầu
là Ông Nguyễn Ngọc Tương (Chánh Phối Sư Thượng Tương
Thanh, đắc phong Quyền Thượng Ðầu Sư) lập Chi phái Bến
Tre. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi
phái vào năm 1948. 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 Chi phái.
Theo ông Quế: Bến Tre (Ban Chỉnh Ðạo), quí Ngài: Tương,
Trang. Phái Bến Tre hiện nay vẫn hoạt động như xưa và cố
gắng củng cố nội bộ.

BAN ĐẠO SỬ
Sử liệu "rất quan trọng" trong nền Đạo và cũng là kho tàng vô
giá cho thế hệ Tín hữu nối tiếp.
Văn phòng
Ban Đạo sử

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

Số: 38/ĐS
THÔNG TRI (Số 2)
Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh kiêm Trưởng Ban Đạo-Sử
Kính gởi Chư Chức sắc, chư Chức việc và Đạo Hữu Nam, Nữ.
(nhờ sự ban hành sâu rộng của Hội Thánh Cửu Trùng Đài
và Hội Thánh Phước Thiện)
Kính chư quí vị,
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Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ đã chính thức thành lập
BAN ĐẠO SỬ, Thư viện và văn khố. Lẽ ra việc này phải có
sau khi khai Đạo một đôi năm, thâu nhặt liền những tài liệu liên
quan về Sử Đạo để kết thành bộ Đạo-Sử để cho bổn Đạo
cũng như toàn thể chúng sanh hiểu rõ những sự huyền vi mầu
nhiệm của Đức Chí-Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng
Thiêng liêng đã ban cho dân tộc Việt Nam gội nhuần ân huệ.
Nhưng vì Hội Thánh mãi lo bận việc phổ thông nền chánh
giáo, nên mãi đến năm Mậu-Thân (1968) mới thực hiện được
việc này. Lại tiếc thay nền Đạo phải chịu lắm cơn khảo đảo,
nhiều cuộc thăng trầm, nên về tài liệu bị thất lạc quá nhiều,
nào là bị cường quyền cưỡng đoạt, nào là vì cất dấu rồi hư
hao nên cả Sử liệu từ ngày Khai Đạo đến năm Ất-Dậu (1945)
phần nhiều còn thiếu sót.
Vậy Hội Thánh mong nhờ sự gia công đóng góp của toàn thể
chư Tín hữu. Nếu ai còn giữ được Thánh Lịnh, Sắc Lịnh,
Thánh huấn, Châu tri, Bố cáo, Nghị định và các loại văn kiện
khác…của Hội Thánh từ trước xin vui lòng sao lục lại rồi gởi lại
bản chánh về hiến cho Hội-Thánh (Ban Đạo-Sử) đặng tham
khảo về Sử liệu để vào Văn khố; cùng các loại sách bất luận
về Việt ngữ hay ngoại ngữ cũng xin hiến về cho Thư viện . Tất
cả sách vở và văn kiện khi hiến về Hội-Thánh đều có ban cho
Tờ Cảm tạ để làm kỷ niệm.
Cần thiết hơn nữa là các văn kiện do chính bút tích của quí
Ngài tiền bối viết ra như: Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ
Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm, quí Ngài trong Thập Nhị Thời
Quân đã đăng Tiên; quí Ngài Chưởng Pháp, Đấu Sư, Bà Đầu
Sư Lâm Hương Thanh, ba Chánh Phối sư và Phối Sư buổi
đầu tiên, hoặc chữ ký tên và hình ảnh của quí Ngài tiền bối.
Về phần sau đây chẳng những tham khảo về Sử liệu mà còn
để vào Bảo tàng viện về sau để cho đoàn hậu tấn được nhìn
thấy chơn dung và bút tự của quí Ngài khai Đạo buổi ban sơ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Rất mong sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt thành của chư Tín
hữu. Nhân danh Trưởng Ban Đạo Sử xin chân thành cảm tạ
toàn thể chư quí vị.
Nay kính
Tòa Thánh ngày 29 tháng 9 Kỷ Dậu.(dl: 08-11-1969)
Hiến Pháp Trương Hữu Đức
(Ấn ký)

Văn phòng
Ban Đạo sử

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

Số: 39/ĐS
Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh kiêm Trưởng Ban Đạo-Sử
Kính gởi Ngài Khai Đạo Thống quản Phước Thiện,
Kính gởi Ngài Đầu Sư Chưởng Quản CTĐ Nam phái,
Kính gởi Bà Đầu Sư Chưởng Quản CTĐ Nữ-phái,
Trích yếu: V/v ban hành Thông Tri (số 2) về Đạo Sử,
Kính quí Hiền Huynh và Hiền Tỷ,
BAN ĐẠO SỬ có bản Thông tri số 2 gởi cho toàn bổn Đạo
Nam, Nữ được hay: hiện nay Hội-Thánh vừa thành lập Thư
viện và Văn khố do Ban Đạo Sử đảm nhiệm luôn, nên yêu cầu
chư Tín hữu ai có tài liệu chi liên quan về Sử Đạo và các loại
sách luôn cả Việt ngữ và ngoại ngữ xin vui lòng hiến về Hội
Thánh đặng tham khảo về Sử liệu hoặc để vào Thư viện hay
Văn khố.
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Xin quí Hiền Huynh, Hiền Tỷ vui lòng cho Hội-Thánh Cửu
Trùng Đài và Hội Thánh Phước Thiện Nam, Nữ quay Ronéo ra
nhiều bổn để ban hành sâu rộng Thông Tri này cho toàn Đạo.
Xin chân thành cảm ơn. (Bản Thông tri đính hậu)
Nay kính
Tòa Thánh ngày 29 tháng 9 Kỷ Dậu.(dl: 08-11-1969)
Hiến Pháp Trương Hữu Đức
(Ấn ký)
__________________________
Số 002/ ĐS-SL Sao y bản chánh:
Kính gởi Hiền Hữu Ngọc Chánh Phối Sư cho Lại Viện
quay máy bổn Thông tri số 38/ĐS, đề ngày 29-9-Kỷ
Dậu (dl: 8-11-1969) ban hành cho toàn Đạo để giúp tài
liệu cho Ban Đạo Sử theo Văn thư số 39/ĐS trên đây
của Ngài Hiến Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh
kiêm Trưởng Ban Đạo Sử.
(Đính hậu bản Thông tri (số 2) số 38/ ĐS)
Ngày 20 tháng 10- Kỷ Dậu.(dl: 29-11-1969)
Đầu Sư Thượng Sáng Thanh (Ấn ký)
Kính tường:
- Đức Thượng Sanh
- Ngài Hiến Pháp
- Hồ sơ.
__________________________
Văn phòng
Ngọc Chánh
Phối Sư
***
Số: 024/NCPS/LP

Tư Lại Viện thi hành theo lời phê Số 002/
ĐS-SL ngày 20-10-Kỷ Dậu (dl: 29-11-1969)
của ngài Đầu Sư dẫn chiếu chỉ thị số
39/ĐS ngày 29-9-Kỷ.Dậu (dl: 8-11-1969)
của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ
pháp Chánh kiêm Trưởng Ban Đạo Sử.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi xong, giao hoàn Chỉ thị số 39 và TT số
2 của ngài Hiến Pháp lên văn phòng Ngọc
Chánh Phối Sư để Hồ sơ
22-10-Kỷ Dậu (1-12-1969)
Ngọc Chánh Phối Sư
(Ký tên và đóng dấu)

BAN GIÁM KHẢO
班監考
F: Section d’examinateur.
THẤT NƯƠNG giáng nói: Em tỏ sơ, mỗi khi trong mình mấy
anh có điều chi khác, hoặc đau lạ kỳ hơn kẻ khác, xin mấy anh
không nên phiền phức. Ấy là các Đấng chuyển đa! Sửa tâm
luyện tánh, tắm sạch phách hồn cho tinh chuyên, trong mấy
điều sửa đổi đó, phải chịu hành xác chút đỉnh. Ấy là phận sự
của kẻ chỉ giáo, còn phải chịu cho các vị Giám khảo hạch hỏi
nữa nghe. Trong Ban Khảo lại chia làm hai Ban khác nhau:
- Một Ban khảo thí về tinh thần,
- Một Ban khảo thí về vật chất.
Phải biết phân biệt hai Ban nầy có lộn Quỉ vương nữa đa, vì
Chí Tôn cho lịnh chúng nó.
Bạch: Xin Cô giải nghĩa giùm tinh thần và vật chất.
- Khảo về tinh thần là làm cho trí não mờ mệt, biếng nhác, hay
quên, quạu quọ, bị kẻ khác sỉ nhục tên tuổi mình.
- Khảo về xác thịt: thì đau té, có khi bị chúng giọi đầu, gia đình
lộn xộn, xào xáo chẳng yên.
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Đó là em kể sơ qua, chẳng phải dễ đâu? Hữu duyên đắc ngộ,
vô duyên muôn kiếp bất tương phùng. Biết Đạo mầu, nhà triệu
phú muốn đổi cũng chẳng thèm. Thanh thì bần, trược lại phú.
Có phân cây mới tốt, mà phân vẫn là chất trược. Phép nầy dễ
học hơn hết. Hễ mỗi lần xác phách muốn làm điều chi thì mấy
anh tự hỏi cái điều nầy: Ông Trời có làm đặng không ? Rồi
mấy anh suy nghĩ cho đáo để sẽ trả lời cho phách của mấy
anh. Mỗi lần cứ thi hành theo phương pháp ấy thì ngày sau có
kết quả mỹ mãn.

BAN PHÉP LÀNH
E: To administer the sacrament of benediction.
F: Administrer le sacrement de bénédiction.
(Phép: Pháp thuật huyền diệu, vẽ bùa bắt ấn. Lành: ý nói điển
lành - thanh điển). Phép lành là phép Bí pháp ban điển lành
cho những môn đệ của Đức Chí Tôn. Trong cửa Đạo ngày
nay, ngoài Đức Chí-Tôn là Đấng đủ quyền-năng ban phép
lành, chỉ còn có Đức Hộ Pháp được quyền ban pháp lành mà
thôi.
Đức Hộ-Pháp thuyết đêm 01-01-Ất Mùi (dl: 24-01-1955)
"Đêm nay, đêm giao thừa năm Ất Mùi. Cũng như các năm
trước, Bần Đạo đã nhớ dường như Đức Chí Tôn khi mở Đạo
ngày 15-10 năm Bính-Dần tại Chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén) Tây
Ninh. Qua đầu năm Đinh Mão cũng giờ này, cũng đêm nay, khi
hầu Đàn rồi phò loan Đức Chí Tôn đến. Đến rồi, vừa ký tên
của Ngài (ký đặc biệt) cho chúng tôi hiểu. Ngài xách hai đứa
đứng dậy hết, không biết làm gì, xô ra chính giữa, rồi viết trên
không vậy, đoạn Ngài biểu cả thảy con cái của Ngài hiện diện
nơi đó ra: "Thầy đưa Cơ lên các con chung ngang qua Cơ
Thầy ban Phép Lành cho các con". Đức Cao Thượng Phẩm
và Bần Đạo bị Đức Chí Tôn xách đứng lên ra ngay giữa Đại
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Điện đưa cần Cơ lên cho cả thảy con cái của Ngài Nam Nữ
chung ngang qua.
Bần Đạo vâng mạng lịnh của Đức Chí Tôn, đêm nay Bần Đạo
Ban Phép Lành cho toàn cả con cái của Ngài Nam, Nữ. Cả
thảy cầu nguyện Đức Chí Tôn chan rưới "Hồng Ân Thiêng
Liêng", Hồng Ân của Ngài rải khắp cho con cái Nam, Nữ." Khi
xong, hai đứa đứng dậy, mỗi người đều chun dưới Cơ vậy hết.
Hễ chun qua, Ngài vẽ gì đó không biết- trên đầu mỗi người. Đó
là cái huyền bí của Đại Từ Phụ, mình không hiểu gì hết. Tới
chừng rồi lại kêu: "TẮC, con coi đó đặng bắt chước Thầy
nghe". Thiệt, Bần Đạo không hiểu gì hết, bắt chước nhưng làm
sao giáng Cơ như Ngài, rồi cũng vẽ như vậy sao? Không biết
mà không dám hỏi. Lâu quá rồi khi đó giáng Cơ nữa, dạy nữa.
Bần Đạo hỏi:
- Dạ thưa Thầy, hôm Tết Thầy ban Phép lành cho cả con cái
của Thầy mà Thầy biểu con coi đó đặng bắt chước, nhưng bắt
chước làm sao mới được chớ ? Con có thể giáng Cơ như
Thầy được đâu mà bắt chước? Đức Chí Tôn cười .... Ngài mới
chỉ cái Bí-pháp Ban Phép lành là làm như vậy và giải nghĩa.
Ngài nói: cái ấn tạo Càn Khôn Vũ Trụ là cái ấn Thái Cực với
Lưỡng Nghi, nó thuộc về vô hình thể, tức nhiên về khí chất
nên không hữu hình tướng, duy có cái ấn Tứ Tượng với Bát
Quái, hễ hiển xuất ra rồi thì Vạn linh mới xuất hiện ra. Ấy vậy,
con đưa cái ấn Tứ Tượng với Bát Quái ra, con trụ cả cái
nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ rồi con phân phát lên đầu
mỗi đứa, vậy là Ban Phép lành đó. Nếu không nói rằng: Hễ
con đưa nó lên đó, rồi nguơn pháp của con đó nó hiệp lại với
huyền-khí tối linh của Thầy tức nhiên là cái quyền Chí Tôn của
Thầy đó, thì cả con cái của Thầy mới được hưởng cái hồng ân
đặc biệt về hồn, về phách và xác thịt của nó.
Nghe nói vậy, Bần Đạo mới hỏi: - Bây giờ ấn Tứ Tượng ra
sao? ấn Bát Quái ra sao?
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Thầy trả lời: Tay nầy để trên tay kia thành chữ thập là Tứ
Tượng, rồi cái nầy có 8 cái cung của nó, tức nhiên là Bát Quái
đó vậy. (Đức Hộ Pháp đưa hai tay ra làm kiểu mẫu) Rồi biểu
để vậy đưa ra. Bần Đạo cũng đưa ra mà không hiểu biết, nên
đưa tay ra trơ trơ mà không làm gì trong đó hết. Ngài nói cái
pháp thủ để như vầy, nhưng Bần Đạo không biết làm sao. Vì
tự thuở trước, Bần Đạo theo đạo Thiên-chúa, đâu có tin gì thứ
đó. Đạo Gia Tô mà tin thứ đó đâu có được, từ nhỏ chí lớn là
đại kỵ đó mà. Ngài bắt làm cái vụ nầy, Bần Đạo cũng đưa ra,
rồi không làm gì hết. Sau bữa đó, Ngài thấy mỗi khi làm trật rồi
Ngài lại rầy, Ngài nói: Con đưa ra cũng như không, cũng như
khúc củi thôi.
- Dạ thưa Thầy, vậy chớ làm sao, con có biết đâu !
Ngài nói: Ờ, Thầy dặn con để pháp thủ như vầy.
- Đưa ra thì con cũng đưa ra chớ biết sao giờ?
Ngài nói: Con không trụ cái điển lực của con vô trong đó, trong
pháp thủ của con, tức nhiên truyền thần vô đó, thì nó làm sao
huy động trong Càn Khôn Vũ Trụ đặng? Không hành chơn
pháp thì có gì hy vọng đâu? Giả tỷ như máy truyền thanh, thâu
thanh của con hát đó chớ gì, hễ đưa nó ra, nó phải rung động
mới được, là xao động cả Càn Khôn Vũ Trụ chớ. Đàng nầy
con đưa ra như khúc củi, có làm gì đâu?
Bần Đạo hỏi: Truyền thần có phải như thể con phò loan hôm
nọ, phải truyền thần, Cơ mới lên phải không?
Ngài nói: Thì vậy chớ sao!
Hôm trước Thầy không có nói, Thầy nói chỉ có một lần thôi,
dặn ban phép tới kẻ cùng đinh.
Bần Đạo mới tò-mò hỏi: Cái đó là sao?
Ngài nói: Không có gì. Con ngó thấy máy truyền thanh, máy
thâu thanh bây giờ trước mắt đó là cho mấy con dễ hiểu. Con
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nói tiếng là nó có thể thâu được. Bây giờ con có thể đứng ra
huy động thì cả Càn Khôn nầy nó linh động chớ gì, mà khi nào
cái pháp thủ của con nó linh động thì cái chơn pháp của Thầy
thiệt hiện cho cái pháp thủ của con, rồi cả khối sanh lực Càn
Khôn Vũ Trụ, trụ lại đó, rồi mới đưa tay ra như vầy, con rải trên
đầu của mỗi đứa thì mỗi đứa hưởng, chớ có gì đâu.
Tại Bần-Đạo chưa hiểu tới chỗ đó, khi hiểu được điều đó mới
có làm bây giờ đây, không thôi đâu có biết đâu mà làm. Hạng
nhứt là những ấn khuyết thì lúc đó là đại kỵ với Bần Đạo, vì
Bần Đạo không ưa thứ đó. Bần Đạo đâu có phải thầy phù thầy
pháp gì mà ưa. Gốc là Gia-Tô-giáo nên Bần Đạo đâu có ưa
thứ đó, nhưng biểu làm thì làm. Nhưng cái Ấn mà Đức Chí
Tôn đưa cho đặng Ban Phép lành cho con cái của Ngài đến
nay là trọng yếu hơn hết mà mai sáng đây, thì mấy người sẽ
đến mừng tuổi, Bần Đạo sẽ Ban Phép lành cho, để tề tựu lại
cho đông thiên hạ. Không biết chừng có người ngoài họ đi đâu
lối đó, rồi làm bất tử, họ cũng hưởng được, cũng đỡ lắm chớ.
Mình làm chuyện phước đức bất ngờ phải vậy không?
Thôi để mai rồi Ban Phép lành, đêm nay nghỉ, sáng mai tựu lại
cho có mặt đầy đủ rồi sẽ Ban Phép lành. Nhớ à! Ai không có
mặt không được hưởng thì chịu à!"

BAN QUYỀN - BAN QUYỀN HÀNH
班權
F: Fournir pouvoir, autorité.
Đây là lời của Đức Hộ-Pháp trả lời ông Nguyễn Ngọc Tương,
khi ông Tương bỏ Đạo nơi Tòa Thánh ra lập Chi Phái Bến TreBan Chỉnh Đạo – buộc Đức Hộ Pháp phải trả lời cho ông trong
kỳ hẹn và buộc Đức Hộ-Pháp phải đến dự "cuộc Công cử
Giáo Tông" với mưu mô là toan truất phế Đức Quyền GiáoTông Lê Văn-Trung. Đức Hộ-Pháp trả lời thơ cho ông Tương
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hết sức nhã nhặn và sâu sắc. Bức thư số 5 Của Đức Hộ Pháp
phúc đáp Thượng Tương Thanh.
Toà-Thánh Tây-Ninh le 27 Janvier 1935
"Bần Đạo cũng để hết ý để đọc thơ của Đạo Huynh, thầm hiểu
rằng: giờ này Đạo Huynh vẫn tưởng cho Bần-Đạo rất hám
vọng cái quyền-hành của Giáo-Tông nên cố tâm giành giựt.
Đạo Huynh quên rằng: Bần Đạo đã là Người cầm quyền mà
ban cho kẻ khác thì chẳng lẽ còn để lòng tham, ganh hiền ghét
ngõ, có lẽ Đạo Huynh còn nhớ ngày 12 tháng 3-1932 là ngày
thiết lễ rất long trọng tại Toà Thánh đặng Bần Đạo giao quyền
Giáo-Tông cho Đức Thượng Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt,
ban quyền-hành Quyền Đầu Sư cho Đạo-Huynh và Ngọc
Trang Thanh, Thái Thơ Thanh và ban quyền-hành Chánh Phối
sư cho ba vị khác thì ngày ấy chính mình Bần Đạo đến ban
quyền cho từng vị, chỉ trách-nhiệm cho từng người thì mỗi vị
đều có trả lời với Bần Đạo "Tôi đã thấu đáo Chơn truyền của
Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ và từ đây xin giữ y Luật Đạo đặng
làm tròn phận sự". Cũng vì lẽ trên mà khi trước Bần Đạo mới
thâu Quyền Chánh-Phối-Sư cho Hiệp-Thiên-Đài cầm.
Ngày nay cũng vậy, thoảng như Bần-Đạo thâu quyền lại đặng
để hết dạ nhặc nhiệm phong thưởng dè-dặt là cố ý chọn Hiền
Tài đặng đem vào Thánh-Thể của Thầy đó thôi. Bần-Đạo
chẳng vì tình riêng của ai, cũng chẳng coi ai đáng giá hơn mà
xu-phụ, cho nên vẫn lấy công bình mà ban thưởng quyền
hành, chớ chẳng hề áp bức ai bao giờ!"

BAN QUYỀN GIÁO TÔNG PHẦN XÁC CHO THƯỢNG
TRUNG NHỰT
Theo Đạo Nghị Ðịnh thứ hai: Đức Lý quyết định:
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Ðiều thứ nhứt: - "Ban quyền hành cho Thượng Ðầu Sư thay
mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác,
còn phần Thiêng Liêng có Lão."
Đạo Nghị Định thứ bảy nhắc lại: "Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số hai
ban quyền Giáo Tông phần xác cho Thượng Trung Nhựt."

BAN SẮC
班勅
E: To grant a royal decree.
F: Accorder un décret royal.
Ban: Cấp cho, tặng cho. Sắc: Tờ giấy viết lịnh của vua. Ban
sắc là Ðức Chí Tôn ban lịnh truyền xuống thi hành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long Thành thăng
lên chức Văn Xương vào trấn nhậm làng Hiệp Ninh.

BAN SƠ
初開
E: In the beginning
F: Au commencement
Ban: Ðương lúc, đang buổi. Sơ: Lúc đầu, lúc mới bắt đầu. Ban
sơ là đang buổi khởi đầu, còn gọi là sơ khai.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ba con lãnh mạng lịnh lớn lao, vẹt đường tăm tối trong
buổi ban sơ.
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BAN NHẠC (Nơi Đền-Thánh)
F: Troupe d’ancien musiciens.
Trong các buổi Đại Lễ ban Nhạc thường ở trên Nghinh PhongĐài và được một vị Chức-sắc trong Bộ Nhạc đứng ở giảng-đài
Nữ-phái điều khiển, ban Nhạc được chia làm hai nhóm: nhóm
Văn ban và nhóm Võ ban. Nhóm Văn ban gồm các loại đàn và
nhóm Võ ban gồm các loại trống cùng các nhạc khí khác. Dưới
đây là nhạc-khí của hai nhóm Văn ban, Võ ban.
-Nhóm Văn ban: Nhạc khí căn bản của Văn ban là cây Đàn Cò
mà bất cứ một buổi cúng tế nào, dù Đại Lễ, Tiểu Lễ hay cúng
thời, đều bắt buộc phải có. Còn các nhạc-khí sau đây nếu có
đủ thì càng làm cho buổi lễ trang-nghiêm hơn, nếu thiếu một
hai loại cũng không sao, như: đàn tranh, đàn kìm, đàn tỳ bà,
đàn gáo, đàn sến, đàn tam, đàn độc huyền, ống sáo và ống
tiêu. Như vậy tất cả các thứ đàn này đều xếp vào Văn ban.
Nguyên-nhân của sự sắp xếp này là vì các bản Nhạc thường
có niêm thức, có lớp lang mà Nhạc-sĩ muốn đàn phải tấu cho
đúng niêm-thức, đúng nhịp mới được. Các tiếng đàn khi tấu
lên đều ăn khớp nhau, các âm thanh hòa lẫn nhau chứ không
hề đối chọi hoặc tương phản nhau. Chúng ta hãy thử quan sát
từng loại đàn một. Thánh-ý Đức Hộ Pháp dạy Chức sắc Bộ
Nhạc dụng DIÊU CẦM làm biểu hiệu gắn lên áo mão từ phẩm
Nhạc sĩ đến Nhạc sư.
• Nhóm Văn Ban.
• Nhóm Võ Ban.

A- NHÓM VĂN BAN:
1- Huyền sử cây DIÊU CẦM (Hay là Đàn Cầm)
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Đức Hộ-Pháp tường thuật huyền sử cây DIÊU CẦM là môn
nhạc khí thời Thái cổ. Đức vua Phục-Hy ngày xưa sống trong
đạo luật thiên nhiên, luôn luôn chú ý đến những hiện tượng
của ngày đêm trong Trời đất. Bởi lẽ ấy nên Ngài tìm thấy linh
khí của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ rơi đọng trên cây Ngô đồng
do chim Phượng, chim Hoàng từ bốn phương trở về nghỉ
cánh. Phượng-Hoàng là Chúa tể loài phi cầm, ăn thì ăn hột
trúc, uống thì uống suối ngọt, đậu thì đậu cây Ngô đồng. Đức
vua Phục-Hy biết cây Ngô đồng là loại cây rất quý, đoạt được
linh khí của tạo hóa. Ngài sai người đến đốn đi, chọn ba đoạn
án theo thể Tam tài: Thiên- Địa- Nhơn.
- Đoạn trên gõ tiếng kêu vô cùng thanh thoát nhưng quá nhẹ,
- Đoạn dưới tiếng kêu chát đục lại quá nặng,
- Đoạn giữa thì vừa trong, vừa đục, vừa nhẹ lại vừa nặng.
Đức vua Phục-Hy cho dầm nước 72 ngày đêm. Vớt lên phơi
sương nắng 36 ngày đêm, đoạn đem gát lên chỗ mát mẻ rồi
chọn ngày lành truyền lịnh cho thợ khéo là Lưu Tử-Kỳ chế
thành nhạc khí dùng trong các cuộc hòa tấu nơi Diêu-Trì-Cung
nên có tên gọi là DIÊU CẦM. Cây DIÊU CẦM dài 3 thước 6 tấc
6 phân, án một vòng chu niên 366 ngày, mặt trước rộng 8 tấc,
án theo bát tiết: Lập xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu,
Thu phân, Lập đông, Đông chí. Mặt sau rộng 4 tấc án Tứ thời:
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Dày 2 tấc án Âm Dương, Lưỡng-nghi.
Đầu Kim đồng, hông Ngọc Nữ, hồ rồng, ao phụng, trục ngọc,
phím vàng. 12 tháng: cung theo 12 tháng, một phím chót cung
vào tháng nhuận. Đàn có năm dây, ngoài cung theo Ngũ hành:
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Trong cung có Ngũ âm: Cung, Thương, Giốc,Chủy, Vũ.
Lưu-Tử-Anh nối nghiệp (tổ tiên Lưu Tử Kỳ) trước tác bản Nam
Phong. Vua Thuấn dĩ đức khải DIÊU-CẦM, hát bản Nam
Phong cảm hóa thiên hạ đặng thái bình, thạnh vượng. Đến
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cuối nhà Thương, Châu Văn-Vương bị cầm tù nơi Dữu Lý. BáẤp-Khảo nhớ cha thêm một dây dạo lên nghe não nùng ai oán
đặt tên là dây Văn. Đến Châu-Võ-Vương phạt Trụ, Võ Vương
thêm một dây dạo lên nghe hùng tráng gọi là dây Vũ. Như vậy
bấy giờ: Cung cả thảy là bảy dây: Cung, Thương, Giốc, Chủy,
Vũ, Văn, Võ.
Định ước thuở xưa có sáu điều không nên đàn:
1. Trời lạnh giá.
3. Khi gió to.
5. Khi sấm sét

2. Trời oi bức.
4. Khi mưa to.
.6. Trời đông tuyết đông.

Bảy điều kỵ không nên đàn:
1.Gặp đám tang.
2. Lòng không bình tĩnh.
3. Thân hình không trong sạch. 4. Áo quần không tề chỉnh.
5. Không đốt hương
6. Không vọng ân đức tiền nhân.
7. Không gặp tri âm.
Có tám thanh âm trác tuyệt: Thanh, Trì, U, Nhã, Bi, Tráng, Du,
Dương. Khi xưa đàn đến chỗ nhập điệu sức cảm hóa cọp
nghe không rống, vượn nghe quên hú, thật là một loại Nhạckhí vô cùng diệu nhã. Theo thời xưa hễ ai học đến tuyệt kỹ
đều hiểu biết cái giá trị của DIÊU CẦM.
Giải lý: Ngâm khúc gỗ ở chỗ nước chảy xiết trong 72 ngày:
Đây là số tương ứng với sự phân chia trong năm. Theo lịch
Hán Nôm, một năm chia ra làm 24 khí, hay là "Biến hướng vị
của Hoàng-Đạo" Mỗi khí có 15 ngày và chia làm ba Hậu (thờikỳ). Như vậy là 72 Hậu trong một năm..Ông Phục-Hi.đặt tên
cây đàn này là Diêu-Cầm hay là Ghi-Ta Bích-Ngọc. Cây đàn
dài 3 thước 6 tấc 6 phân. Tương-ứng với 366 độ của bầu trời.
Trong Cầm thảo thì con số đó chỉ 366 ngày trong năm. Thước
để đo là thước để kiến thiết, không hiểu nó có tương ứng với
thước dùng bây giờ không? Thước hiện nay gọi là thước Ta
chỉ bằng 0m40, loại 10 tấc và chia ra mười phân.
Chiều rộng đo 8 tấc, tương ứng cho 4 mùa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Độ dày để chỉ hai nguyên tắc: Thiên và Địa.
Các trục bằng ngọc và các phím bằng vàng có 12 cái đó tương
ứng với các tháng trong năm. Một phiếm thứ 13 chỉ tháng
nhuận trong năm nhuận. Có 5 dây, đó con số Ngũ-hành và
đồng thời là số của 5 âm phù chính: Cung, Thương, Giốc,
Chuỷ, Vũ. Sau, Bá-Ấp-Khảo con của Văn-Vương thời Châu,
có thêm dây thứ sáu gọi là Văn-huyền (dây Văn). Cuối cùng,
thời Võ-Vương, ông này lại thêm dây thứ bảy gọi là Võ-huyền
(dây Võ). Như vậy là 7 dây cả thảy, gọi là: Cung, Thương,
Giốc, Chuỷ, Vũ, Văn, Võ. Các dây Văn và Võ tương ứng với
Thiếu Cung và Thiếu Thương. Như vậy gọi chung 7 dây:
Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, Vũ. Thiếu Cung và Thiếu Thương,
tương ứng với các Âm-phù bây giờ: Hò, Xự, Xang, Xê, Cống,
Liu, U. Nhạc Âm chỉ có 7 Âm-phù: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Cũng là tương-ứng với nhạc An-nam: Họ, Xự, Xừ, Xàng, Xê,
Cống, Phàng. Cây Đàn Cầm cũng có nhiều tên: Cây Đàn của
Vua Tuyên-Vương thời Châu gọi là "Hưởng phong" và nhiều
tên khác nữa, như Xuân-phong, Lục-Ỷ, Tiên-vi…
Người ta bảo trong số người chơi ĐÀN CẦM xuất sắc có BáẤp-Khảo, Đức Khổng-Tử, Du Bá-Nha, Tư-Mã Tương Như.
2- Đàn Sắc:
Trong cuốn "Đế-Vương Thế kỷ" cây Đàn Sắc là do Bào-Hy
sáng chế. Đàn dài 7 thước 2 tấc và có 25 dây. Tam-Lễ đồ thì
ghi là Đàn Sắc dài 8 thước 1 tấc và có 23 dây. Nhưng ngày
nay nhạc cụ thường dùng là 19 dây. Dù bao nhiêu dây đi nữa
cũng đếu lấy theo lý Dịch mà biến hoá. Nếu là 25 dây, thì dây
giữa màu vàng và gọi là Quân quyền (Dây của Vua) và các
dây khác màu đỏ. 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" có nghĩa là dây tơ và gỗ là Ngô đồng. Đàn Cầm và
Đàn Sắc thường là một cặp Âm Dương hay là lời chúc đôi vợ
chồng mới cưới. Rằng:
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SẮC-CẦM mừng kết nghĩa lương duyên,
HẢO-HIỆP ba sinh vẹn ước nguyện
LOAN-PHỤNG sum vầy tơ tóc trọn
HOÀ- MINH hạnh phúc hưởng thiên niên.
3- Đàn Tranh (Thập Lục Huyền Cầm)
Nhạc trong cửa Đạo Cao-Đài:
Đàn tranh cũng còn có tên là Thập-lục Huyền-cầm vì đàn này
có 16 dây. Các dây này bằng đồng, đồng thau hay đồng thép,
nhưng dài ngắn khác nhau, căng dùn thẳng không đều vì tùy
theo nhu cầu âm thanh.Đàn tranh có một đầu nhỏ, một đầu
lớn. Đầu nhỏ cao 20 phân 50 và đầu lớn cao 09 phân, dài độ
95 phân, rộng 13 phân, trông rất gọn gàng, đẹp đẽ.
Đàn Tranh hình hộp dài. Khung đàn hình thang có chiều dài
110-120 cm. Đầu lớn rộng khoảng 25 -30 cm là đầu có lỗ và
con chắn để mắc dây. Đầu nhỏ rộng khoảng 15-20 cm gắn 16
khoá lên dây chéo qua mặt đàn.
Mặt đàn làm bằng ván gỗ Ngô đồng
khoảng 0,05cm uốn hình vòm. Ngựa đàn
gọi là con Nhạn, nằm ở khoảng giữa để
dây và có thể di chuyển để điều chỉnh
thanh.

dày
còn
gác
âm

Dây đàn làm bằng kim loại với các cỡ dây khác
nhau. Khi biểu diễn: nghệ-sĩ thường đeo 3
móng vào ngón cái, trỏ, giữa để gẫy. Móng gẫy
làm bằng các chất liệu khác nhau như kim loại,
sừng hoặc đồi-mồi.
Âm sắc Đàn Tranh trong trẻo, sáng sủa thể
hiện tốt các điệu nhạc vui tươi, trong sáng.
Đàn Tranh ít thích hợp với những tính cách
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trầm hùng, khoẻ mạnh.
Tầm âm Đàn Tranh rộng 3 quãng 8, từ Dô lên Dô 3. Đàn
Tranh thường được sử dụng để độc tấu, hòa tấu, đệm cho
ngâm thơ, hát, tham gia trong các dàn nhạc Tài Tử, phường
Bát Âm, dàn Nhã Nhạc và các dàn nhạc dân tộc tổng hợp.
Đàn tranh có thân tròn và đáy thùng phẳng, đáy của thùng đàn
có ba lỗ hình dáng khác nhau: một lỗ hình bán nguyệt để
máng dây đàn, một lỗ hình chữ nhật là nơi âm thanh phát ra
và một lỗ hình tròn để treo dây đàn.
Trên thân dài (tức mặt đàn) khoảng giữa cây đàn, có mười sáu
miếng gỗ hình dáng giống mười sáu con nhạn (có người gọi
là con ngựa) đang bay, mỗi con nhạn có máng một sợi dây
đàn và phát ra âm thanh riêng. Các con nhạn này có thể di
chuyển tới lui để cho dây đàn căng hay dùn mà tạo ra những
hơi nhạc khác nhau như hơi Bắc, hơi Nam, hơi Oán.
Điểm đặc biệt của Đàn Tranh là tiếng đàn phát ra thanh tao,
trong lành, thanh thoát dịu như tơ và êm như nhung. Tiếng
Đàn có đủ âm thanh trầm-bổng. Lúc lên thật bổng, lúc xuống
thật trầm, lúc nhấn như mềm-mại, ngọt ngào làm cảm động tê
tái lòng người, có lúc tiếng đàn giống như tiếng thì-thầm êm-ái
của giai nhân, có lúc dường như tiếng suối chảy róc rách trong
rừng sâu. Nguyễn-Võ trong bài thơ về "Đàn Tranh" nêu lên
nhạc cụ này có 6 thước để chỉ sáu nhạc điệu của nguyên tắc
Dương (lục Luật) và có 12 dây tương ứng với 12 tháng hay 4
mùa trong năm; nó còn có 3 tấc chiều cao, để tưởng đến 3 vị
cao nhất: Trời - Đất- Người (Tam tài).
"Phong lục thống"ghi:"Đàn tranh phát ra một Âm thanh riêng
biệt cho nước Tần mà người ta cho là sáng tạo ở Mông
Điềm".Nhưng Phó-Tử không đồng ý-kiến. Ông phản đối rằng:
Cây "Đàn tranh" phần đầu dòm lên để tượng trưng cho vòm
trời, đáy là đất. Ở giữa rỗng để chỉ 6 hướng: Bắc, Nam, Đông,
Tây, Thiên đỉnh (trên) và Thiên để (dưới) tức là Lục hiệp; 12
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dây với 12 phím là số tháng trong năm. Đây là một sáng tạo
đầy thông minh và duệ trí. Mông Điềm là đề tài của một triều
suy đồi (Thời Tần) không thể có một sáng tạo như vậy được".
Dưới thời Tần, còn có nhiều sáng tạo Âm nhạc khác nữa. Còn
việc thịnh suy của một triều đại là do định mệnh cả về phần
của Vua lẫn phần của dân. Dầu Mông Điềm có khôn khéo
nhưng triều đại không thể kéo dài hơn quá triều Nhị thế.
Cây Đàn Tranh mà chúng ta sử dụng ngày nay có 16 dây và
dây đồng, nên người ta gọi là Thập Lục Huyền Cầm. Dù người
ta không biết Nhạc cụ này sáng chế vào thời kỳ nào, nhưng
cũng có thể tin chắc là một sự biến chế của "Đàn Sắc" dưới
thời Thanh, vì dưới triều đại Trung Hoa ấy, người ta có nhiều
cải tổ lớn về Nghi lễ và Âm nhạc. Các Nhạc công xưa có tiếng
về "Đàn tranh" là Tần-Tố-Nữ, Triệu Nữ, Lý Thanh Thanh, Sử
Tùng, Lý Tùng châu". (Trích "Những người bạn Cố đô Huế"
Tập IV.tr.94)
Thật ra: Bất cứ thời đại nào cũng luôn có người thông thái ra
giúp nước. Chính cái chỗ nước loạn mới có Đấng Minh quân
cần đến để vỗ an thiên hạ. Cũng như Việt-Nam đến chỗ tận
cùng đau khổ: Ngàn năm nộ-lệ Tàu, trăm năm nô lệ Tây, 30
năm nội chiến từ ngày. Dân Việt-Nam mới được một nền Đại
Đạo, mới được hưởng một ân huệ đặc biệt của Đức Chí-Tôn
như ngày nay.
ĐỘC TẤU ĐÀN TRANH
Hay Dạo đàn cảm tác của bà BÁT NƯƠNG DTC
Gượng khải năm âm giải tấm lòng,
Nhắn đưa gió ái đến thu song.
Gióng dây lìa nhạn sầu nghiêng ngửa,
Dở ngón rơi loan thảm chập chồng.
Lầu Phụng mơ-màng nghe quyển địch,
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Cung Tần văng vẳng lóng tơ đồng.
Chia đôi bóng nguyệt còn phân nửa,
Gối lạnh thương ai luống não nồng.
Bát-Nương Diêu-trì-Cung
(21-2-1929)
HỌA VẬN
Năm âm mượn bực tỏ tơ lòng,
Đàn "Bắc" ra " Ai" Oán dội song.
Tiếng thảm làm cơm tràn quá chén,
Hơi sầu dồn gối chất nên chồng.
Tranh Tần ghẹo khóc người cung lãnh,
Tỳ Hớn khêu đau khách ải đồng.
Nhạn lạc lìa cung đành lỗi nhịp,
Cậy lằn phong nguyệt nhắc duyên nồng.
ĐỨC HỘ PHÁP
HỌA VẬN
Trổi giọng thinh âm tỏ nỗi lòng,
Tựa màn ánh nguyệt vặc dòm song.
Cung đàn rỉ rả thưa rồi nhặt,
Dạng khách nhớ nhung chất lại chồng.
Nhấn ngón dường khêu lời hải thệ,
Búng dây như thúc dải tâm đồng.
Nỗi tình nỗi hiếu vai oằn oại,
Giọt lệ rưới lau tâm nghĩa nồng.
Mỹ Ngọc - Bảo Văn Pháp Quân
HỌA VẬN
Một mối sầu tư bận tấc lòng,
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Cậy đờn dập thảm dựa đơn song.
Trông tình sông Ngự dây loan đứt,
Đợi ngọc cầu Lam tuổi nguyệt chồng.
Gởi nhớ nhờ mây trao bức hẹn,
Hoà thương cậy gió nhắn câu đồng.
Xa duyên chinh nhạn đành ngưng ngón,
Chén ái đêm đông phảng phất nồng.
Chánh-Đức tức Cao Tiếp-Đạo
4- Đàn Tỳ-Bà:
Tỳ Bà tên gọi một nhạc cụ dây gẩy của người Việt. Nhiều tài
liệu đã cho biết, Tỳ Bà xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc với tên
gọi PiPa, rồi ở Nhật Bản với tên gọi BiWa. Người ta chế tác Tỳ
Bà bằng gỗ Ngô Đồng. Cần đàn và thùng đàn liền nhau có
dáng như hình quả lê bổ đôi. Mặt đàn bằng gỗ nhẹ, xốp, để
mộc. Phía mặt cuối thân đàn có một bộ phận để mắc dây gọi
là ngựa đàn. Đầu đàn (hoặc thủ đàn) cong có chạm khắc rất
cầu kỳ, khi là hình chữ thọ, khi là hình con dơi. Nơi đầu đàn
gắn bốn trục gỗ để lên dây. Toàn bộ chiều dài của thân đàn có
số đo từ 94-100 cm. Phần cần đàn có gắn 4 miếng ngà voi
cong vòm lên gọi là Tứ Thiên Vương. Tám phím chính làm
bằng tre hoặc gỗ gắn ở phần mặt đàn cho các cao độ khác
nhau. Thuở xưa dây đàn se bằng tơ tằm rồi đem vuốt sáp ong
cho mịn, ngày nay người ta thay dây tơ bằng dây nilon. Đàn có
4 dây lên theo 2 quãng 4, mỗi quãng 4 cách nhau một quãng
2: Đồ - Fa - Sol - Đô1 hoặc Sol -Đô1 - Rê1 – Sol 1. Khi chơi
đàn nghệ nhân gẩy đàn bằng miếng đồi mồi hoặc miếng nhựa.
Ở Việt Nam đàn Tỳ Bà có mặt trong các dàn nhạc: Nhã nhạc,
Thi nhạc của cung đình, Thiền nhạc của Phật giáo, ban Nhạc
tài tử, Phường bát âm, Dàn nhạc dân tộc tổng hợp.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mặc dù đàn Tỳ Bà có xuất
xứ từ các nước khác,
nhưng qua thời gian dài sử
dụng nó đã được bản địa
hóa và trở thành cây đàn
của Việt Nam, thể hiện sâu
sắc, đậm đà những bản
nhạc mang phong cách
của dân tộc Việt Nam trong
lĩnh vực khí nhạc. Thích
danh ghi: Đàn Tỳ-Bà sáng
chế tại thời Hồ (Mông Cổ).
Đây là cây Đàn để tiêukhiển lúc cưỡi ngựa và
hành trình. Gảy dây từ
dưới lên trên gọi là "Tỳ" và
từ trên xuống gọi là "Bà". Từ đó đàn có tên là TỲ-BÀ. Trong
thơ Thuý-Kiều, người ta gặp câu này: "Trong nghệ-thuật cao
quí, nàng giỏi Hồ Cầm" chính là Đàn Tỳ-Bà. Thích-Trí-Tượng
Nhạc lục có chép rằng:
"Đàn Tỳ-Bà sáng chế do Đỗ Chi đời Tần xây thành quách lớn
là Vạn lý Trường thành. Thấy những người dân lao động mệt
nhọc. Đỗ Chi sáng chế Nhạc cụ này để tiêu-khiển. Ngày xưa ở
xứ Tề có hai người bạn thân thiết tên là Quản Trọng và BảoThúc-Nha. Trong thời nội chiến làm cho thất vọng với thời kỳ
đó. Quản Trọng giúp chúa cũ qua lánh nạn bên xứ Lỗ, còn
Bảo-Thúc-Nha giúp Chúa trẻ Tiểu-Bạch qua ẩn bên xứ Lữ.
Sau này, Tiểu-Bạch trở về nước và lên ngôi, đó là vua HoàngCông. Thúc-Nha tâu với vua nên dùng Quản Trọng. Nhưng có
thể nước Lỗ không trả Quản-Trọng do Ông này có tài nên Đạisư bày ra một cớ: Ông tâu với Vua Lỗ là Hoàng Công không
có ý dùng Quản-Trọng và muốn tự tay giết Ông để trả thù về
mũi tên mà ông này và người em cũ đã bắn khi tranh chấp
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ngôi báu. Quản-Trọng bị nhốt vào chiếc xe và chở về xứ Tề.
Trên đường đi Quản Trọng sợ vua Lỗ biết được mưu mẹo này
và thay đổi ý-kiến. Cho nên Vua Lỗ được tin dân phàn-nàn đã
hiểu rõ, nếu Quản-Trọng được Vua Tề dùng thì sẽ thắng thế.
Quản-Trọng nghĩ ra một kế: Ông sáng tác ra những bài hát vui
và cho những người tuỳ tùng ca hát. Họ hát như vậy thì quên
mệt mà đi rất nhanh. Nhờ vậy mà họ chóng qua khỏi biên giới
nước LỖ trước khi vua nước này cho quân đuổi bắt ông. Từ
đó, người ta noi theo gương của Ông là khi làm nhiều việc mệt
nhọc thì hát lên để quên đi mệt nhọc. Về kích thước của Đàn
Tỳ-Bà xưa dài 3 thước 5 tấc để tượng trưng cho ba đấng
thiêng và Ngũ-hành, 4 dây là chỉ bốn mùa. Cũng có chép rằng:
Người ta đẵn gỗ cây ngô đồng đả làm Đàn Tỳ-bà. Thân đàn thì
như con rùa, cổ thì cổ Phụng. Đàn Tỳ-Bà dưới thời Nguyên
bằng gỗ với cái đầu cúi xuống, cổ dài bốn và 4 trục, cổ có gắn
các phím, mặt bằng rất rộng và có 4 dây. Đúng theo cây Đàn
Tỳ-Bà mà chúng ta đàn ngày nay. Trịnh-Hỉ-Tử nhà Đường có
biếu Hoàng-Đế một cây Đàn Tỳ-Bà 7 dây. (Trích "những người
bạn Cố đô Huế. Tập Vi-Tr. 96)
Đàn Tỳ-Bà có tất cả 4 dây bằng tơ. Đàn Tỳ-Bà đặc biệt ở chỗ
cần và thùng đàn dính liền nhau thành một khối. Thùng đàn
chính là cần đàn phình rộng ra và cần đàn chính là thùng đàn
tóp nhỏ lại, vì thế nên không thể phân biệt giới hạn giữa cần
đàn và thùng đàn. Ta chỉ có thể đo bề dài tổng cộng của cây
đàn vào khoảng từ 95 đến 97 phân và rộng khoảng 23 phân
đến 25 phân. Đàn có tất cả mười phím và ba trục lên dây.
Thùng đàn tương tự thùng đàn Mandoline nhưng nhỏ hơn và
mặt đàn hình bầu dục, tròn một đầu, còn đầu kia thon nhỏ lại
tạo thành cần đàn. Trên mặt đàn còn có một con ngựa nhỏ
gắn dây đàn vào. Hỏi tại sao trên đầu đàn khi thì chạm hình
con dơi ? -Con dơi là một loại Chim không ra chim, thú không
ra thú. Truyền thuyết cho rằng: Khi chim muông hội-họp nhau
thì Dơi cũng có mặt, nói tôi thuộc loài chim muông. Khi thú họp
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

185

lại thì Dơi cũng có mặt nói rằng Tôi đây là thú cũng đi bằng
chân. Nhưng khi cả muông và Thú cùng họp chung một lúc thì
không ai nhìn cho Dơi ở vào bên nào cả!
Tức nhiên Dơi là một con vật lạ lùng: vừa có cánh để bay, vừa
có chân để đi, đặc biệt là ngủ thì treo hai chân trên cành mà
ngủ, tức là lộn đầu xuống đất. Tiền nhân cho rằng Dơi là
tượng cho lớp người bất trung, bất chính. Cho nên khi người
ta làm đàn Tỳ-Bà cốt ý lấy tiếng nhạc để cảm hóa người đời:
Nhạc làm cho người không Trung biến thành Trung. Nhạc
cũng có sức cảm hóa, làm cho người không chính trở thành
chính. Cái vi diệu của Nhạc là vậy.
Có bài Thơ:
Bồ-Đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm TỲ-BÀ mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?
5- Đàn Nhị hay Đàn Cò:
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Đàn Nhị còn có tên gọi khác là Cò Líu, Cò Lòn hoặc Nhị
Líu, Nhị Lòn, là nhạc khí dây, chỉ kéo Cung vĩ. Theo tài liệu
khảo cổ đã phát hiện ở chùa Vạn Phúc (Phật Tích - Thanh
Sơn - Hà Bắc) có khắc chạm một dàn nhạc ở bệ đá kê chân
cột chùa Phật Tích, với những nhạc cụ có xuất xứ từ ấn Độ và
Trung Hoa. Dàn nhạc đó gồm 10 Nhạc-công ăn mặc giống
như người Chăm và chơi các loại nhạc cụ trong đó có một
nhạc cụ gần giống như Đàn Hồ 2 dây và là tiền thân của cây
đàn Nhị bây giờ. Căn cứ vào đó người ta đã ước đoán Đàn
Nhị có thể du nhập vào Việt Nam theo con đường của người
Chăm và cũng có thể du nhập theo con đường Trung Hoa tùy
theo từng thời gian địa điểm khác nhau. (Theo lịch sử âm nhạc
của giáo sư Trần Văn Khê và Văn Thương).
Đàn Cò là một nhạc khí gồm có năm phần: cần đàn, thùng
đàn (tức ống đàn hay gọi là bát nhị), thủ đàn, ngựa đàn và dây
đàn.Đàn Nhị làm bằng gỗ gụ hay trắc. Bầu cộng hưởng gọi là
bát nhị:
Cần đàn tròn không có phím, đầu dưới cắm xuyên qua bầu
đàn, đầu trên gọi là Thủ đàn. Cần đàn dài từ 71 đến 75 phân,
có đường kính độ 01 phân 50; một đầu cần cắm vào thùng
đàn. Hai trục ấy dài khoảng 16 phân và cách đều nhau khoảng
06 phân.
Thùng đàn hay Bát nhị là hình ống rỗng lòng, dài khoảng 13,8
cm, một đầu bịt da trăn hay da kỳ đà còn gọi là Thùng đàn
được làm bằng gỗ, hơi cao ở giữa. Mặt thùng đàn được bịt da
trăn hoặc da trâu, có đường kính độ 05 phân 50. Riêng cái loa
không bịt gì cả, có đường kính độ 07 phân 50. Lớp gỗ để làm
thùng đàn dày độ 04 phân. Bề dài của thùng đàn tức khoảng
cách giữa mặt đàn và cái loa độ 13 phân. Trên mặt thùng đàn
có đặt một con ngựa nhỏ để căng hai sợi dây đàn: sợi lớn, sợi
nhỏ, cả hai sợi đều bằng tơ, được buộc từ trục chạy dài xuống
mặt thùng đàn gác trên con ngựa và luồn qua cái suốt. Cái
suốt (còn gọi là cái khuyết) là cái vòng tròn bằng đồng hay
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bằng tơ đặt giữa cần đàn, có thể di chuyển lên xuống dễ dàng
khi muốn lên dây cao thấp. Lúc lên dây, bao giờ sợi dây lớn
cũng dùn còn sợi giây nhỏ sẽ thẳng.
Thủ đàn hình đầu con cò, có gắn hai trục gỗ tròn để lên dây,
có khi trục đàn được chạm khắc cầu kỳ.
Ngựa đàn làm bằng tre hay gỗ dài 1 cm đặt khoảng giữa mặt
da. Khuyết đàn còn gọi là "Cữ đàn" là một sợi tơ se néo vào 2
dây đàn. Cữ đàn có tác dụng điều chỉnh độ cao thấp của âm
thanh. Khi đưa cữ đàn xuống là làm ngắn quãng dây phát âm,
đàn có giọng cao. Khi đẩy cữ đàn lên, làm dài quãng dây phát
âm, đàn có giọng trầm.
Cung vĩ làm bằng tre, hoặc gỗ được uốn cong hình cánh
cung, người ta mắc vĩ như dây cung. Vĩ đàn đặt giữa hai dây,
khi đàn vĩ cọ xát vào dây phát ra âm thanh. Đàn Nhị có 2 dây
bằng tơ se, gần đây đã thay bằng dây kim khí, được lên theo
quãng 5 đúng. Ví dụ muốn đánh những bài Bắc (có chất vui)
tương ứng với hai âm G1-D2, bài Nam (chất buồn) F1-C2, bài
Chèo C1 - G1...Đàn Nhị thường tham gia trong dàn Nhã Nhạc,
phường Bát Âm, ban nhạc Tài Tử, ban nhạc Chầu Văn, dàn
nhạc sân khấu Tuồng, Chèo... Ngày nay nhiều Nhạc-sĩ đã
sáng tác các tác phẩm cho cây Đàn Nhị. Nhờ những tác phẩm
ấy, Đàn Nhị đang dần trở thành cây đàn độc tấu có chất lượng
nghệ thuật cao. Ngoài ra, trên cây đàn CÒ còn một thanh tre
(hoặc thanh tầm vong) hình cánh cung mà sợi dây cung (gọi là
bã đàn) làm bằng dây gân hay lông đuôi ngựa (mã vĩ). Mã vĩ
được chà trên nhựa thông trược rồi đặt giữa hai sợi tơ trên.
Muốn phát ra âm thanh, ta chỉ cần cầm thanh tre đưa qua lại
để mã vĩ chạm vào hai sợi dây thì nghe tiếng Ò-E. Âm thanh
phát ra êm-ái hay chát-chúa là tùy theo nghệ thuật chơi đàn
của nhạc-công. Những nhạc công mới tập bao giờ âm-thanh
phát ra cũng chát-chúa xé tai. Những nhạc công tài hoa có thể
diễn tả đủ giọng vui, buồn, êm ái, hòa nhã. Âm thanh của đàn
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cò hơi giống âm thanh của vĩ cầm Tây Phương nhưng thanh
hơn.
Tóm lại: Đàn Nhị hay còn gọi Đàn Cò, vì nếu các người buôn
bán không có thể đàn, phân biệt rõ-ràng các âm phù "Thồn
tang" và kéo với một cung đàn làm cho rung cái dây và luôn
luôn có giọng: CÒ, KE. Từ đó có tên "Cò". Nhưng người ViệtNam chúng ta vốn có những tình cảm chơi vơi, nhẹ-nhàng mà
thanh thoát, qua bài Ca-dao:
"Con Cò là cò bay lả, lả bay la. Bay qua, qua ruộng lúa, bay về
là về Đồng xanh. Tình tính tang… là tang tính tính… Có nàng
rằng… là Cô nàng ơi. Rằng có biết.. là biết cho chăng… Rằng
có biết là biết cho chăng?"
Thì chắc rằng đây tiếng Đàn Cò có những âm thanh dìu dặt,
du-dương, nhẹ nhàng và thanh thoát dường ấy.
6- Đàn Gáo:
Một loại đàn cũng
giống như Đàn cò
mà thay đổi vật
dụng: thay thùng
đàn bằng một cái
gáo dừa. Nhạc cụ
này, gốc từ Mãn
Châu. Người ta có
thể tìm lại dáng
của Đàn Nhị (Đàn
Cò) cũ mà ngày
nay người TrungHoa đàn. Muốn
làm
đàn
này,
người ta lấy một
cái gáo dừa, khoan thủng hai lỗ thông qua nhau, người ta đặt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trong một thanh, như muốn làm gáo và bọc miệng bằng một
bong bóng trâu hay mảnh da trâu, một miếng gỗ dẹt, xoi hai lỗ
để đặt hai trục và người ta kéo hai dây trên một giá bằng gỗ
đặt trên mảnh da căng, qua một gút giữa cần. Cái cung làm
bằng lông đuôi ngựa tráng trên nhựa thông gắn trên miệng
của gáo ở phía dưới cần và ngâm trong nhựa ấy khi cọ xát
biến thành bột làm cho nhầy các lông đuôi của cung và rung
các dây. Có nhiều "Đàn Nhị" làm bằng một ống tre thay bằng
một gáo dừa. Các loại cần của Nhạc cụ Trung Hoa luôn luôn
ngắn, cho nên tiếng phát ra nghe sắc quá. Ở chúng ta, cây
cần làm bằng gỗ "Trúc" hay "Ngà" bọc da trăn hay kỳ-đà và
muốn tiếng êm dịu người ta kéo cần dài thêm.
Đàn gáo là cây đàn mà thùng đàn làm bằng gáo dừa được
cưa phân nửa nên mặt đàn không có hình dáng nhất định và
được bịt bằng da trăn. Mặt đàn bề ngang dài hơn bề dọc, bề
ngang đo được 13 phân, bề dọc 11 phân. Trên mặt đàn có gắn
một con ngựa nhỏ cao 07 phân 7 nằm khoảng giữa mặt đàn.
Cần đàn bằng gỗ trắc dài 60 phân (có loại dài 70 phân) ngang
01 phân 5, có hai trục để vặn lên dây và dài khoảng 15 phân.
Trên cần có cái suốt (còn gọi là cái khuyết) có thể di chuyển
lên xuống tuỳ theo giọng cao thấp. Đàn cũng có một cây cung
tức mã vĩ giống như mã vĩ của cây Đàn Nhị (Đàn cò).
Cách sử dụng đàn gáo cũng như đàn cò nhưng tiếng ấm hơn.
Xem như đây là một cặp Âm Dương:
- Đờn Cò tiếng trong và nhẹ, thanh-thoát thuộc Dương.
- Đờn gáo tiếng đục, nặng, trầm buồn thuộc Âm.
7- Đàn Kìm (còn gọi Nguyệt Cầm hay là Đàn Nguyệt)
àn Nguyệt là nhạc cụ họ dây chi gẩy của người Việt, đàn còn
có các tên gọi khác: Đàn Kìm, Vọng Nguyệt Cầm hoặc Quân
Tử Cầm. Mặt đàn hình tròn đường kính 30 cm bằng gỗ nhẹ,
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xốp. Trên mặt đàn có gắn một bộ phận để mắc dây, gọi là Thú.
Thành đàn mỏng làm bằng gỗ cứng, cao khoảng 6 cm, đáy bịt
gỗ, không có lỗ thoát âm. Cần đàn dài khoảng 100 cm có gắn
10 phím theo thang 5 âm (7 phím gắn ở cần đàn, 3 phím gắn
ở mặt đàn). Thủ đàn lắp 4 trục lên dây nhưng chỉ mắc 2 dây
bằng tơ se (nay đã thay bằng dây nilon).
ĐHai
dây
Đàn
nguyệt lên cách
nhau một quãng 5
đúng: Fa - Đô1; Sol
- Rê1 hoặc quãng 4
đúng G - C1 ; D1 G1 Ngày xưa nhạc
công gẩy đàn bằng
móng tay, ngày nay
bằng miếng gẩy
nhựa hoặc đồi mồi.
Đàn Nguyệt thường
được sử dụng đệm
cho Hát Văn, Ca
Huế, Ca Tài Tử,
nhạc Bát Âm, Nhạc Lễ và dàn nhạc sân khấu truyền thống.
Ngày nay Đàn Nguyệt đã được các nhạc sĩ sáng tác thêm
nhiều tác phẩm để độc tấu. ..Nhạc cụ tên "Nguyệt" vì cái thùng
nó tròn như mặt trăng rằm. Nó được gọi là "Nguyệt cầm" và
chính Nguyễn Hàm thời Tần đã sáng chế ra. Thùng của đờn
có đường kính 0m35 và dày 0m07, nó có 8 phiếm và 4 dây lên
trên hai giọng, giống như "Đàn Nhật" nhưng đến nay người ta
chỉ để có hai dây. Trong Nhạc Việt Nam người ta chỉ dùng 5
nhạc cụ dây: Tranh, Nguyệt, Tỳ, Nhị và Tam mà người ta gọi
là năm loại xuất sắc nhứt (Ngũ tuyệt) nên người ta khúc Nhạc
năm phần An-Nam. Thế nên ai mà chơi thạo cả năm Nhạc-cụ
ấy là xuất sắc.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đàn kìm còn là Đàn nguyệt hay Nguyệt-cầm gồm hai phần,
thùng đàn và cần đàn. Thùng đàn: Nói chung có hai mặt đều
nhau, tròn như mặt trăng (nên gọi là đàn nguyệt), có đường
kính độ 35 phân 50. Khoảng cách của hai mặt này tức bề dày
của thùng độ 06 phân. Cần đàn dài độ 67 phân, có hình dáng
không giống nhau. Phần trên nhỏ, bề ngang độ 02 phân và
phần dưới lớn hơn số đo này một chút.
Gỗ để làm thùng đàn và cần đàn khác nhau: Thùng đàn làm
bằng cây Ngô đồng và cần đàn làm bằng cây Trắc. Đầu cần
hơi uốn cong về phía sau, mỗi bên có một trục dài 12 phân.
Dưới hai trục có mảnh gỗ nhỏ, cao độ 03 phân 30, rộng độ 2
phân 20 và có hai khe cách nhau độ 01 phân 10. Miếng gỗ này
cũng làm bằng cây trắc hoặc cây gõ và có hình dáng giống
con dơi. Trên mặt thùng đàn, gần chỗ dưới cùng, có gắn
miếng gỗ nhỏ gọi là ngựa đàn, bề ngang 10 phân 50 và bề cao
01 phân 50. Con ngựa đàn này có hai lỗ nhỏ để hai sợi dây
đàn chui qua. Hai sợi dây đàn được thả dài từ trục xuyên qua
hai khe của con dơi rồi nằm vắt trên các phím và cuối cùng
chui qua hai lỗ của con ngựa.
Cần đàn có tất cả tám phím nằm rải rác từ con dơi đến thùng
đàn. Phím cuối cùng tức phím thứ tám nằm hẳn trên thùng
đàn. Các phím cách khoảng nhau không đều, càng xuống gần
thùng đàn chừng nào thì các phím càng gần nhau chừng đó:
- Phím thứ hai cách phím thứ nhất độ 10 phân
- Phím thứ ba cách phím thứ hai độ 06 phân
- Phím thứ tư cách phím thứ ba độ 05 phân 50
- Phím thứ năm cách phím thứ tư độ 06 phân
- Phím thứ sáu cách phím thứ năm độ 04 phân
- Phím thứ bảy cách phím thứ sáu độ 04 phân
- Phím thứ tám cách phím thứ bảy độ 03 phân
Chiều cao các phím cũng không đều nhau:
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. Phím thứ nhất cao 03 phân (bề ngang 03 phân)
. Đến phím thứ tám cao 01 phân 50 (bề ngang 05
phân).
Tiếng đàn kìm nghe tương tự tiếng đàn Banjo của Tây
Phương nhưng giọng trong hơn.
8- Đàn Bầu (Độc Huyền Cầm)
Gọi là Đàn độc
huyền Vì đàn này
có một dây nên
người ta gọi là đàn
độc-huyền
hay
Độc-Huyền-Cầm.
Đàn Độc-huyền lại có tên là Đàn Bầu vì loa đàn làm bằng quả
bầu khô cưa bớt phần tròn phía dưới (ngày nay, ở một vài nơi
người ta dùng cái gáo dừa để làm loa đàn thay thế quả bầu,
hoặc bằng gỗ cốt để tạo dáng).
Đàn Bầu có tên chữ là Độc Huyền Cầm: Là nhạc cụ họ dây
chi gẩy của dân tộc Việt. Đàn bầu có hai loại:
- Một loại làm đàn bằng thân tre.
- Một loại làm đàn bằng hộp gỗ.
Đàn thân tre: là đàn của những người hát Xẩm. Thân đàn làm
bằng 1 đoạn tre hoặc bương dài khoảng 120 cm, đường kính
12 cm. Mặt đàn là chỗ đã được lóc đi một phần cật thích hợp
trên đoạn tre hoặc bương.
Đàn hộp gỗ là loại đàn cải tiến sau này, dùng cho các nghệ-sĩ
chuyên nghiệp. Đàn hộp gỗ có nhiều hình dáng, kích thước
khác nhau. Loại phổ biến nhất là loại hình thang có chiều dài
khoảng 115 cm. Đầu lớn rộng 10 cm, cao 9 cm, đầu nhỏ rộng
8 cm, cao 7 cm. Mặt đàn cong làm bằng loại gỗ nhẹ, xốp, như
gỗ Ngô Đồng, gỗ Vông. Đáy đàn phẳng cũng làm bằng gỗ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhẹ, xốp có lỗ thoát âm. Thành đàn làm bằng một loại gỗ cứng
như gỗ Trắc, Mun.Về hình dáng và chất liệu của hộp cộng
hưởng (tức thân đàn) của hai loại đàn có khác nhau, nhưng về
cấu tạo, hai đàn hoàn toàn giống nhau. Dây đàn có chiều dài
chạy suốt thân đàn. Thuở xưa dây đàn làm bằng tơ tằm se
thành sợi, về sau thay bằng dây sắt (kim-loại).
Nhìn chung: Thùng đàn rỗng, hình chữ nhật, có đầu lớn đầu
nhỏ. Đầu lớn cao từ 14 đến 16 phân, rộng từ 12 đến 16 phân,
còn đầu nhỏ cao từ 10 đến 11 phân và rộng từ 8 đến 10 phân.
Đàn độc huyền dài từ 80 phân đến 1 thước (có đàn dài đến 1
thước 20) làm bằng loại gỗ dày từ hai đến bốn ly (tức 0m,002
đến 0m,004), mặt đàn làm bằng cây Ngô đồng còn mặt kia
(tức đáy đàn) bằng gỗ trắc. Trên mặt đàn ở một đầu, có cắm
một thanh tre uốn cong (Có thể dùng sừng trâu vót mỏng) dài
50 phân (đôi khi dài 60 phân, đôi khi chỉ dài 15 phân thôi).
Chính cái loa đàn được gắn trên thanh tre này. Ở đầu kia của
thùng đàn có một thanh gỗ gắn xuyên qua hông của thùng để
cột dây đàn. Đàn độc huyền không có phím mà không có
ngựa, chỉ có một dây bằng thép hay bằng đồng, được cột từ
thanh tre xuyên qua mặt đàn và quấn vào thanh gỗ, nơi mà
dây đàn xuyên qua mặt thùng có gắn một đồng tiền, một đồng
xu hay một miếng xương, miếng ngà có khoét lỗ tròn ở giữa,
mục đích để mặt đàn khỏi toét ra.
Bầu đàn làm bằng 1/2 vỏ quả bầu nậm (lấy đoạn núm thắt cổ
bồng). Bầu đàn lồng vào giữa vòi đàn nơi buộc dây đàn. Bầu
đàn có tác dụng tăng thêm âm lượng cho đàn. Ngày nay
người ta tiện bầu đàn bằng gỗ và chỉ có tác dụng tạo dáng
thôi.
Trục lên dây làm bằng tre (ở đàn tre) hoặc bằng gỗ (ở đàn
gỗ). Trục lên dây nằm ở cạnh trong sát phía dưới thân đàn.
Dây đàn luồn qua một lỗ nhỏ ở mặt đàn rồi sâu vào trục lên
dây. Phía trước lỗ nhỏ có một ngựa đàn đỡ dây đàn (Xưa
không dùng ngựa mà chỉ dùng đồng xu, còn nếu dùng đồng xu
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thì không dùng ngựa đờn). Âm hưởng của Đàn Bầu nhỏ chỉ
thích hợp với không gian yên tĩnh. Thưở xưa Đàn Bầu là nhạc
cụ của những người hát rong (hát Xẩm). Về sau này Đàn Bầu
đã tham gia trong các dàn nhạc Chèo, Tài Tử, Ngâm Thơ, tốp
nhạc, nhóm nhạc và độc tấu. Có rất nhiều tác phẩm đã sáng
tác riêng cho Đàn Bầu độc tấu. Trong số những cây đàn một
dây của các nước trên thế giới như đàn Tuntina của ấn Độ,
Đàn Cung ở vùng Đông Phi, đàn Tushuen Kin (độc huyền
cầm) của Trung Quốc. Khi sử dụng đàn độc huyền, người ta
dùng một miếng tre có đầu lớn đầu nhỏ để khảy và nhấn cái
thanh tre để tạo ra những âm thanh khác nhau. Không có cây
đàn một dây nào phát ra cả một hệ thống âm bồi vừa có tính
phổ cập, vừa có tính nghệ thuật cao như cây Đàn Bầu của
Việt Nam. Đàn độc huyền đặc biệt ở chỗ mặc dù chỉ có một
dây nhưng đàn được đủ mọi giọng đủ mọi bản nhạc.
Nguồn gốc Đàn bầu: Thật ra Đàn một dây gọi là "Đàn Bầu".
Nhạc cụ hình cái bầu vì cái cần có nối một hình bầu để làm
chỗ phát âm. Nhạc cụ này, gốc ở Bắc-kỳ, nó được đưa vào
Huế vào niên hiệu Thành-Thái năm thứ 8 (1896) do một nhóm
đi hát rong, mù, từ Bắc vào, tên là hát xoan, hát Xẩm. Lúc đầu,
người ta chỉ chơi nhạc cụ này để hoà tấu với các bài hát gọi là
Xoan hay Xẩm và họ không hát các điệu của Huế. Sau này
không biết vị Tài-tử nào lại xếp Nhạc cụ này với 5 nhạc cụ
thường hay dùng ở Huế. Ngày nay, "Độc huyền" rất nhiều, đến
tận các góc xa xôi nhất của các làng xóm, đi đâu cũng nghe
"độc huyền" vì nhạc cụ này rất thô sơ, dễ làm và rẻ tiền. Với
ba miếng ván dài độ 0m90, rông 0m15, người ta làm một cái
thùng, ở mỗi đầu của thùng đặt một cái trục và buộc vào đó
một sợi dây đồng, cột vào cái cần và đầu kia là một cái bầu,
với một cây nhọn bằng tre, gảy rung dây.
Tư thế của nghệ-sĩ khác ngày trước và nay: Ngày trước, khi
mà nhạc cụ từ Bắc kỳ mới đưa vào, nghệ sĩ đặt nhạc cụ bên
phải và ngồi nhẹ trên chiếc chiếu, chân trái đặt trên nhạc cụ để
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giữ, chân phải xếp lại như thế nào để cho đầu gối ấn vào ngực
và bắt đầu gảy dây với đầu nhọn của miếng trúc từ trên xuống
dưới. Ngày nay, tư thế của nghệ-sĩ đều hơn. Nhạc cụ đặt
trước người đàn ngồi, xếp bằng và chân phải đặt trên nhạc cụ
để giữ, khi chơi lại đưa từ dưới lên trên dây. Tóm lại: Tuỳ môi
trường thích hợp, miễn nghệ-sĩ cảm thấy thoải mái để đưa
khúc nhạc lòng hoà với tất cả mọi thứ nhạc cụ trong một dàn
nhạc là thành công.
9- Đờn Đáy (Đờn Guitare Ta của các Nữ ca-sĩ Bắc-kỳ) Đờn
Nhà trò.
"Đàn nhà trò" thường gọi là "Đờn đáy".
Thùng vuông, cần dài 1m20, nó có 4 dây,
mà người ta gảy bằng một mảnh tre. Hình
dạng gần giống như "Cầm nạm". Có thể
là một mẫu rút nhỏ của "Cầm nạm". Nhạc
cụ này dành riêng để đệm hát cho nhà trò
(Ả đào miền Bắc). Ngày nay, có nhiều nhà
ở Nghệ-An và Hà-Tĩnh là tay xuất sắc về
"Đờn đáy" vì các nhà trò đều gốc ở hai
Tỉnh ấy. Ở Hà-Tĩnh có vị cựu phẩm Đạm
là người đứng đầu các đồng nghiệp vùng
ấy. Trước ông có Cửu Xướng và Cửu
Ninh đều là người giỏi "Đờn đáy".
Truyền thuyết lịch sử về nhạc cụ này như
sau: "Đờn đáy" là do sáng chế của Lý
Thiết-Quả, một trong tám vị Bất tử cổ điển. Là một trong Bát
Tiên, là nguơn linh của Đức Quyền Giáo-Tông Lê-văn-Trung)
Ngày xưa có hai vợ chồng, đạo đức tốt, nhưng nghèo nàn. Kế
sinh nhai bằng nghề đốt than rừng. Một hôm, họ gặp một ông
Lão, tặng cho một cây đàn dây và khuyên nên chơi đàn sẽ
được sung-sướng. Lúc về, hai vợ chồng tập chơi đàn nhưng
không được. Họ trở lại tìm ông Lão và ông này nói sẽ đến dạy
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cho họ hằng ngày. Khi họ đã chơi được đàn và hát giỏi thì Ông
Lão biến mất. Trong lúc đó lại là ngày sinh nhật của Vua HánVõ Đế. Hai vợ chồng đến để hát và chơi Nhạc. Đông-Phương
Sóc lúc ấy có mặt tại đó. Ông để ý nghe và rất ngạc nhiên khi
gặp các điệu nhạc quen thuộc. Khi hỏi vị Thầy nào dạy điệu
nhạc ấy, hai vợ chồng miêu tả lại hình dáng ông Lão. ĐôngPhương Sóc thình lình nhớ lại đó là nhạc điệu của giới người
Bất tử và do Lý-Thiết-Quả soạn. Vì vậy ở làng Cổ-Đạm (gốc
của các nhà trò) huyện Nghi-xuân, tỉnh Hà tĩnh. Khi các nhà trò
cúng lễ, họ cầu nguyện linh hồn của vua Võ-Đế thời Hán của
Đông Phương-Sóc và của Lý Thiết-Quả. Tục truyền ĐôngPhương Sóc là người Bất tử trong giới linh thiêng. Ông là
Thượng-thư của Vua Hán-Võ-Đế. (Trích "Những người bạn
Cố đô Huế - Tập IV/trang 102)
10- Đàn Sến:
Đàn sến có hình dáng giống đàn kìm, giống y
nhau làm bằng cây Ngô đồng. Nhưng mặt đàn
không tròn như đàn kìm mà hình cánh hoa, có
6 cánh tất cả, với đường kính độ 28 phân. Đàn
cũng có hai mặt. Bề dài của thùng đàn tức
khoảng cách giữa hai mặt đàn ngắn hơn đàn
Kìm. Thùng đàn làm bằng gỗ mít, nhưng cần
bằng gỗ trắc, hình dáng không đều, trên nhỏ,
(độ 01 phân 5) dưới lớn ( độ 3 phân) và dài
khoảng 62 phân. Cần có một đầu gắn dính
vào thùng đàn, đầu kia không có uốn cong ra
sau nhưng có khắc hình con dơi xòe cánh.
Đàn thường có ba trục (một bên hai trục, một
bên một trục) nhưng có đàn lại chỉ có hai trục
thôi (mỗi bên một trục). Mỗi trục dài 12 phân,
đàn có tất cả 13 phím bằng tre (có loại 16 phím) nhưng chiều
cao và chiều ngang của mỗi phím không đều nhau.
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- Phím thứ nhất cao 01 phân 05 chiều cao 01 phân 8
- Phím thứ mười ba cao 01 phân 8 và chiều cao 03
phân.
Khoảng cách giữa các phím cũng không đều nhau như
. Phím thứ hai cách phím thứ nhất 05 phân
. Phím thứ ba cách phím thứ hai 05 phân
. Phím thứ tư cách phím thứ ba 4 phân 5
. Phím thứ năm cách phím thứ tư 04 phân
. Phím thứ sáu cách phím thứ năm 03 phân 50
. Phím thứ bảy cách phím thứ sáu 03 phân
. Phím thứ tám cách phím thứ bảy 03 phân
. Phím thứ chín cách phím thứ tám 02 phân 50
. Phím thứ mười cách phím thứ chín 02 phân 30
. Phím thứ mười một cách phím thứ mười 02cm
. Phím thứ 12 cách phím thứ mười một 02 phân
. Phím thứ 13 cách phím thứ mười hai 02 phân
. Phím thứ 14 cách phím thứ mười ba 02 phân
Trong mười ba phím trên thì mười hai phím nằm
trên cần đàn còn phím cuối nằm trên mặt đàn:
Ngoài phím thứ mười ba ra, trên mặt đàn còn có
một con ngựa cao 01 phân và bề ngang 07 phân
5, đàn thường có hai dây (có loại 03 dây) cách
khoảng nhau độ 01 phân 50. Dù cho đàn có 03
dây chăng nữa nhưng khi sử dụng chỉ dùng hai
dây thôi. Giống như đàn kìm. Đàn sến khi tấu lên
nghe giống tiếng Banjo.
11- Đàn Tam:
Đàn Tam gồm có một cần đàn và thùng đàn. Cần
đàn không có chiều dài nhất định, có loại dài 75
phân, có loại dài đến một thước hay một thước
rưỡi. Đàn có hai mặt như nhau không vuông
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không tròn, được bịt da trăn hay da rắn. Khoảng cách giữa hai
mặt này tức là bề dày thùng đàn độ 05 phân. Mặt đàn cũng có
một con ngựa để căng dây và trên cần cũng có chiếc khuyết
(hay suốt) bằng ngà (hoặc bằng xương) Đàn có ba dây nên
gọi là Đàn Tam nhưng đặc biệt là không có phím. Ba dây này
được cột từ các trục xuyên qua ba lỗ trên suốt rồi thả dài
xuống mặt đàn để máng trên con ngựa. Khi sử dụng, người ta
dùng một miếng que bằng sừng đồi-mồi hay bằng ngà dài
khoảng 20 phân và rộng 08 phân để khảy.
12- Đàn Guitare hay Lục Huyền Cầm:
Lục-Huyền-Cầm tức cây đàn Guitare (Tây-Ban Cầm) là một
loại đàn do người Tây-Ban-Nha chế ra, giữa thắt lại. Phần hẹp
bề ngang 28 phân, phần rộng bề ngang 38 phân và phần thắt
lại bề ngang độ 25 phân. Chiều dài của thùng đàn khoảng 45
phân. Cần đàn dài 49 phân nhưng bề ngang không đều, phần
hẹp nhất đo được 04 phân và phần rộng nhất đo được 06
phân. Đàn có tất cả 17 phím hoặc 18 phím. Ngay chỗ thắt lại
của thùng đàn có khoét cái lỗ hình tròn hoặc bán nguyệt để
âm thanh thoát ra. Trên phần rộng của thùng đàn có một con
ngựa để sợi dây đàn vắt ngang qua (con ngựa cao 01 phân
50) và gắn dính vào miếng thiếc ở cuối thùng đàn. Đàn có 6
trục để lên dây. Đàn Guitare có tiếng thanh như đàn tranh khi
đàn bực cao.
VÕ BAN (Nhạc) (Nhóm Võ ban)
Nhóm võ ban gồm các loại trống (trống nhạc: văn võ, trống cái,
trống con, trống chiến) các loại kèn (kèn mộc, kèn chàng, kèn
thau) các loại bạc (bạc xà, bạc nhỏ), mõ (mõ gỗ, mõ sừng
trâu) đầu đường và bồng.
Nhóm võ ban hay võ lược còn gọi là đồ ngang vì những Nhạckhí của nhóm này hoàn-toàn khác biệt nhau, mỗi thứ có một
phận sự riêng biệt mà âm-thanh phát ra lại đối nhau nữa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Người sử dụng những thứ này phải tùy cơ ứng biến thì mới
đúng phép, mới ăn rập nhau được.
1- Trống Cơm:
Trống cơm là loại trống hình thon, dài và có hai mặt trống đều
nhau, đường kính từ 15 đến 16 phân, được bịt bằng da trâu
hoặc da bò. Người ta dùng hai sợi dây bò cột chung quanh hai
mặt trống để niền chặc lớp da bịt trống lại rồi dùng thêm
những sợi dây bò để siết chặt hai sợi dây trên lại với nhau.
Thân trống bằng gỗ mít, dài độ 45 phân (có trống dài đến 60
phân), trống có cái quay để đeo vào cổ. Khi sử dụng, trống
được để nằm ngang trước bụng và Nhạc-công dùng hai bàn
tay để vỗ vào mặt trống. Điểm đặc biệt là trước khi sử dụng,
hai mặt trống được người ta phết bánh sữa, bánh in, cơm nếp,
cơm nguội hay ruột bánh bao để âm-thanh phát ra được ấm,
nghe tiếng "vôn" tiếng "tền". Nếu không có những loại trên,
người ta có thể phết bất cứ loại bột nào miễn là dẽo và dính lại
được vào mặt trống
2- Trống Cái (H.9)
Trống cái chỉ có một mặt, đường kính từ 12 phân đến 22 phân
và cũng bịt bằng da trâu. Thân trống bằng gỗ mít, ruột rỗng,
không có đáy, bề dài từ 05 phân đến 07 phân và có ba chân,
mỗi chân cao ba phân.
3- Trống Nhạc (H.10)
Trống nhạc gồm hai cái bằng nhau: một cái Văn và một cái Võ.
Mặt trống đường kính vào khoảng 42 phân, bịt bằng da trâu và
có hai mặt giống nhau. Trên mặt trống có vẽ vòng tròn nửa
đen nửa trắng (Âm Dương). Thân trống bằng gỗ mít, cao 20
phân, cả hai trống đều được để trên cái giá có ba chân. Muốn
sử dụng trống phải có hai cây roi trống: một cây Văn và một
cây Võ. Cây roi trống Văn ở bên tả và cây roi trống Võ ở bên
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hữu. Trong hai cái trống Nhạc thì cái trống phát ra tiếng "tán"
là Võ và cái trống phát ra tiếng "Tồn" là Văn.
TÁN có nghĩa là giải tán sự bạo tàn, loạn lạc nên trống này
được gọi là trống Võ.
TỒN có nghĩa là gìn giữ, bảo tồn vẻ đẹp hay sự điều hòa nên
trống ấy được gọi là trống Văn.
Khi dùng hai roi đổ xuống cái trống Võ được gọi là Chiêu Võ
(trong Đạo Cao-Đài gọi là đổ giót).
Khi dùng hai roi đổ xuống trống Văn gọi là Khiêu Văn (trong
Đạo Cao-Đài gọi là đổ giót).
Khi dùng hai roi để cạnh cái trống Võ gọi là thuyết Võ ( trong
Đạo Cao Đài gọi là ran tang).
Khi dùng hai roi để cạnh cái trống Văn được gọi là Hành Văn
(Trong Đạo Cao Đài gọi là ran tang).
Khi dùng hai roi nhịp ngoài vành trống Võ được gọi là Thâu Võ
(trong Đạo Cao Đài gọi là rắc cắc).
Khi dùng hai roi nhịp ngoài vành trống Văn được gọi là Nạp
Văn (trong Đạo Cao Đài gọi là rắc cắc).
Khi dùng một roi dằn mặt trống, một roi nhịp trống Võ được gọi
là Phế Võ (trong Đạo Cao Đài gọi là tịch tịch).
Khi dùng một roi dằn mặt trống, một roi nhịp trống văn được
gọi là Yểm Văn (Đạo Cao Đài gọi là tịch tịch).
4-Trống Chiến (H.11)
Trống chiến tương tự như trống Nhạc nhưng hơi lớn hơn, có
đường kính 45 phân và cao khoảng 35 phân. Thân trống cũng
bằng gỗ mít. Trống được đặt trên một cái giá ba chân bằng gỗ.
5- Bồng (H.12)
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Bồng chỉ có một mặt. Mặt bồng hình tròn, đường kính khoảng
12 phân, được bịt bằng da trâu hoặc da rắn. Thân bồng bằng
gỗ mít, dài độ 35 phân và phía giữa thắt lại và phần đáy nở
rộng ra. Chung quanh mặt bồng được niền chặc bởi sợi dây
mây hoặc dây bò. Dọc theo thân bồng cũng có những sợi dây
mây hoặc dây bò để nối liền sợi dây cột quanh mặt bồng hoặc
đáy bồng.
6-Kèn:
Kèn là một Nhạc
khí mà âm thanh
phát ra do hơi thổi
vào. Kèn gồm có
ba phần: Phần loa
thường được gọi là
bát kèn, phần thân
thường được gọi là
suốt kèn và phần
trên cũng là miệng
kèn (tức là nơi để
thổi) thường được
gọi
là
"giọng".
Trong Đại-Lễ có ba
loại kèn được dùng
đó là kèn thau, kèn
chàng, kèn mộc.
Kèn Thau (H.13)
Còn gọi là kèn tiểu. Kèn thau có cái bát làm bằng đồng dài 07
phân và có đường kính 10 phân. Suốt kèn bằng gỗ trắc dài 19
và có 08 lỗ (một lỗ sau với 7 lỗ trước) như "kèn chàng",
"giọng". Kèn thau làm bằng thau chứ không phải bằng đồng
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như "giọng" kèn chàng có chiều dài 07 phân. Cách thổi cũng
giống như kèn trên.
Kèn Chàng (H.14)
Có cái bát kèn bằng gỗ mít, đường kính khoảng 5 đến 6 phân
và dài 12 phân. Suốt kèn bằng gỗ trắc, dài độ 21 phân và có
tám lỗ, phía trước bảy lỗ phía sau một lỗ "Giọng" làm bằng
đồng dài độ 05 phân. Khi thổi phải gắn miếng dăm (còn gọi là
cái lưỡi gà làm bằng sậy) vào giọng kèn mới thổi được.
Kèn Mộc (H.15)
Còn gọi là kèn trung, có bát dài 24 phân, đường kính 11 phân
và bằng gỗ mít. Suốt kèn cũng bằng gỗ trắc và có tám lỗ (bảy
lỗ trước một lỗ sau) như hai loại kèn trên nhưng dài 30 phân
"Giọng" kèn cũng bằng thau hoặc đồng như hai loại trên
nhưng có chiều dài 08 phân. Muốn thổi phải lắp lưỡi gà vào
như hai kèn trên.
7- Ống Tiêu:
Ống tiêu bằng đồng thổi dọc dài 63 phân và có 6 lỗ thổi (trước
5 lỗ sau một lỗ) cùng hai lỗ thông hơi. Đường kính của ống
tiêu vào khoảng 2,5 phân.
8- Ống Sáo:
Ống sáo bằng trúc dài 60 phân và được thổi ngang. Ống sáo
có 7 lỗ phước trước (6 lỗ để bấm ngón, 1 lỗ thổi) và có thêm
hai lỗ phía sau để thông hơi. Đường kính của ống sáo nhỏ
hơn ống tiêu chỉ độ 1,5 phân đến 2 phân.
9- Bạc (H.16)
Bạc có hai loại:
Bạc xoà (chập chõa) và bạc nhỏ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

203

Bạc xà: là hai miếng thau hay đồng bằng nhau có đường kính
34 phân (có loại 40 phân). Hai miếng thau này gồm ba phần.
Một cái vành ngoài cùng rộng 5 phân. Vành kế hơi cao hơn
rộng 09 phân. Cuối cùng ở giữa có một cái núm tròn cao 02
phân và đường kính 06 phân.
Bạc nhỏ: giống y bạc xà nhưng nhỏ hơn, đường kính chỉ đo
được 11 phân.

10- Tum:
Tum có 2 loại (H.17, 18)
Tum lớn: Tum là một miếng thau hoặc miếng đồng, đường
kính 20 phân và có một cái vành bề cao 03 phân.
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Tum nhỏ (còn gọi là cái đẩu) tum nhỏ cũng giống như tum lớn
là một miếng thau (hoặc đồng hay đồng pha gang) có đường
kính 09 phân và cái vành cao 1,3 phân.
Mõ:
Mõ có 2 loại:
Mõ sừng trâu : mõ là một sừng trâu được cưa ra.
Mõ gỗ dài 20 phân, bề ngang 6,5 phân và cao 3 phân, mõ có
một cái khe dài 15 phân và bề ngang 9 ly.
11-Đầu Đường (trong Đạo gọi là đồ đường)
Còn gọi là đồng la (H.20) Đầu đường là một miếng thau hoặc
đồng tròn có đường kính 35 phân, chung quanh có một cái
vành cao 5 phân. Đầu đường được treo trên một cái giá bằng
gỗ.
12- Nhịp Sanh còn gọi là phách (H.9)
Là hai miếng gỗ trắc dài 16 phân ngang 3 phân và cao khoảng
1 phân. Nhịp sanh dùng để đánh vào đầu đường hoặc để nhịp
khi đàn hát. (Trích Lễ Nhạc- lễ Vía Đức Chí-Tôn)
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BAN THẾ ĐẠO
• Giải thích về Ban Thế Ðạo
• BẢN QUY ÐIỀU của Ban Thế Ðạo
• NỘI LUẬT của Ban Thế Ðạo
• Lời giáng dạy của Ðức Hộ Pháp về Ban Thế Ðạo
• Tổng số Hiền Tài đã được tấn phong đến ngày 15-08-1973
• Văn thư của Ngài Bảo Thế giải thích phù hiệu Hiền Tài
• Thông Tri của Hội Thánh CTÐ về Tang lễ của Hiền Tài qui vị

Giải thích về Ban Thế Ðạo
班世道
E: Committee of the lay dignitaries.
F: Comité des dignitaires laïques.
(Ban: Một tổ chức gồm nhiều người có phận sự đặc biệt. Thế:
Ðời. Ðạo: Tôn giáo). Ban Thế Ðạo là cơ quan đặc biệt do Ðạo
Cao Ðài lập ra để tạo điều kiện cho những người tài giỏi đang
phục vụ trong các cơ quan của quyền đời để họ lập công quả
nơi cửa Ðạo.
Ý nghĩa của việc thiết lập Ban Thế Ðạo: "Có nhiều bậc ưu thời
mẫn thế, sẵn có đạo tâm, giàu lòng nhân ái, muốn phụng sự
Ðại Ðạo, nhưng còn ràng buộc trách nhiệm đối với quốc gia xã
hội, chưa phế đời hành Ðạo được. Ban Thế Ðạo là nơi dụng
hiền, tạo cơ hội cho những bậc có đạo tâm thực hành thiện
nguyện ấy."
Ban Thế Ðạo được thành lập theo Thánh giáo của Ðức Lý
Thái Bạch, Giáo Tông Ðại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ, giáng cơ tại
Giáo Tông Ðường đêm 03-12-Quý Tỵ (dl: 07-01-1954). Phò
loan: Phạm Hộ Pháp và Cao Tiếp Ðạo.
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Xin trích ra sau đây:
"Khi hôm qua có luận về Thế Ðạo, nên căn dặn phò loan đặng
Lão giải nghĩa điều ấy. Hộ Pháp đã hiểu tổ chức của Hội
Thánh Thiên Chúa Giáo, có Chức sắc Thế Ðạo, pháp văn gọi
rằng Dignitaires laïques. Hiền hữu đã có phong phẩm HIỀN
TÀI, sao không thêm 3 phẩm trên nữa cho đủ 4 như của họ.
Hộ Pháp bạch: - Xin Ngài chỉ rõ.
- Thêm vào 3 phẩm Thế Ðạo nầy: Quốc Sĩ, Ðại Phu, Phu Tử".
Như vậy, Ban Thế Ðạo có 4 phẩm Chức sắc:
Phẩm Hiền Tài, do Ðức Phạm Hộ Pháp lập ra.
Ba phẩm: Quốc Sĩ, Ðại Phu, Phu Tử, do Ðức Lý Giáo Tông lập
ra. Tuy Ðức Lý Giáo Tông và Ðức Phạm Hộ Pháp đã định ra
như vậy từ ngày 07-01-1954, nhưng mãi đến 11 năm sau, Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Ðài mới lập Quy Ðiều cho Ban Thế Ðạo,
được Ðức Cao Thượng Sanh ban hành ngày 28-02-Ất Tỵ (dl:
30-03-1965) và sau đó lập Nội Luật Ban Thế Ðạo, được Ðức
Cao Thượng Sanh ban hành ngày 27-11-Mậu Thân (dl: 15-011969).

BẢN QUY ÐIỀU của Ban Thế Ðạo
Chương I: NHIỆM VỤ và PHẨM TRẬT
Chương II: HỆ THỐNG
Chương III: LỄ PHỤC
Chương IV: CẦU PHONG VÀO HÀNG THÁNH

BẢN QUY ÐIỀU của Ban Thế Ðạo do Hội Thánh Hiệp ThiênÐài lập ra, được Ðức Phạm Hộ Pháp chấp thuận theo Thánh
giáo ngày 09-02-Ất Tỵ (dl:11-03-1965) và được Ðức Cao
Thượng Sanh ban hành ngày 28-02-Ất Tỵ (dl: 30-03-1965).
Sau đây, là Bản Quy Ðiều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUY ÐIỀU
Thể theo tinh thần Thánh giáo của Ðức Lý Giáo Tông đêm
mùng 3 tháng 12 năm Quý Tỵ (dl 7-1-1954) và theo tôn chỉ của
Ðại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh
thành lập Ban Thế Ðạo, cốt yếu mở rộng trường công quả,
tiếp đón những bực nhơn tài văn võ có khả năng phụng sự
cho Ðạo mà không phế đời hành đạo. Ban Thế Ðạo tức là cơ
quan thuộc về phần Ðời, bắt nguồn từ cửa Ðạo, phát xuất làm
dây nối liền cho Ðạo Ðời tương đắc tương liên, ngõ hầu tạo
lập một đời sống thanh bình cho nhơn loại trong thời chuyển
thế.
Chương I: NHIỆM VỤ và PHẨM TRẬT
Chức sắc trong Ban Thế Ðạo có nhiệm vụ độ đời nâng đạo,
hành sự trực tiếp với Cửu-Trùng-Ðài về mặt chuyên môn trong
xã hội, trực thuộc Hiệp-Thiên-Ðài chi Thế về mặt chơn truyền
và luật pháp.Ban Thế Ðạo gồm bốn phẩm: Hiền Tài, Quốc Sĩ,
Ðại Phu, Phu Tử. Những vị nào muốn được tuyển trạch vào
Ban Thế Ðạo, phải có hai vị Chức sắc trong Ðạo tiến cử và
phải nhập môn cầu đạo, khi được Hội Thánh chấp nhận vào
hàng phẩm kể trên tùy địa vị ngoài đời của đương sự:
1. HIỀN TÀI: là bậc trí thức chọn trong hàng Ðạo hữu có văn
bằng Trung Học Ðệ Nhứt Cấp hoặc văn bằng Sơ Học
(Certificat d'Études Primaires) hồi xưa, hoặc trong hàng công
tư chức bậc trung cấp nam nữ đương quyền từ 40 tuổi sắp
lên, hay đã hồi hưu, hay trong hàng sĩ phu có Tú Tài Toàn
phần từ 21 tuổi sắp lên và hàng sĩ quan từ Ðại úy sắp lên.
Ngoài ra, những vị có học lực khá và có khả năng mở mang
kinh tế, làm nên sự nghiệp như: Nghiệp chủ, Ðiền chủ, nhà
Thầu khoán, đã có giúp ích cho Ðạo, có đủ bằng chứng, cũng
được xin vào phẩm Hiền Tài.
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Những vị 40 tuổi sắp lên được chọn vào phẩm Hiền Tài phải
có thành tích lập công với Ðạo và đầy đủ hạnh đức. Con nhà
Ðạo dòng, khi xin gia nhập Ban Thế Ðạo, được miễn xuất trình
Sớ Cầu Ðạo (con những vị Chức sắc tiền bối có công khai
Ðạo lúc ban sơ).
Hai vị Chức sắc tiến cử phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với
Hội Thánh về phương diện hạnh đức của người mình tiến cử
vào Ban Thế Ðạo.
2. QUỐC SĨ: Những danh nhân được trạch cử vào hàng Quốc
Sĩ phải có điều kiện sau đây:
1. Bậc Hiền-Tài đầy đủ hạnh đức, đã dày công giúp Ðạo
trợ Ðời, được công chúng hoan nghinh có văn bằng
minh chứng.
2. Bậc nhân sĩ có công nghiệp vĩ đại đối với quốc gia dân
tộc, có bằng chứng cụ thể đắc nhơn tâm.
3. Các Tổng Trưởng, Bộ Trưởng, Sứ Thần, Tướng Lãnh
và các vị Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, có thiện tâm giúp Ðạo, kỳ
công trợ đời.
3. ÐẠI PHU: Những danh nhơn được sắp vào hạng Ðại Phu
là:
1. Bậc Quốc Sĩ đầy đủ hạnh đức, dày công giúp Ðạo về
việc phổ thông giáo lý và giúp đời về mặt thâu phục
nhơn tâm.
2. Những bậc có địa vị cao trọng trong nước như: Quốc
Trưởng, Tổng Thống hay Thủ Tướng và các ân nhân
của nhơn loại có thiện tâm giúp Ðạo và kỳ công trợ đời.
4. PHU TỬ: Những danh nhơn được sắp vào hàng Phu Tử là:
1. Bậc Ðại Phu đầy đủ hạnh đức, lại có công tế thế an
bang.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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2. Bậc vĩ nhân khổ hạnh phổ truyền Chơn giáo dìu độ
toàn dân một nước hay nhiều nước.
PHƯƠNG THỨC CHỌN LỌC VÀ PHONG VỊ:
a) Hàng phẩm Hiền Tài do Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài
chọn lựa và tấn phong.
b) Các hàng phẩm Quốc Sĩ, Ðại Phu, Phu Tử do Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Ðài tuyển chọn và dâng lên quyền
thiêng liêng phán định.
Chương II: HỆ THỐNG
Ban Thế Ðạo đặt Văn phòng Trung Ương tại Tòa Thánh Tây
Ninh và những Văn phòng địa phương tại các Châu và Tộc
Ðạo.
- Tại Trung-ương thì hành sự trực thuộc dưới quyền Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Ðài chi Thế.
- Tại địa phương, Ban Quản-nhiệm địa phương hoặc Ðại diện
Ban Quản-nhiệm địa phương hành sự trực tiếp với Ban Quảnnhiệm Trung-ương và tiếp xúc với Chức sắc Cửu-Trùng-Ðài
tại địa phương ấy về mặt Ðạo.
Chương III: LỄ PHỤC
- Lễ phục Hiền Tài: Áo tràng trắng, đầu bịt khăn đóng đen,
mang dấu hiệu Cổ pháp Giáo-Tông nơi ngực, thêm hai chữ
HIỀN TÀI bằng quốc ngữ, trong giờ chầu lễ giữ địa vị trên
phẩm Lễ Sanh dưới Giáo Hữu.
- Lễ phục Quốc Sĩ: Y như của Hiền Tài, Cổ pháp thêm hai
chữ QUỐC SĨ, khi chầu lễ giữ địa vị trên phẩm Giáo Hữu dưới
Giáo Sư.
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- Lễ phục Ðại Phu: Y như của Quốc Sĩ, nhưng đầu bịt khăn
đóng đen 9 lớp chữ Nhứt, Cổ pháp có thêm hai chữ ÐẠI PHU,
khi chầu lễ giữ địa vị trên Giáo Sư, dưới Phối Sư.
- Lễ phục Phu Tử: Y như Ðại Phu, Cổ pháp thêm hai chữ
PHU TỬ, khi chầu lễ giữ địa vị trên phẩm Phối Sư dưới Ðầu
Sư.
- Lễ phục của nữ phái y như nam phái, nhưng để đầu trần.
Về thế phục thì tùy ý, nhưng được mang phù hiệu theo đẳng
cấp, nơi ngực bên trái.
Chức sắc Ban Thế Ðạo khi lãnh nhiệm vụ đặc biệt của Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Ðài và với sự chấp thuận của Hội Thánh
Hiệp-Thiên-Ðài, được mang trường y sáu nút như Tiểu phục
Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài, trong thời gian thi hành nhiệm vụ
được giao phó.
Chương IV: CẦU PHONG VÀO HÀNG THÁNH
Chức sắc Ban Thế Ðạo muốn cầu phong vào hàng Chức sắc
Hiệp-Thiên-Ðài hay Cửu-Trùng-Ðài, phải nộp hồ sơ gồm có:
- Chứng chỉ cấp bậc hiện tại do chi Thế cấp phát.
- Tờ hiến thân trọn đời cho Ðạo.
- Tờ khai lý lịch.
- Tờ ước nguyện gìn giữ trai giới theo Luật pháp Ðại
Ðạo.
Quyền phong vị vào hàng Chức sắc Thánh thể Ðức Chí Tôn
tại thế do Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài đề cử và dâng lên quyền
thiêng liêng định đoạt.
Thể theo tinh thần Thánh lịnh của Ðức Hộ Pháp số 49 ngày
mùng 01 tháng 06 năm Tân-Mão (dl: 04-07-1951) thành lập
ngôi vị Hiền Tài trong cửa Ðạo, sau 05 năm công nghiệp có Bộ
Pháp Chánh minh tra đủ lẽ, bậc Hiền Tài sẽ cầu phong vào
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hàng Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài hay Cửu-Trùng-Ðài do thiêng
liêng chỉ định.
Cũng như trên, bậc Quốc Sĩ, Ðại Phu và Phu Tử sẽ được cầu
phong do quyền thiêng liêng định đoạt. Khi đắc phong vào
hàng Thánh rồi thì không còn phận sự trong Ban Thế Ðạo nữa
và phải tuân y trọn vẹn Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
Ngày sau, bổn Quy Ðiều nầy có thể bổ sung hay điều chỉnh
tùy nhu cầu tiến hóa của nhơn sanh.
Quy Ðiều nầy đã được tu chỉnh do Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài
theo Vi Bằng số 10/VB ngày mùng 06 tháng 06 năm Kỷ-Dậu
(dl: 19-07-1969) và được Ðức Hộ Pháp phê chuẩn do Thánh
giáo đêm mùng 04 tháng 07 năm Kỷ-Dậu (dl: 16-08-1969).

NỘI LUẬT của Ban Thế Ðạo
Chương mở đầu
Chương I: TỔ CHỨC
Chương II: GIA NHẬP, NHIỆM VỤ, HOẠT ÐỘNG
Chương III: THĂNG THƯỞNG, KỶ LUẬT
Chương IV: TÀI CHÁNH
Chương V: SỬA ÐỔI NỘI LUẬT

Cách Tổ chức và Ðiều hành các hoạt động của Ban Thế Ðạo
từ Trung-ương đến Ðịa-phương được qui định trong NỘI
LUẬT của Ban Thế Ðạo, được Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài
duyệt phê.
Chiếu Vi Bằng của Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài số 02/VB ngày
27 tháng 11 năm Mậu Thân (dl:15-01-1969), dưới quyền chủ
tọa của Ðức Thượng Sanh. Nội Luật được tu chỉnh lần thứ nhì
và ban hành cho toàn Ban Thế Ðạo tuân hành.
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NỘI LUẬT
Chương mở đầu
"Ðạo không đời không sức, Ðời không Ðạo không quyền." Ban
Thế Ðạo đặt căn bản và định phương hoạt động trên tư-tưởng
ấy. Ðạo lo cho phần hồn của chúng sanh, phổ độ nhơn sanh
để sau khi trả xong nợ thế, trở về cõi Thiêng-Liêng Hằng
Sống, đồng thời Ðạo cũng chú trọng đến phần xác của con
người, cải thiện xã hội nhơn quần ngay tại thế nầy.
Có nhiều bậc ưu thời mẫn thế, sẵn có đạo tâm, giàu lòng nhân
ái, muốn phụng sự Ðại-Ðạo nhưng còn ràng buộc trách nhiệm
đối với quốc gia xã hội, chưa phế đời hành đạo được. Ban
Thế-đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có đạo
tâm thực hành thiện nguyện ấy. Ðó là ý nghĩa của sự thiết lập
Ban Thế-đạo. Ý nghĩa nầy được minh định trong bản QUY
ÐIỀU.
Ban Thế Ðạo là cơ quan thuộc về phần đời, bắt nguồn và phát
xuất từ cửa Ðạo, làm dây nối liền cho Ðạo Ðời tương liên
tương đắc, ngõ hầu tạo lập đời sống thanh bình cho nhơn loại
trong thời Chuyển thế.
Như vậy, nhiệm vụ của Ban Thế Ðạo là tuân Thế Luật của
Ðạo, đem công đức và giáo-lý đạo hướng-dẫn nhơn sanh trở
về nguồn cội Ðạo, tô điểm cho nền Ðại Ðạo mỗi ngày một
thêm huy hoàng.
Ðể đạt mục đích ấy, Hội Thánh mở rộng cửa Ban Thế Ðạo,
đón nhận nhơn tài, chí sĩ đã có thành tích, lập công với Ðạo và
giúp ích xã hội.
Nội Luật nầy được soạn thảo để qui định Tổ chức, Nhiệm vụ
và Ðiều hành Ban Thế Ðạo theo những chương điều sau đây:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

213

Chương I: TỔ CHỨC
Ðiều thứ nhứt: Ban Thế Ðạo thành lập do Thánh Lịnh số
01/TL ngày 28 tháng 02 năm Ất-Tỵ (dl: 30-03-1965) của Ðức
Thượng Sanh thể theo Thánh giáo của Ðức Lý Ðại Tiên đêm
mùng 03 tháng 12 Quý-Tỵ (dl: 07-01-1954), cơ quan nầy trực
thuộc Hiệp-Thiên-Ðài, dưới quyền chưởng quản của một vị
Thời Quân chi Thế Hiệp Thiên-Ðài do Hội Thánh ủy nhiệm.
Ðiều thứ nhì: Ðể giúp ý kiến về sự điều hành công việc chung
của Ban Thế Ðạo, Hội Thánh đề cử một Ban Cố Vấn mà thành
phần gồm có: Chức sắc từ Giám Ðạo, Giáo Sư và Chơn Nhơn
trở lên.
Ðiều thứ ba: Dưới quyền lãnh đạo của vị Chưởng quản Ban
Thế Ðạo, một Ban Quản Nhiệm Trung-ương được thành lập
để điều hành công việc của Ban Thế Ðạo, thành phần như
sau:
- 1 Tổng Quản Nhiệm
- 1 Ðệ nhứt Phó Tổng Quản Nhiệm
- 1 Ðệ nhị Phó Tổng Quản Nhiệm
- 1 Thủ bổn
- 1 Trưởng Nhiệm Giáo lý
- 1 Trưởng Nhiệm Văn hóa
- 1 Trưởng Nhiệm Xã hội
- 1 Trưởng Nhiệm Quốc chính
- 1 Trưởng Nhiệm Kế hoạch và Tổ chức
- 1 Trưởng Nhiệm Kinh tài
- 1 Trưởng Nhiệm Ngoại vụ
- 1 Trưởng Nhiệm Thanh sát.
Ban Quản Nhiệm Trung-ương Ban Thế Ðạo do Ðại hội toàn
thể Chức sắc Ban Thế Ðạo bầu lên theo thể thức đơn danh,
kín, đa số tương đối. Cuộc bầu cử đặt dưới quyền chủ tọa của
vị Chưởng quản Ban Thế Ðạo, hoặc vị Chức sắc Hiệp-Thiên-
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Ðài đặc trách Ban Thế Ðạo nếu vị Chưởng quản bận việc và
một Ban Phụ tá do Ðại hội bầu cử gồm có:
- 1 Phụ tá Chủ tọa
- 2 Thơ ký
- 2 Kiểm soát viên.
Thành phần Ban Quản Nhiệm được bầu cử gồm: 1 Tổng Quản
Nhiệm và 2 Phó Tổng Quản Nhiệm.
Sau khi đắc cử, 3 vị nầy trọn quyền tuyển chọn các vị Trưởng
Nhiệm trong Ban Quản Nhiệm Trung-ương, trình danh sách
lên vị Chưởng quản chấp thuận và Hội Thánh Hiệp Thiên-Ðài
chuẩn phê.
Nếu Ðại hội lần thứ nhứt không đủ 2/3 tổng số Chức sắc Ban
Thế Ðạo thì phải triệu tập lần thứ hai trong vòng một tháng và
lần nầy Ðại hội đương nhiên hợp lệ bất cứ với tỷ số nào.
Về việc tính túc số Ðại hội, một hội viên hiện diện chỉ có quyền
nhận một Ủy nhiệm thư của một Chức sắc Ban Thế Ðạo vắng
mặt, nhưng khi biểu quyết và bỏ phiếu, vị hội viên hiện diện chỉ
bỏ một phiếu cho phần mình.
Mỗi Chức sắc Ban Thế Ðạo có quyền ra ứng cử các chức vụ
Tổng Quản Nhiệm, Ðệ I hoặc Ðệ II Phó Tổng Quản Nhiệm.
Các vị Chức sắc Ban Thế Ðạo có phẩm trật cao hơn vị Tổng
Quản Nhiệm đắc cử, đương nhiên là cố vấn Ban Quản Nhiệm.
Nếu không có ứng cử viên, Ðại hội có quyền đề cử ứng cử
viên. Tuy nhiên chức vụ Tổng Quản Nhiệm, Ðệ I hoặc Ðệ II
Phó Tổng Quản Nhiệm là chức vụ rất quan trọng, hành động
và tư cách của những vị đắc cử có liên quan đến uy tín và
danh dự của Ban Thế Ðạo, nên khi đề cử ứng cử viên và biểu
quyết, Ðại hội dựa vào 3 điều kiện:
1. Không can án Ðạo và Ðời.
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2. Không bị ràng buộc vì chức vụ Ðời như công chức,
quân nhân tại ngũ hay chức vụ chính trị khác.
3. Phải liên tục điều hành Ban Quản Nhiệm.
Trong trường hợp hai ứng cử viên có số thăm đồng nhau thì vị
nào cao niên hơn được đắc cử, trừ phi vị cao niên bằng lòng
nhường lại cho vị nhỏ tuổi hơn, vị sau nầy mới được đắc cử.
Ðiều khoản dự liệu:
Trong trường hợp vì lý do gì không bầu được vị Tổng Quản
Nhiệm, Ðại hội yêu cầu Hội Thánh Hiệp Thiên-Ðài chỉ định một
Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài kiêm nhiệm chức vụ Tổng Quản
Nhiệm trong thời gian một năm. Vị Chức sắc nầy có nhiệm vụ
tổ chức cuộc bầu cử lại vị Tổng Quản Nhiệm. Nếu cuộc bầu
cử vẫn không kết quả, Ðại hội yêu cầu Hội Thánh Hiệp-ThiênÐài bổ nhiệm vị Chức sắc khác đảm trách chức vụ Tổng Quản
Nhiệm, hoặc chỉ định vị Chức sắc đương kiêm tái nhiệm.
Trong trường hợp vị Tổng Quản Nhiệm vì một lý do nào không
thể tiếp tục hành quyền, vị Chưởng quản Ban Thế Ðạo phải
triệu tập Ðại hội bầu cử vị Tân Tổng Quản Nhiệm trong vòng 6
tháng để tiếp tục đến mãn nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử
nầy chỉ được thực hiện khi nhiệm kỳ còn lại tối thiểu 18 tháng.
Nếu nhiệm kỳ còn lại dưới 18 tháng, vị Ðệ I Phó Tổng Quản
Nhiệm được ủy nhiệm hành quyền Tổng Quản Nhiệm đến
mãn nhiệm kỳ.
Ðiều thứ tư: Tổng Quản Nhiệm Ban Quản Nhiệm Trung Ương
được quyền đề nghị một số nhân viên văn phòng. Những vị
nầy là Chức sắc Ban Thế Ðạo do vị Chưởng quản bổ nhiệm.
Ngoài ra mỗi vị Trưởng Nhiệm có quyền đề cử một hay nhiều
Phụ tá Trưởng-nhiệm liên hệ. Các vị nầy sẽ được hợp thức
hóa bằng một Sắc lịnh do vị Chưởng quản bổ nhiệm.
Ðiều thứ năm: Thành phần Ban Quản-nhiệm Ðịa phương và
Hải ngoại cũng tổ chức như Trung-ương, tuy nhiên nhân số có
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thể giảm bớt tùy theo nhu cầu. Các Ban Quản-nhiệm Ðịa
phương và Hải ngoại phải tuân hành chỉ thị của Ban Quản
Nhiệm Trung-ương về mọi phương diện. Các Ban Quản-nhiệm
Ðịa phương do một vị Ðệ I Phó Tổng Quản-nhiệm chủ tọa bầu
cử. Ðịa phương nào chưa đủ 20 Chức sắc Ban Thế Ðạo thì
chỉ có quyền cử một Ðại diện và một Phụ tá Ðại diện để trực
tiếp thi hành chỉ thị của Ban Quản-nhiệm Trung-ương.
Ðiều thứ sáu: Nhiệm kỳ của Ban Quản-nhiệm Trung-ương là
ba năm và có thể lưu nhiệm từng một năm do quyết định của
vị Chưởng quản, tuy nhiên không được lưu nhiệm quá hai lần.
Do đề nghị của vị Chưởng quản, vì một lý do xác đáng, Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Ðài có thể giải tán toàn thể Ban Quảnnhiệm đương nhiệm. Trong trường hợp nầy, vị Chưởng quản
với sự hộ trợ của Ban Cố-vấn sẽ đảm nhiệm điều hành Ban
Thế Ðạo. Thời gian tối đa để thành lập Tân Ban Quản-nhiệm
là 6 tháng.
Chương II: GIA NHẬP, NHIỆM VỤ, HOẠT ÐỘNG
Ðiều thứ bảy: Khi được tuyển trạch vào Ban Thế Ðạo, tùy
theo công đức, tài năng và đạo hạnh, vị Chức sắc Ban Thế
Ðạo tân phong được xếp vào một trong bốn phẩm tính từ dưới
lên như sau:
- Hiền Tài
- Quốc Sĩ
- Ðại Phu
- Phu Tử
Ðiều thứ tám: Muốn vào Ban Thế Ðạo, đương sự phải lập hồ
sơ cầu phong theo Quy-điều ấn định, trình lên vị Chưởng
quản, do hai vị Chức sắc từ phẩm Giáo Hữu đương hành
quyền Tòa Thánh Tây Ninh tiến cử. Những vị được tiến cử
phải có thành tích lập công với Ðạo và đầy đủ hạnh đức.
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Chức sắc Ban Thế Ðạo, sau thời gian một năm thọ phẩm
không phạm kỷ luật, được cùng với một Chức sắc Hội Thánh
tiến cử nhân tài gia nhập Ban Thế Ðạo.
Ðiều thứ chín: Nhiệm vụ của Chức sắc Ban Thế Ðạo về
phương diện Chánh trị đạo.
- Truyền bá giáo lý của Ðại Ðạo.
- Bảo vệ và giúp đỡ tín đồ của Ðại Ðạo trong mọi hoàn
cảnh.
- Giúp ý kiến cho Chức sắc Hành Chánh Ðạo địa
phương.
- Ðề nghị với Ban Quản-nhiệm Trung-ương đệ lên vị
Chưởng quản xin Hội Thánh điều chỉnh hoặc bổ túc
phương châm hành đạo nơi địa phương cho thích hợp
và hữu hiệu hơn.
Ðiều thứ mười: Nhiệm vụ của Chức sắc Ban Thế Ðạo về
phương diện Chánh trị đời.
1/- Lập trường: Ban Thế Ðạo có nhiệm vụ thực thi Chính trị
đời của Ðạo. Do đó, lập trường chính trị của Ban Thế Ðạo phải
do Hội Thánh hoạch định, hoặc do Ban Thế Ðạo đề nghị và
được Hội Thánh chấp thuận. Ban Thế Ðạo không phải là một
đảng phái chánh trị. Chức sắc Ban Thế Ðạo không có quyền
tuyên bố bất cứ một đường lối chính trị nào của Ban Thế Ðạo
mà không phù hợp với lập trường chung của Hội Thánh. Vị
nào vi phạm điều nầy tức là vi phạm kỷ luật Ban Thế Ðạo sẽ bị
xử theo điều 18 của Nội Luật nầy.
2/-Với tư cách một Chức sắc: Chức sắc Ban Thế Ðạo muốn
tham chánh với danh nghĩa Chức sắc phải được sự đề nghị
của vị Chưởng quản và sự chấp thuận của Hội Thánh HiệpThiên-Ðài
3/-Với tư cách cá nhân: Chức sắc Ban Thế Ðạo có thể tham
gia các sinh hoạt lợi ích cho nhơn sanh trong mọi lãnh vực
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quốc gia, xã hội, miễn là không tương phản với chủ trương
của Hội Thánh, nhưng phải trình báo cho Ban Quản-nhiệm
Trung-ương và vị Chưởng quản.
Riêng đối với các chức vụ dân cử khi Ban Thế Ðạo chủ trương
đưa người ra ứng cử tại một địa phương nào thì Chức sắc
Ban Thế Ðạo muốn ra ứng cử tại địa phương đó, phải qua
cuộc bầu cử nội bộ do Ban Quản-nhiệm Trung-ương tổ chức,
có sự chấp thuận của vị Chưởng quản.
Ðiều thứ mười một: Nhiệm vụ của Ban Quản Nhiệm Trungương:
- Thi hành các chỉ thị của vị Chưởng quản và Hội Thánh.
- Phát triển và điều hành Ban Thế Ðạo.
- Thực thi các chương trình đã được vị Chưởng quản
chấp thuận.
- Biểu quyết các kế hoạch đề nghị.
Ðiều thứ mười hai: Nhiệm vụ của các chức vụ của Ban
Quản-nhiệm Trung-ương được ấn định như sau:
1. Tổng Quản Nhiệm:
- Ðiều hành Ban Thế Ðạo theo đúng Quy Ðiều và Nội
Luật của Ban Thế Ðạo.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm với vị Chưởng quản.
- Quản trị Hành chánh, Tài chánh của Ban Thế Ðạo.
- Kiểm soát các Ban Quản-nhiệm địa phương hoặc Ðại
diện Ban Quản-nhiệm Trung-ương tại địa phương.
- Có quyền phê xuất tối đa 20.000 $ 00. Trên số nầy,
phải được sự chấp thuận của Ban Quản Nhiệm Trungương
- Thủ bổn trực tiếp dưới quyền Tổng Quản-nhiệm.
2. Ðệ I Phó Tổng Quản Nhiệm:
- Phụ tá Tổng Quản Nhiệm.
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- Ðiều hành công việc của 4 Trưởng Nhiệm: Kế hoạch
và Tổ chức, Quốc chính, Kinh tài, Ngoại vụ.
- Chủ tọa bầu cử Ban Quản Nhiệm địa phương hay Ðại
diện.
- Thay mặt Tổng Quản Nhiệm điều hành thường vụ khi
vị nầy vắng mặt.
3. Ðệ II Phó Tổng Quản Nhiệm:
- Phụ tá Tổng Quản Nhiệm
- Ðiều hành công việc của 4 Trưởng Nhiệm: Giáo lý, Văn
hóa, Xã hội, và Thanh sát.
- Thay mặt Tổng Quản-nhiệm điều hành thường vụ khi vị
nầy và vị Ðệ I Phó Tổng Quản Nhiệm vắng mặt.
4. Thủ bổn:
- Lập và giữ số sách chi thu tài chánh của Ban Thế Ðạo.
- Giữ tối đa là 50.000 $ 00, trên số nầy phải gởi vào Hộ
Viện hoặc Ty Ngân Khố.
- Phiếu gởi và phiếu chi thu phải có chữ ký của vị Tổng
Quản-nhiệm.
- Tất cả sổ sách tài chánh phải có chữ ký kiểm soát
hằng tháng của vị Trưởng-nhiệm Thanh sát.
- Chịu trách nhiệm về kế toán và tài chánh của Ban Thế
Ðạo và chịu sự kiểm soát của Ban Kiểm Soát Tài
chánh của Hội Thánh.
5. Trưởng nhiệm Giáo lý:
- Soạn lập chương trình Giáo lý tại các Trung -Tiểu học
để dâng đề nghị lên Hội Thánh cứu xét.
- Thành lập Thư viện để tập trung các tài liệu liên quan
đến Giáo lý nền Ðại Ðạo.
- Phát huy và phổ thông triết lý Ðại Ðạo trong nhơn
sanh.
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- Nghiên cứu và xuất bản sách về Giáo lý và triết lý Ðại
Ðạo.
- Hằng tháng lập Bản Tin Tức nội bộ để phổ biến cho
các Ban Quản Nhiệm và cơ quan Ðạo.
6. Trưởng nhiệm Văn hóa:
- Thành lập Viện Khảo-cổ, sáng tác và dịch thuật các
sách Ðạo.
- Tổ chức báo chí: Nhựt báo, Tuần báo, Ðặc san,
Nguyệt san.
- Phát huy và sưu tầm Sử liệu của Ðạo.
- Nghiên cứu thành lập nhà Nội trú và các trường
chuyên nghiệp cho học sinh Ðạo.
- Lập kế hoạch trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo
học giỏi.
- Vận động học bổng cho học sinh Ðạo ưu tú, nghèo,
hiến thân đang học tại Ðại Học Việt-Nam hoặc xuất
ngoại.
7. Trưởng nhiệm Xã hội:
- Lo về Quan, Hôn, Tang, Tế.
- Tổ chức cứu trợ.
- Tổ chức Y Tế.
8. Trưởng nhiệm Quốc chính:
- Ðưa ý kiến về ảnh hưởng của tình hình chính trị đối với
Ðạo và quốc gia.
- Nghiên cứu và hội thảo về lập trường chính trị của Ðạo
để có thể đệ trình lên Hội Thánh duyệt xét.
9. Trưởng nhiệm Kế hoạch và Tổ chức:
- Tổ chức nghi lễ khánh tiết của Ban Thế Ðạo.
- Soạn thảo kế hoạch chung của Ban Quản Nhiệm.
10. Trưởng nhiệm Kinh tài:
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- Tổ chức kinh tế cho Ban Thế Ðạo: Nông, Công,
Thương và Kỹ nghệ.
- Hoạt động tài chánh cho Ban Thế Ðạo.
- Quản trị các bất động sản và động sản của Ban Thế
Ðạo.
11. Trưởng nhiệm Ngoại vụ:
- Liên lạc với các Ban Quản nhiệm Ðịa phương và Hải
ngoại để tìm hiểu và giúp đỡ.
- Liên lạc với chính quyền địa phương và trung ương khi
có ủy nhiệm của Chưởng quản Ban Thế Ðạo.
- Liên lạc với các đoàn thể và tôn giáo bạn để gây tình
thông cảm.
- Liên lạc với các cơ quan ngoại giao khi hữu cần và với
sự ủy nhiệm của Hội Thánh.
12. Trưởng Nhiệm Thanh sát:
- Kiểm soát và đôn đốc Chức sắc Ban Thế Ðạo thi hành
Nội Luật.
- Kiểm soát và đôn đốc về hoạt động của các Ban Quản
Nhiệm địa phương hay Ðại diện Ban Quản Nhiệm
Trung ương tại địa phương.
- Kiểm soát và khuyến khích Chức sắc Ban Thế Ðạo giữ
gìn Luật Ðạo.
- Kiểm soát tài chánh và tài sản của Ban Thế Ðạo.
Ðiều thứ mười ba: Văn phòng Ban Quản nhiệm Trung ương
đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh và làm việc theo ngày giờ của Hội
Thánh. Văn phòng các Ban Quản nhiệm khác nên đặt trụ sở
tại các cơ quan Hành-Chánh-Ðạo địa phương do sự đồng ý
của Khâm Châu Ðạo, tuy nhiên địa điểm có thể thay đổi tùy
theo hoàn cảnh.
Ðiều thứ mười bốn: Ðại hội Chức sắc Ban Thế Ðạo mỗi năm
họp một lần do vị Chưởng quản triệu tập vào thượng tuần
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tháng chạp âm lịch. Ban Quản-nhiệm họp mỗi tháng một lần
do Tổng Quản-nhiệm triệu tập vào ngày Chúa nhựt cuối tháng
âm lịch. Trong trường hợp đặc biệt, vị Chưởng quản có thể
triệu tập Ðại hội bất thường.
Chương III: THĂNG THƯỞNG, KỶ LUẬT
Ðiều thứ mười lăm: Khi có công trạng đặc biệt, Chức sắc
Ban Thế Ðạo sẽ được khen thưởng, thể theo đề nghị của Ban
Quản Nhiệm Trung-ương và Chưởng quản.
Ðiều thứ mười sáu: Chức sắc Ban Thế Ðạo muốn cầu phong
vào hàng phẩm Thánh thể Ðức Chí Tôn phải có 05 năm công
nghiệp hành đạo không gián đoạn, được Bộ Pháp Chánh minh
tra đủ lẽ theo điều kiện pháp định. Hồ sơ gồm có:
- Ðơn xin cầu phong.
- Chứng chỉ cấp bực hiện tại do chi Thế cấp phát.
- Tờ hiến thân trọn đời cho Ðạo.
- Tờ khai lý lịch, công nghiệp và tờ tánh hạnh có sự xác
nhận của Tổng Quản-nhiệm và sự phê kiến của vị
Chưởng quản.
- Tờ ước nguyện giữ gìn trai giới theo Luật Ðạo.
Quyền phong vị vào hàng Chức sắc Thánh thể Ðức Chí Tôn
do Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài đề cử và dâng lên quyền thiêng
liêng định đoạt. Nếu cầu phong vào hàng Thánh thể, nguyên
tắc đối phẩm sau đây sẽ được áp dụng:
- Hiền Tài cầu phong Giáo Hữu.
- Quốc Sĩ cầu phong Giáo Sư.
- Ðại Phu cầu phong Phối Sư.
- Phu Tử cầu phong Ðầu Sư.
Ðiều thứ mười bảy: Chức sắc Ban Thế Ðạo muốn cầu thăng
theo phẩm vị của Ban Thế Ðạo từ dưới lên trên cũng phải đầy
đủ điều kiện ghi ở điều 16, ngoại trừ việc lập tờ hiến thân phế
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đời hành đạo. Sự cầu thăng hay tuyển trạch vào hàng Quốc Sĩ
trở lên phải do quyền thiêng liêng định đoạt.
Ðiều thứ mười tám: Hội Ðồng Kỷ Luật.
Ban Thế Ðạo có một Hội Ðồng Kỷ Luật để phán quyết hình
phạt đối với Chức sắc Ban Thế Ðạo vi phạm Luật Ðạo như:
Tân Luật, Quy Ðiều và Nội Luật Ban Thế Ðạo.
Thành phần Hội Ðồng Kỷ Luật gồm có:
- 1 vị Chủ Tọa: Lựa trong hàng Chức sắc Ban Thế Ðạo
cao phẩm hơn can nhân, trường hợp chưa có Chức
sắc cao phẩm hơn thì Chủ Tọa là một Chức sắc HiệpThiên-Ðài cao phẩm hơn do vị Chưởng quản chỉ định.
- 2 vị Nghị Án: Chức sắc nầy đồng phẩm với can nhân.
- 1 vị Thư Ký chép án: Vị nầy có thể là một Chức sắc
Ban Thế Ðạo hoặc vị Thư Ký Văn phòng Tổng Quản
Nhiệm.
- 2 vị Nghị Án và Thư Ký cũng do Chưởng quản chỉ định.
Án lịnh của Hội Ðồng Kỷ Luật là chung thẩm nhưng phải có sự
duyệt y của vị Chưởng quản mới được ban hành.
Hội Ðồng Kỷ Luật chỉ xét xử Chức sắc Ban Thế Ðạo khi phạm
lỗi nhẹ như:
- Tuyên bố về chánh trị sai với lập trường của Hội
Thánh.
- Lấy tư cách Chức sắc Ban Thế Ðạo đi dự hội với các
đoàn thể, tôn giáo, hay các nhóm chính trị mà không có
phép của Chưởng quản Ban Thế Ðạo.
- Thất lễ với người trưởng thượng.
- Bỏ bê phận sự hoặc bất tuân lịnh của Ban Quản-nhiệm
Trung Ương.
Trong những trường hợp kể trên, vị Tổng Quản Nhiệm lãnh
phần minh tra, đệ hồ sơ lên vị Chưởng quản để đưa nội vụ ra
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Hội Ðồng Kỷ Luật. Tùy theo trường hợp, can nhân có thể bị
ngưng chức từ 1 tới 2 năm.
Hội Ðồng Kỷ Luật được triệu tập do quyết định của Chưởng
quản Ban Thế Ðạo.
Ðiều thứ mười chín: Khi Chức sắc Ban Thế Ðạo phạm tội
nặng hay tái phạm, vị Chưởng quản đệ trình lên Hội Thánh
Hiệp-Thiên-Ðài để đưa ra Tòa Hiệp-Thiên-Ðài, chiếu theo
Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông mà xét xử do sự minh tra và
đề nghị của Bộ Pháp Chánh.
Chương IV: TÀI CHÁNH
Ðiều thứ hai mươi: Mỗi tháng, Chức sắc Ban Thế Ðạo chung
đậu một số tiền nhiều ít do Ban Quản-nhiệm Trung ương quyết
định để giúp quỹ điều hành Ban Thế Ðạo. Riêng ở địa
phương, Ban Quản-nhiệm được quyền sử dụng 60% để điều
hành, còn 40% để giúp Ban Quản Nhiệm Trung-ương.
Ðiều thứ hai mươi mốt: Ngân quỹ của Ban Thế Ðạo sẽ được
dùng vào việc tương trợ tang tế, tiếp tân, điều hành và phát
triển các cơ sở của Ban Thế Ðạo.
Ðiều thứ hai mươi hai: Ban Thế Ðạo cũng có thể nhận sự trợ
giúp của các nhà hảo tâm, không phân biệt Ðạo hay Ðời, gồm
hiện kim, hiện vật, động sản và bất động sản.
Ðiều thứ hai mươi ba: Tài sản của Ban Thế Ðạo đương
nhiên là tài sản của Hội Thánh Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ TòaThánh Tây-Ninh.
Chương V: SỬA ÐỔI NỘI LUẬT
Ðiều thứ hai mươi bốn: Ðể thích ứng với những tiến triển
của tình thế nếu cần, Hội Thánh có thể sửa đổi một phần hay
toàn phần Bản Nội Luật nầy.
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Ngoài ra, 2/3 Chức sắc Ban Thế Ðạo trong Ðại hội thường
niên hoặc bất thường cũng có thể đệ đạt ý kiến lên Hội Thánh
để xin tu chỉnh Nội Luật.
Ngoài ra, các điều khoản khác không thay đổi.
Nội Luật Ban Thế Ðạo được Hội Thánh Hiệp-Thiên Ðài duyệt y
do phiên họp ngày 22 tháng 11 năm Ðinh Mùi (dl: 23-12-1967)
Vi bằng số 03/VB.
Nội Luật đã sửa đổi chiếu theo Vi bằng số 07/VB do phiên
nhóm Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài tại Giáo Tông Ðường ngày 30
tháng 02 năm Mậu-Thân (dl: 28-03-1968) dưới quyền chủ tọa
của Ðức Thượng Sanh.
Nay chiếu Vi-bằng Hội Thánh Hiệp-Thiên-Ðài số 02/VB ngày
27 tháng 11 năm Mậu-Thân (dl: 15-01-1969) dưới quyền chủ
tọa của Ðức Thượng Sanh, Nội Luật được tu chỉnh lần thứ nhì
và ban hành cho toàn Ban Thế Ðạo tuân hành.
Chủ Tọa: THƯỢNG SANH
_________________
Lời giáng dạy của Ðức Hộ Pháp về Ban Thế Ðạo
Đây xin trích lời giáng dạy của Ðức Hộ Pháp về Ban Thế Ðạo
trong đàn cơ tại Giáo Tông Ðường đêm mùng 04-07-Kỷ Dậu
(dl: 16-08-1969) hồi 20 giờ 45 phút, Phò loan: Hiếp Pháp Khai Ðạo. Hầu đàn gồm: Ðức Thượng Sanh, Ngài Hiến Ðạo,
Bà Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu, cùng nhiều Chức sắc HTÐ và
CTÐ.
HỘ PHÁP
....................
III. Ðức Thượng Sanh bạch:
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- Bản Nội Qui Ban Thế Ðạo đã được Hội Thánh Hiệp ThiênÐài tu chỉnh vài điều khoản để cho sự tuyển chọn Chức sắc
Ban Thế Ðạo được thực hành kỹ lưỡng hơn, hầu gìn giữ chơn
giá trị của Ban Thế Ðạo, xin dâng lên Ðức Ngài phê chuẩn.
- Cười . . . Cũng là việc hữu hình nữa, nếu các bạn để trọn
tâm trí về việc ấy mà tu chỉnh thì phải hay thêm chớ sao. Vậy
Bần đạo chấp thuận.
IV. Ðức Thượng Sanh bạch:
- Hội Thánh Cửu-Trùng-Ðài còn thiếu Chức sắc cao cấp đầy
đủ khả năng điều khiển, nên guồng máy Hành Chánh Ðạo
không tiến triển khả quan.
- Cứ để vậy còn hơn là đem những phần tử đã kể là bất lực thì
càng rối thêm.
Ðức Lý Ðại Tiên có thảo luận với Bần đạo về việc tuyển chọn
Chức sắc cao cấp Cửu-Trùng-Ðài thì nên tìm kiếm nhân tài
trong hoặc ngoài Ban Thế Ðạo, sẵn lòng tình nguyện hiến thân
phục vụ cho Ðạo, thì các bạn nên mời về tham khảo ý kiến,
nếu được thì Ðức Lý Ðại Tiên đặc cách ân phong quyền tước
để phụng sự có hiệu lực hơn. Các bạn đồng ý chăng?
Ðức Thượng Sanh bạch:
- Nếu áp dụng thể thức đó thì phải đợi thời gian mới tuyển
chọn được nhơn tài sẵn lòng phục vụ. Tiểu đệ và các bạn Hiệp
Thiên-Ðài sẽ cố gắng thực hành lời chỉ giáo của Ðức Ngài.
- Chừng đó Bần đạo sẽ giúp đỡ các bạn thành lập đàn cơ nơi
Cung Ðạo.
....................
Chào các bạn. THĂNG.
_____________________
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Tổng số Hiền Tài đã được tấn phong đến ngày 15-08-1973
Kể từ ngày Ðức Thượng Sanh ban hành Quy Ðiều Ban Thế
Ðạo (Ngày 28-2-Ất Tỵ, dl 30-3-1965), Hội Thánh Hiệp ThiênÐài đã tấn phong 5 đợt Hiền Tài, kể ra như sau:
- Khóa I :
- Khóa II :
- Khóa III :
- Khóa IV :
- Khóa V :

57 vị,
tấn phong ngày 21-09-1966
123 vị, tấn phong ngày 30-12-1967
78 vị,
tấn phong ngày 15-02-1970
162 vị, tấn phong ngày 19-04-1972
286 vị, tấn phong ngày 15-08-1973
————
Tổng cộng: 706 vị Hiền Tài đã được tấn phong.
Số người đã nạp hồ sơ cầu phong Hiền Tài nhưng
chưa được tấn phong là: 424 vị.
_____________________
Văn thư của Ngài Bảo Thế giải thích phù hiệu Hiền Tài
Hiệp-Thiên-Đài
Văn Phòng

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Thượng Sanh
Số: 01/TL

BẢO THẾ
Thừa quyền Thượng Sanh
Kính gởi: Quí vị Hiền Tài Ban Thế Ðạo.
Kính quí vị Hiền Tài,
Nhập vào Ban Thế Ðạo với phẩm Hiền Tài, quí vị đã lãnh phù
hiệu để mang khi chầu lễ Ðức Chí Tôn và khi đi đường. Tôi xin
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giải thích ý nghĩa của phù hiệu về sở dụng thiêng liêng và sở
dụng phàm trần của nó cho quí vị tường lãm.
Số là Chức sắc Thiên phong Cửu-Trùng-Ðài có nhiệm vụ trực
tiếp với đời để độ đời vào cửa Ðạo nên cần thiết nhờ ba CổPháp của Giáo-Tông ủng hộ trong mọi hành tàng của mình.
Quí vị Hiền Tài còn một phần ở thế, nên phải tùng Chi Thế
Hiệp-Thiên-Ðài, lại thêm có một phần tùng Ðạo nên vẫn gần
Hội Thánh Cửu-Trùng-Ðài, tức phải mang Cổ Pháp của Giáo
Tông. Một ngày kia, quí vị nào có đủ điều kiện muốn hiến thân
trọn vẹn cho Ðạo thì được xin vào hàng Thánh Cửu Trùng-Ðài,
cũng giữ luôn phù hiệu hiện hữu để bảo vệ mình về cả hai
phần hữu hình và vô vi. Ba Cổ-Pháp của Giáo Tông là: Phất
trần, Thư Hùng kiếm và Long Tu phiến.
Phất trần biểu hiệu sự quét sạch trược chất vấn vương lòng
phàm. Thư Hùng kiếm là gươm thần huệ nghiêm trị xảo trá,
khử trừ tà mị. Long Tu phiến xướng xuất khả năng mở vòng
oan trái, đưa chơn linh tái nhập trường thi Tiên Phật.
Về sở dụng thiêng liêng: cả ba Cổ-Pháp hiệp lại làm phép phò
trì Thiên mạng và vì phép nầy sắc bén cả hai bề sống và lưỡi
thì chẳng phải mang nó để làm đồ trang sức mà để làm khuôn
luật khử ám hồi minh, nắm bổn chơn pháp.
Còn sở dụng phàm trần là phù hiệu có cái vi diệu đưa đời
dành cho Ðạo một ý niệm sùng đạo và thân dân, và cũng đưa
Ðạo dành cho đời tất cả tinh thần phục vụ. Hiểu ý nghĩa siêu
nhiên mầu nhiệm của phù hiệu, quí vị không còn thắc mắc khi
mang nó vào thân và sẽ gặp nhiều may duyên trong nghiệp
tương lai của quí vị về mặt đời lẫn mặt Ðạo.
Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 2-9-Bính Ngọ (dl 15-10-1966).
BẢO THẾ, Thừa quyền Thượng Sanh.
LÊ THIỆN PHƯỚC (ấn ký)
_____________________
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Thông Tri của Hội Thánh Cửu-Trùng-Ðài về Tang lễ của
Hiền Tài qui vị

Cửu-Trùng-Đài
Văn Phòng

Ngọc Ch. Phối-Sư

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ thập lục niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số 14-NCPS/TT
THÔNG TRI
Hội Thánh Cửu Trùng Ðài
Kính gởi:

Khâm Trấn, Khâm Thành, Khâm Châu,
Ðầu Phận, Ðầu Tộc Ðạo và Chức việc Bàn Trị
Sự Nam và Trung-Tông-Ðạo.

Kính chư Hiền Hữu,
Chiếu Vi Bằng số 6/VB phiên nhóm thu hẹp Hội Thánh Lưỡng
Ðài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ tại GiáoTông-Ðường ngày 07-03-Tân Hợi (dl: 02-04-1971) dưới quyền
chủ tọa của Ðức Thượng Sanh, chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài,
nơi khoản 3 quyết nghị 2 điều về việc đài thọ cấp táng phẩm
Hiền Tài Ban Thế Ðạo khi qui vị như sau:
A. Chư vị Hiền Tài đã thật sự hiến thân phế đời hành đạo, có
lãnh phận sự do Hội Thánh bổ dụng, khi qui vị, Hội Thánh mới
đài thọ về phần cấp táng, còn vị nào mãi lo việc đời, không
hiến thân hành đạo thì phần tổn phí về cuộc tống táng do gia
đình người qui vị đài thọ.
B. Ngoài ra, vị Hiền Tài nào có ăn chay 10 ngày một tháng, do
tờ chứng nhận của Bàn Trị Sự nơi đương sự cư ngụ, thì khi
qui vị mới được Hội Thánh cho làm lễ theo phẩm Lễ Sanh
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(cúng tế, cầu siêu, chèo hầu tại Khách đình, an táng có bàn
đưa 1 lọng và 2 Lễ sĩ hầu tới huyệt). Còn vị nào không có ăn
chay thì khi qui vị chỉ hành lễ Bạt tiến mà thôi (không có chèo
hầu, không có bàn đưa 1 lọng và không có lễ sĩ hầu).
Ðể thi hành theo Vi Bằng chiếu thượng, chư Hiền Hữu cần lưu
ý và nhắc nhở Chức việc Bàn Trị Sự đương quyền hiểu biết
thực hành khi gặp trường hợp nói trên thuộc phạm vi hành sự
của các cấp Hành Chánh Ðạo địa phương cho châu đáo.
Quyền Thượng Thống Lại Viện thi hành và ban hành thông tri
nầy đến các nơi rõ biết.
Nay kính
Tòa Thánh, ngày 28-6-Tân Hợi (dl 18-8-1971)
THÁI CPS
(ấn ký)
Thái Bộ Thanh

Q.THƯỢNG CPS
NGỌC CPS
(ấn ký)
(ấn ký)
Thượng Tửng Thanh Ngọc Nhượn Thanh

PHÊ CHUẨN:
ÐẦU SƯ
Ch. quản Cửu-Trùng-Ðài nam
phái.
(ấn ký)
Thượng Sáng Thanh

Vâng lịnh ban hành:
Nội Chánh, ngày 28-06-Tân Hợi
(dl: 18-08-1971)
Q. Thượng Thống Lại Viện
Giáo Sư Ngọc Tịnh Thanh
(ấn ký)

BAN THƯỞNG
Gò Kén ngày 12 tháng Giêng Ðinh Mão (13 Fevrier 1927)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: "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!"…

BAN THƯỞNG CHỨC SẮC
F: Récompenser dignitaires.
Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ngày 21-02-Mậu Tuất (1958) dạy
rằng: "Lão nhận sự thăng thưởng là một dịp khuyến khích cho
những kẻ hữu công, nếu Chức Sắc hẳn thật xứng đáng thì
Lão lấy làm vui trao cho những vị ấy Thiên tước của Đức Chí
Tôn đặng giúp họ trên đường lập vị. Nhưng còn lắm phần ham
ngôi phẩm mà phục vụ thì Lão rất buồn và tiếc dùm cho cứu
cánh của kiếp sanh của họ. Về việc ban thưởng Chức Sắc,
không phải có 5 năm thâm niên trở sắp lên là đủ điều kiện
được cầu thăng và được thăng:
- Thứ nhứt: Phương diện hạnh đức.
- Thứ nhì: Trình độ học thức.
- Thứ ba: Tinh thần phục vụ.
- Thứ tư: Khả năng giáo hóa nhơn sanh.

BAN TỨ VỤ
班四務
E: Committee of four affair.
F: Comité de 4 affaires.
Ban: Một tổ chức gồm nhiều người có phận sự đặc biệt. Tứ:
Bốn. Vụ: Việc. Ban Tứ Vụ là một ban gồm bốn vụ:
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- Hộ Vụ, - Công Vụ, - Lễ Vụ, - Lương 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, và 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. Sau đây là nhiệm vụ của mỗi Vụ:
• Hộ Vụ: Lo về tài chánh, giữ Sổ Thâu Xuất hằng ngày, minh
chứng cho hợp lệ.
• Công Vụ: Tu tạo, gìn giữ tài sản của Ðạo nơi Thánh Thất.
• Lễ Vụ: Quán xuyến về nghi lễ, cúng Tứ thời, Ðàn lệ, Sớ điệp,
quả phẩm, nhang đèn nơi Thánh Thất.
• Lương Vụ: Khuyến khích, cổ động việc tự túc lương thực,
lúa gạo cho Chức sắc, Chức việc, các công quả nơi Thánh
Thất và bá tánh đến có đủ chi dùng.


BÁN ĐỒ NHI PHẾ
半途而廢
E: To stop half-way.
F: S'arrêter à demi-chemin.
Bán: Phân nửa, một nửa. Ðồ: Ðường đi. Nhi: Mà, thì. Phế: Bỏ
đi. Bán đồ nhi phế là nửa đường bỏ cuộc.
Ý nói: Làm việc gì được nửa chừng, khi gặp trở ngại, lòng
chán nãn, đành bỏ cuộc, chịu thất bại. Ðây là một lời khuyên
răn đối với những người thiếu bền tâm vững chí, thường chán

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

233

nãn bỏ dở công việc nửa chừng, khiến không khi nào thành
công, dù việc lớn cũng như việc nhỏ.
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."
Hãy nghe Đức quyền Giáo-Tông là Anh Cả của nhơn sanh nói
về Đức kiên-nhẫn: "Có người thuở nay thường mang tiếng
"làm chi không nên việc". Bất câu làm việc gì, lúc ban đầu thì
hô-hào sốt-sắng, rồi không bao lâu lại thối chí, ngã lòng, thành
ra cuộc "bán đồ nhi phế", ấy là tại không hay chịu cực và
chẳng biết kiên tâm, bền lòng. Việc thế mà còn vậy, hà huống
là việc tu-hành khổ hạnh? Cho nên 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)

BÁN HỮU HÌNH
半有形
E: Semi material and semi spiritual.
F: Semi matériel et semi intellectuel.
(Bán là phân nửa, hữu hình là những hình thể thấy được).
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Những hình vật mà mắt phàm có thể thấy được một phần thôi
trong cái hư hư thật thật của nó. Ở đây là Thầy giải cho biết
cái Chơn Thần của người là vật "Bán hữu hình".
"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."

BÁN NGUYỆT TRỐN CHỒNG CUNG TRĂNG
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.
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BÀN CỔ
盤古
E: The first ancestor of man from the Chinese legends.
F: Le premier ancêtre de l’homme d’après les légendes
Chinoises.
Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, sự tích của Bàn Cổ như
sau: Ðức Thái Thượng Ðạo Quân là Ðấng có trước loài người
và loài vật. Đây nói về sự tích của Ông Bàn Cổ, một hóa thân
của Ðức Thái Thượng Ðạo Quân. Tại núi Côn Lôn, có một hòn
đá tròn và lớn, đã thọ khí Âm Dương rất lâu đời, nên đã thâu
được các tánh linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người.
Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần một tiếng nổ vang, khối
đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị Linh Chơn hy hữu, một
người đầu tiên của thế gian, được gọi là Bàn Cổ. Vừa được
sanh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt
sương, ăn hoa quả lần lần lớn lên, mình cao trăm thước
(thước Tàu), đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô
cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một
cái búa và một cái dùi, ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải
cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần. Ngài ước
ao Trời Ðất sáng tỏ thì người và vật mới hóa sanh được. Ngài
ước vừa dứt, thì tiếng sấm nổ vang, Trời trong Ðất yên, vạn
vật liền sanh ra đủ cả. Ngài chỉ Trời là Cha, Ðất là Mẹ, muôn
dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên gọi
Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử (con
của Trời) cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của thế gian
nên gọi là Thiên Hoàng. Bàn Cổ là Thiên Hoàng, sanh nơi Dần
Hội, thọ được 18000 tuổi rồi mới qui Thiên. Tiếp theo Thiên
Hoàng là Ðịa Hoàng, rồi Nhơn Hoàng, gọi chung là Tam
Hoàng. Sự tích nầy cũng có chép trong Truyện Thần Thoại
Trung Quốc, rất hoang đường, nhưng cũng cho biết được
rằng, Tam Hoàng gồm Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng và Nhơn
Hoàng là 3 vị vua đầu tiên của nước Tàu và Ðức Thái Thượng
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Ðạo Quân chính là Bàn Cổ, là Thiên Hoàng và cũng là thủy tổ
của loài người (người Tàu) mở ra Trời Ðất.
Thầy dạy: "Kể từ khi Thầy sai Bàn-Cổ xuống thế mở mang điạ
cầu này, nhơn-loại thuở đó còn hình tượng Thiêng liêng, chưa
biết mặc áo quần, còn ở nơi hang hố, chưa có nhà cửa, văntự. Từ đó về sau cách mấy muôn năm, đến đời Ngũ Đế, PhụcHy, họ thường hết tâm theo "Quái điểu-tích" (tầm dấu chân
chim, thú) chế ra Văn-tự để ghi nhớ. Từ đó về sau mới có lịchsử. Nên lúc có văn-tự bất quá nghe truyền, nghe độ chừng rồi
chép bướng, hỏi vậy lấy đâu làm bằng cớ ? Ấy là nói sự tích ở
thế gian này mà còn chưa rõ, còn luận qua thế giới khác như
nhắm mắt mò kim nơi đáy biển hay bầy kiến tìm đường lên núi
Tu Di, thì đó là Học-thuyết của con người mài kiếm dưới bóng
trăng, ếch nằm đáy giếng. Cũng có lắm người gọi mình là hay
giỏi, dẫn người lạc bước sai đường; thân mình mù-quáng mà
chưa hay, còn làm tài khôn dắt thêm kẻ tối đui thì làm sao khỏi
lọt vào đám gai chông cùng sa hầm hố."

BÀN CỜ HUYỀN BÍ
E: The mysterious chess-board
F: L’échiquier mystérieux
Bàn cờ huyền bí do Ðức Phạm Hộ Pháp đưa ra vào năm
1947. Hiền Tài Lê văn Thuộc, Ðạo hiệu Chơn Ðăng giải ra
được, ông dùng thể thơ lục bát viết ra lời giải, dâng lên Ðức
Hộ Pháp. Ðến năm Tân Hợi (1971), Phạm Môn ấn hành.
Bàn Cờ Huyền Bí gồm 10 quân cờ có kích thước lớn nhỏ khác
nhau, và được đặt tên theo hình vẽ. (Xem hình nơi trang sau).
Mỗi quân cờ được làm bằng gỗ, trên đó có khắc tên và sơn
màu cho đẹp. Còn bàn cờ thì cũng làm bằng gỗ, có đóng viền
chung quanh.
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Luận Hành Kỳ là đi từ Bàn cờ số 1 đến Bàn cờ số 2.
Luật Huờn Kỳ là đi từ Bàn cờ số 2 trở về Bàn cờ số 1, gọi là
Phản bổn huờn nguyên.
Thượng
Thừa

Tả Biên

THƯỢNG
HIẾN
SANH
PHÁP

THƯỢNG
TIẾP
PHẨM
PHÁP

KHAI
PHÁP

HỘ PHÁP

ÐẦU SƯ

GIÁO TÔNG

BẢO
PHÁP

Hửu Biên

Hạ Thừa

CHƯỞNG
PHÁP

BÀN CỜ số 1

Thượng
Thừa

HIẾN
PHÁP

TIẾP
PHÁP

Hửu Biên

GIÁO TÔNG
KHAI
PHÁP
Tả Biên

BẢO
PHÁP
HỘ PHÁP

THƯỢNG THƯỢNG ÐẦU CHƯỞNG
SANH
PHẨM
SƯ
PHÁP

BÀN CỜ số 2
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Dẫn giải
Bàn Cờ Huyền Bí được chia làm 2 phần và 4 địa phận
khác nhau:
Phía trên gọi là Thượng thừa.
Phía dưới gọi là Hạ thừa.
Phía trái gọi là Tả biên hay Tả lề.
Phía mặt gọi là Hữu biên hay Hữu lề.
Hình tích và Tên cờ
GIÁO TÔNG hình lớn lại vuông,
CHƯỞNG, ÐẦU, THƯỢNG, THƯỢNG hai chuông dính
liền.
HỘ PHÁP ngang dọc đồng viên,
BẢO, TIẾP, KHAI, HIẾN, bốn viên vuông đều.
Lời chỉ sắp Bàn cờ huyền bí
Trăm năm biển khổ bụi trần,
Phản huờn nguyên bổn tinh thần chỉnh tu.
Dõng mưu, trí sĩ xuân thu,
Bốn phương tám hướng nên trù về đông.
Ðạo Thầy quyền có GIÁO TÔNG,
Hữu biên CHƯỞNG PHÁP, tả thì ÐẦU SƯ.
Nhiệm mầu huyền bí kinh thư,
Cầm cờ HỘ PHÁP trung cư bản đồ.
Tả chi hữu dực tung hô,
THƯỢNG SANH, THƯỢNG PHẨM sát vô lề tường.
Dựng gầy mối đạo đông phương,
Cần dùng tứ trụ cột rường bên ta.
BẢO, KHAI, TIẾP, HIẾN PHÁP nhà,
Chia phiên gìn giữ để mà giúp nhau.
Cuộc cờ thế sự làm sao,
Khi tan khi hiệp, khi xao khi bình.
Nhờ ông GIÁO CHỦ thông minh,
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Tang thương biến đổi công bình đạo Cao.
Thuyền đạo chở cả đồng bào,
Gay chèo tôn giáo đưa vào an ninh.
Giải quyết Bàn cờ Huyền bí
Muốn cho chí cả rạng ngời,
GIÁO TÔNG vì đạo lên ngồi tòa trên.
Ðông Tây Nam Bắc tiếng rền,
BẢO, KHAI, TIẾP, HIẾN hai bên bốn vì.
Hoằng khai Ðại Ðạo tu trì,
Giữ nền tôn giáo, chức thì Thiên phong.
Trung tâm HỘ PHÁP bền lòng,
CHƯỞNG, ÐẦU, THƯỢNG, THƯỢNG song song một
hàng.
Tích Bàn cờ Huyền bí
Bàn cờ gốc ở Hoa sơn,
Trần Ðoàn Lão Tổ thiệt hơn tỏ bày.
Buổi kia đang lúc hai Ngài,
Trần Ðoàn, Quỉ Cốc vui say cuộc cờ.
Ngồi chơi để sẵn vần thơ,
Cấm không được chỉ thế cờ cho ai.
Mặc dầu lời dặn rất hay,
Nhưng ông Khuôn Dẫn tự Ngài không tuân.
Chỉ qua xúi lại không ngừng,
Trần Ðoàn luận biện nếu ưng mời vào.
Tiên sinh biết rõ liền trao.
Nhường cho họ Triệu thấp cao ông Trần.
Hai bên giao kết cân phân,
Nếu thua phải thế núi thần Hoa sơn.
Ông Triệu đâu rõ nguồn cơn,
Bằng lòng chịu thế Hoa sơn cuộc cờ.
Hi Di thấu rõ thời cơ,
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Thắng luôn họ Triệu, viết tờ ký tên.
Trần Ðoàn cất giữ nào quên,
Ðến sau Khuôn Dẫn được lên ngai vàng.
Cầu ông Lão Tổ hạ san,
Mời hầu cờ tướng đôi bàn cho vui.
Trần Ðoàn ba trận thối lui,
Chịu nhường Thái Tổ muốn xuôi nói rằng:
Vận người nào khác bóng trăng,
Cơn lu hồi tỏ, khi thăng khi trầm.
Hoa sơn bị cố muôn năm,
Không phương đòi lại, giấy cầm còn luôn.
Trần Ðoàn sợ Thái Tổ buồn,
Ðặt ra bài luận nói suông mấy tờ.
Khuyên đừng vui thú cuộc cờ,
Siêng lo việc nước thời giờ vàng thoi.
Trần Ðoàn sợ Triệu chẳng noi,
Tặng Bàn cờ trí học đòi Thánh Tiên.
Giải bày mối Ðạo thiêng liêng,
Nước nhà trị, loạn, ngửa nghiêng cuộc cờ.
Lưu truyền từ ấy đến giờ,
Song người trần tục lẳng lơ không màng.
Tam Kỳ Phổ Ðộ được ban,
Bàn cờ Huyền bí Trần Ðoàn Hi Di.
Thiên phong cần phải biết đi,
Ðó là huyền bí, đó là bực cao.
Tham thiền nhập định khác nào,
Muốn cho đắc đạo, công lao rất nhiều.
Khuyên cùng Ðạo hữu bấy nhiêu,
Rửa lòng trong sạch, siêu phàm đăng Tiên.
Tu thì lòng dạ chớ nghiêng,
Mong ngày thoát tục, cửa Tiên hầu gần.
Mạng căn định ở cõi trần,
Một lòng giữ Ðạo, trăm phần không sai.
May duyên nay đã đến ngày,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cùng nhau nhứt trí, Thiên Thai thấy liền.
Cơ cầu thế sự truân chuyên,
Quốc gia thành lập, Ðạo Tiên đổi dời.
Tam Kỳ khắp cả thảnh thơi,
Muôn ân Hộ Pháp, ba nơi hiệp hòa.
Luận Hành Kỳ
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Trên Trời dưới thế mấy ai,
Hơn nhau vì chỗ trí tài sĩ mưu.
TIẾP lên trên HIẾN đụng tường,
PHẨM qua bên tả hết đường dừng chơn.
BẢO đừng so thiệt tính hơn,
Thỉnh ông CHƯỞNG PHÁP một cơn hành trình.
GIÁO TÔNG huyền bí làm thinh,
ÐẦU SƯ cầu cạnh giữ gìn hữu chi.
KHAI PHÁP bổn phận phải đi,
THƯỢNG SANH cũng xuống một khi hạ tường.
TIẾP, HIẾN lưỡng vị dựa nương,
Mời Ngài THƯỢNG PHẨM tả phương luôn về.
BẢO PHÁP sầu muộn chán chê,
Một mình một góc đi về thọ trung.
Ông CHƯỞNG trọn thủy trọn chung,
Tiến lên một bực lên cùng hữu chi.
HỘ PHÁP lắm nghĩ nhiều suy,
Kiếm tìm phía hữu, việc ni phải thành.
THƯỢNG PHẨM về với THƯỢNG SANH,
TIẾP hồi trở lại một cành BẢO cư.
THƯỢNG PHẨM cùng với ÐẦU SƯ,
Tiến lên tường thượng thẳng ư một đàng.
KHAI PHÁP cần phải qua ngang,
Kế bên GIÁO CHỦ dưới hàng ÐẦU SƯ.
THƯỢNG SANH, HIẾN PHÁP di cư,
Ngang hàng KHAI PHÁP, ÐẦU SƯ tường lề.
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HƯỢNG PHẨM tả dực đi về,
ÐẦU SƯ thế chỗ chớ hề để lâu.
HIẾN PHÁP tài liệu năm châu,
Hiệp cùng KHAI PHÁP để hầu thảo ra.
Ðến hồi HỘ PHÁP sang qua,
Tả chi nghiên cứu quốc gia hiện tình.
BẢO PHÁP, TIẾP PHÁP đăng trình,
Tiến qua hữu dực giữ gìn GIÁO TÔNG.
CHƯỞNG PHÁP kế bạn đồng song,
BẢO, TIẾP hai vị gắng công lên cùng.
HỘ PHÁP hiểu rõ kỳ chung,
Trở về phía hữu đúc nun nhân tài.
THƯỢNG SANH thẳng bước đi ngay,
Ðụng cùng THƯỢNG PHẨM hôm nay tiến hành.
KHAI qua HIẾN xuống đụng ranh,
ÐẦU SƯ trở lại THƯỢNG SANH ngang hàng.
CHƯỞNG PHÁP phía tả vừa sang,
TIẾP lên kế cận đứng ngang BẢO đồng.
HỘ PHÁP nhường chỗ GIÁO TÔNG,
Tiến lên một bực phương đông danh rền.
HIẾN, KHAI mau đến một bên,
Dưới chơn GIÁO CHỦ dựa nền hữu biên.
CHƯỞNG, ÐẦU, THƯỢNG, THƯỢNG đăng liền,
Ðồng nhau xuống hết tả biên hạ tường.
TIẾP, BẢO bên trái dựa nương,
HỘ PHÁP cần đến thượng tường hữu xong.
Thỉnh cầu Ðức Lý GIÁO TÔNG,
Lên ngang CHƯỞNG PHÁP, Ðức Ông lại ngừng.
KHAI lên trên HIẾN giữa chừng,
ÐẦU SƯ tiến hữu gặp mừng HIẾN, KHAI.
CHƯỞNG PHÁP giáng hạ bằng nay,
Mời về thế chỗ dựa Ngài GIÁO TÔNG.
THƯỢNG PHẨM đứng kế sát hông,
TIẾP, BẢO trở xuống tả đồng phẩm ngang.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỘ PHÁP muốn hiểu ngay gian,
Phải gần tả phái hãn tàng giả chơn.
GIÁO TÔNG thấu hiểu nguồn cơn,
Phản hồi tường thượng ngỏ đờn Chí Tôn.
KHAI, HIẾN cần phải đến đồn,
Dưới ngai GIÁO CHỦ hữu môn lại ngừng.
ÐẦU SƯ, CHƯỞNG PHÁP dời chơn,
Nhường cho THƯỢNG PHẨM về mừng cùng nhau.
TIẾP, BẢO cần phải ngang vào,
BẢO bên GIÁO CHỦ, TIẾP, KHAI giao kề.
THƯỢNG SANH cấp tốc trở về,
Ðến ngang BẢO, TIẾP chớ hề lo âu.
THƯỢNG PHẨM, CHƯỞNG PHÁP, ông ÐẦU,
Ba Ngài trở lại giải sầu tả chi.
HIẾN, KHAI trở xuống một khi,
Thỉnh Ngài GIÁO CHỦ cũng đi lên đường.
HỘ PHÁP trở lại hữu phương,
BẢO, TIẾP, hai vị lên đường THƯỢNG SANH.
GIÁO TÔNG muốn rưới phước lành,
Trung tâm Tòa Thánh kính thành chứng minh.
Hai Ngài KHAI, HIẾN đăng trình,
ÐẦU SƯ, CHƯỞNG PHÁP đồng tình thượng phong.
THƯỢNG SANH đi xuống một vòng,
BẢO, TIẾP hai vị cũng đồng xuống luôn.
HỘ PHÁP nghĩ lại thêm buồn,
Tả chi chẳng muốn như tuồng gượng theo.
KHAI, HIẾN cũng phải ráng theo,
ÐẦU SƯ thượng lộ giữ lèo GIÁO TÔNG.
CHƯỞNG PHÁP, THƯỢNG, THƯỢNG công đồng,
Tiến về phía hữu ngóng trông nhơn tài.
TIẾP, BẢO hạ đẳng xuống ngay,
GIÁO TÔNG qua tả bằng nay một mình.
ÐẦU SƯ tua khá giữ gìn,
Sát hông GIÁO CHỦ mựa hình lãng xao.
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HIẾN, KHAI cần phải về mau,
Nhờ Ông HỘ PHÁP trở vào hữu biên.
GIÁO TÔNG toan liệu nào yên,
Mau lên tường thượng độ khuyên môn đồ.
IẾP, BẢO tả hữu dời vô,
THƯỢNG SANH, THƯỢNG PHẨM đi vô tả biền.
ÐẦU SƯ tiếp xuống đồng thuyền,
HIẾN, KHAI một nhịp qua liền tả chi.
CHƯỞNG PHÁP vì đạo ra đi,
Tìm Ông HỘ PHÁP kịp kỳ gặp nhau.
ÐẦU SƯ, THƯỢNG, THƯỢNG đều vào,
Vân du hữu dực phước trao người lành.
BẢO, TIẾP làm việc cho nhanh,
Xuống tìm đặng gặp THƯỢNG SANH ngang hàng.
GIÁO TÔNG trong dạ không an,
Thương cho đồ đệ muôn ngàn tai ương.
Cần đi du ngoạn bốn phương,
Nhường cho HỘ PHÁP pháp đường chỉ huy.
KHAI, HIẾN cần phải ra đi,
KHAI qua mé hữu, HIẾN thì gần bên.
GIÁO TÔNG trung điểm giữ nền,
Nhờ hai TIẾP, BẢO tiến lên gần Ngài.
THƯỢNG SANH, THƯỢNG PHẨM đi ngay,
ÐẦU SƯ, CHƯỞNG PHÁP hôm nay hội đồng.
Thỉnh cầu Ðức Lý GIÁO TÔNG,
Trở qua phía hữu Ðức Ông vui lòng.
TIẾP PHÁP chịu khó đi vòng,
Ngang hàng BẢO PHÁP để hòng tiếp nghinh.
HỘ PHÁP cần phải điều đình,
Nên Ngài giáng hạ theo mình bốn viên.
HIẾN, KHAI mau khá theo liền,
Thỉnh Ông GIÁO CHỦ lên miền thượng du.
TIẾP, BẢO trở lại hữu trù,
Dưới Ngài Ðức Lý chỉnh tu cơ đồ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỘ PHÁP tiếp điển hư vô,
Ðến trên THƯỢNG, THƯỢNG mưu mô cuộc trần.
KHAI PHÁP xuống dưới bạn thân,
HIẾN trên nằm dựa về phần tả chi.
Mời Ngài GIÁO CHỦ hồi qui,
Tòa trên Ngài ngự đơn trì trung tâm,
TIẾP, BẢO hữu phái về thăm,
Rước Ðức HỘ PHÁP năm năm phản hồi.
Luật Huờn Kỳ
(Phản bổn huờn nguyên)
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Ðạo Trời huyền bí khó bày,
Chỉ người mưu sĩ trí tài mới hay.
Kể từ Ðại Ðạo hoằng khai,
Cứu đời độ thế Cao Ðài Tiên Ông.
Thỉnh Ngài HỘ PHÁP về đông,
Tả biên mời đến sát hông bên lề.
BẢO, TIẾP hai vị đứng kề,
CHƯỞNG, ÐẦU ngó lại TIẾP lề hữu biên.
GIÁO TÔNG phía hữu qua liền,
KHAI PHÁP qua dựa kề bên HIẾN nhà.
HỘ PHÁP lắm nỗi thiết tha,
Tiến gần KHAI, HIẾN cùng mà gặp nhau.
BẢO, TIẾP hai vị đâu vào,
Trở về tả phái hiệp nhau một đoàn.
GIÁO TÔNG xuống đụng vừng ngang,
KHAI qua, HIẾN kế một đoàn hữu chi.
Mời Ông HỘ PHÁP sớm đi,
Thượng tường lề tả một khi tiến hành.
TIẾP PHÁP cần phải cho nhanh,
Lên trên BẢO PHÁP tả ranh giữ gìn.
GIÁO TÔNG đến lúc hành trình,
Trung tâm Ngài ngự hữu đình chứng tri.
CHƯỞNG PHÁP ông phải lên đi,
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Kế Ngài GIÁO CHỦ một khi cho rồi.
ÐẦU SƯ, THƯỢNG, THƯỢNG lìa ngôi,
Hữu biên ba vị tiến thôi sát lề.
BẢO, TIẾP mau khá lộn về,
GIÁO TÔNG qua tả lộn về bằng nay.
CHƯỞNG PHÁP gấp phải qua ngay,
KHAI đi HIẾN xuống đứng dài dựa bên.
HỘ PHÁP tiến thẳng tường trên,
GIÁO TÔNG Ngài cũng đi lên thượng tường.
TIẾP, BẢO hữu tả hai phương,
THƯỢNG SANH, THƯỢNG PHẨM một đường thẳng
qua.
CHƯỞNG PHÁP nhiều lúc kêu ca,
Cùng nhau hiệp lại bốn nhà Thiên phong.
HIẾN, KHAI ngang tiến vô trong,
ÐẦU SƯ đi thẳng ngang vòng HIẾN, KHAI.
CHƯỞNG rồi THƯỢNG, THƯỢNG đi ngay,
BẢO, TIẾP rày phải hôm nay phản hồi.
GIÁO TÔNG thay đổi tòa ngôi,
Xuống gần THƯỢNG, TIẾP đứng ngồi bằng nhau.
2HỘ PHÁP phản bộ cho mau,
HIẾN, KHAI lên quẹo gặp nhau đụng tường.
GIÁO TÔNG trung điểm hồi hương,
TIẾP, BẢO cứ tiến một đường lên ngay.
THƯỢNG, THƯỢNG, CHƯỞNG PHÁP ngày nay,
Trở về phía tả, vui say ba vì.
ÐẦU SƯ gấp xuống kịp kỳ,
HIẾN, KHAI hạ giáng can gì phải lo.
HỘ PHÁP nhiều nỗi đắn đo,
Hữu chi Ngài đến ấm no môn đồ.
TIẾP, BẢO tìm kiếm đường vô,
THƯỢNG SANH cần phải xưng hô thất từ.
THƯỢNG PHẨM, CHƯỞNG PHÁP, ÐẦU SƯ,
Ba Ông đều phải di cư tả biền.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hai người hữu phải thiêng liêng,
HIẾN, KHAI lưỡng vị xuống miền hạ thương.
GIÁO TÔNG lòng mến đông phương,
Qua miền hữu phái đảm đương cuộc trần.
THƯỢNG SANH cũng đến ở gần,
BẢO PHÁP, TIẾP PHÁP cũng cần xuống luôn.
HỘ PHÁP nghĩ lại thêm buồn,
Trở về phái tả như tuồng chẳng xuôi.
GIÁO TÔNG trong dạ không nguôi,
Trở về tường thượng không vui trong lòng.
KHAI, HIẾN hai vị đi vòng,
Ðỡ nâng GIÁO CHỦ để phòng việc tư.
Hai Ông CHƯỞNG PHÁP, ÐẦU SƯ,
Trở qua bên hữu di cư một lần.
THƯỢNG SANH đi xuống bạn thân,
TIẾP, BẢO dời gót về gần GIÁO, KHAI.
THƯỢNG PHẨM tiến bộ đường ngay,
THƯỢNG SANH, CHƯỞNG PHÁP nắm tay Ông ÐẦU.
Tả biên ba vị thâm bâu,
HIẾN, KHAI hạ xuống sát đầu hữu chi.
GIÁO TÔNG trở lại một khi,
Mời Ông HỘ PHÁP cùng đi qua liền.
TIẾP, BẢO tường thượng tả biên,
5Cầu Ngài CHƯỞNG PHÁP dựa quyền GIÁO TÔNG.
ÐẦU SƯ cùng bạn lập công,
Tả chi phản bộ hội đồng tứ danh.
KHAI xuống tường hạ chí ranh,
Ngang cùng HIẾN PHÁP nhị khanh sát lề.
GIÁO TÔNG tiến xuống một đường,
Mời Ông HỘ PHÁP chủ trường Hiệp Thiên.
Xuống gần GIÁO CHỦ bàn riêng,
BẢO PHÁP, TIẾP PHÁP hữu biên lại về.
CHƯỞNG, ÐẦU, THƯỢNG, THƯỢNG một quê,
Tiến lên một bực tiện bề tới lui.
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HIẾN, KHAI hai vị rất vui,
Phản hồi tả phái qua xuôi sát lề.
GIÁO TÔNG, HỘ PHÁP một bề,
Cùng nhau một lúc trở về hạ căn.
BẢO PHÁP đi xuống thẳng băng,
TIẾP vô lề hữu với ông BẢO cùng.
CHƯỞNG PHÁP một lúc qua chung,
Nhường đường thượng lộ thỉnh cùng ÐẦU SƯ.
HIẾN PHÁP cần phải di cư,
Lên ngang HỘ PHÁP dưới SƯ đứng chờ.
KHAI PHÁP xa bạn ngẩn ngơ,
Tiến qua tường hạ cậy nhờ GIÁO TÔNG.
THƯỢNG SANH trở xuống sát hông,
Ðường về mé tả HIẾN xông đụng lề.
ÐẦU SƯ Ngài lại trở về,
Thỉnh Ông THƯỢNG PHẨM qua lề CHƯỞNG phong.
HIẾN PHÁP lên thẳng một vòng,
THƯỢNG SANH Ngài lại một lòng tiến lên.
KHAI PHÁP chí cả rất bền,
Tiến về phái tả sát qua tường lề.
ÐẦU SƯ, THƯỢNG PHẨM liền về,
Tường trên nhường chỗ HIẾN về nghỉ chơn.
THƯỢNG SANH đã tính thiệt hơn,
Ðầu tườngmé tả một cơn tiến hành.
KHAI PHÁP lên đụng THƯỢNG SANH,
ÐẦU SƯ Ngài phải qua ranh tả lề.
THƯỢNG PHẨM cần thỉnh lộn về,
Mời Ngài HIẾN PHÁP dựa kề KHAI viên.
THƯỢNG SANH cấp tốc đi liền,
Thẳng qua CHƯỞNG PHÁP ở miền hữu chi.
KHAI, HIẾN hai vị phải đi,
Tiến lên tường thượng một khi hai người.
HỘ PHÁP tả phái Ngài cười,
Nhường cho BẢO, TIẾP hai người dời chơn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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CHƯỞNG PHÁP suy nghĩ thiệt hơn,
THƯỢNG SANH hiệp lại một cơn hữu lề.
HIẾN PHÁP cần phải tiến về,
Ðứng ngay KHAI PHÁP hầu kề THƯỢNG SANH.
HỘ PHÁP cần gấp tiến hành,
BẢO qua TIẾP đến đã đành đi luôn.
THƯỢNG SANH, CHƯỞNG PHÁP một xuồng,
Xuống tìm GIÁO CHỦ giải nguồn quốc gia.
HIẾN, KHAI hai vị thẳng qua,
Thỉnh Ngài HỘ PHÁP thiết tha thượng tường.
BẢO trên TIẾP dưới dựa nương,
Ðến gần lề tả chừa đường người sau.
Chờ Ông THƯỢNG PHẨM về mau,
GIÁO TÔNG Ngài ngự giữa trào Thiên cung.
CHƯỞNG PHÁP Ông lại về chung,
HIẾN, KHAI hội họp để cùng xuống luôn.
Kính Ngài HỘ PHÁP đừng buồn,
Hữu biên trở lại cứu luôn đồng bào.
BẢO, TIẾP hai vị kíp mau,
Thượng tường sát cánh cùng nhau một lần.
ÐẦU SƯ lên kiếm người ân,
GIÁO TÔNG tả độ đâu phân người hiền.
THƯỢNG SANH mau khá xuống liền,
THƯỢNG PHẨM cần trở về miền hữu ban.
BẢO, TIẾP đi xuống một đàng,
HỘ PHÁP trở lại hữu ban một kỳ.
HIẾN, KHAI hai vị lên đi,
Mời Ông THƯỢNG PHẨM một khi hữu về.
THƯỢNG SANH lắm nỗi bộn bề,
Trở lên kịp phẩm quyết thề trọn tu.
GIÁO TÔNG lên hội trung thu,
Phản hồi nguyên bổn đông du chính vì.
ÐẦU SƯ trở lại đơn trì,
TIẾP, BẢO hội kiến cấp kỳ với SƯ.
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116. HỘ PHÁP hiểu rõ địa dư,
Xuống gần BẢO, TIẾP cũng như lệ thường.
117. KHAI, HIẾN mau đến tả phương,
118. THƯỢNG SANH, THƯỢNG PHẨM luôn đường tiến lên.
119. BẢO, TIẾP qua hữu một bên,
120. Thỉnh Ngài HỘ PHÁP về Ðền Thánh xưa.
121. HIẾN PHÁP trở xuống tả thừa,
122. THƯỢNG SANH đắc lịnh mau đưa trở về.
KHAI, HIẾN tiếp đến dựa kề,
123. TIẾP, BẢO hai vị đi về tường trên.
124. HỘ PHÁP muốn được Ðạo nên,
Phản hồi cố thủ ở trên hữu biền.
125. HIẾN, KHAI đi xuống quẹo liền,
126. THƯỢNG SANH trở lại tòa trên của Ngài.
127. HIẾN PHÁP tiến thẳng đường ngay,
128. Nhờ Ông HỘ PHÁP đổi thay thế tình.
Thỉnh Ngài trở lại trung đình,
129. Mời Ông THƯỢNG PHẨM một mình xuống luôn.
130. TIẾP, HIẾN hữu phái một xuồng,
131. THƯỢNG SANH vận động khỏi ruồng chúng dân.
132. BẢO, HIẾN, THƯỢNG phải qua gần,
Muôn ơn Ðạo giáo hạ trần rưới ân.
133. KHAI PHÁP dạ phải cho cần,
Tiến lên tường tả một lần cho xong.
134. HỘ PHÁP lắm nỗi cực lòng,
Môn đồ mấy triệu ai hòng biết cho.
Trở qua tả phái xét dò,
135. BẢO, HIẾN hai vị một đò hiệp đi.
136. TIẾP PHÁP trở lại tả chi,
137. Mời Ngài THƯỢNG PHẨM hồi qui ngôi mình.
138. BẢO PHÁP trở lại cựu dinh,
139. Thỉnh Ông HỘ PHÁP trung đình độ dân.
140. KHAI PHÁP trở lại cựu thần,
141. THƯỢNG SANH cựu vị về lần ngôi xưa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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142. HIẾN PHÁP tả phái còn chưa,
143. TIẾP PHÁP trở xuống ghế xưa hiệp đoàn.
Chung qui thế sự một bàn,
Cuộc cờ dời đổi, muôn ngàn biến thiên.
Muốn cho đạo cả lưu truyền,
Kết thành một khối đoàn viên một lòng.
Phân minh tỏ hết đục trong,
Bốn phương hiền sĩ ước mong phản hồi.
Nhơn sanh tế độ trau giồi,
Lập nên Quốc Ðạo đắp bồi giang san.
Từ đây nước thới nhà an,
Muôn dân hạnh phúc, muôn ngàn vui tươi.
Hết lo những việc trêu ngươi,
Cuộc cờ đã mãn nực cuời hân hoan./.

BÀN CHÔNG NHỌN
Kinh Sám Hối có câu:
"Bàn chông nhọn liền liền đánh khảo,
"Tra tội nhơn, gian giảo ngược-ngang."

BÀN ĐÀO
蟠桃
Bàn đào 蟠桃 Quả đào Tiên. Vua Hán Vũ Đế 漢武帝 nước
Trung Hoa cầu Bà Tây Vương Mẫu được ban cho quả Bàn
đào, nói rằng cây ấy 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết
quả. Hội Bàn đào hay 蟠桃會 là một buổi tiệc do Đức Phật
Mẫu tổ chức đãi Đào Tiên chín cho chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật tại Diêu Trì Cung.
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Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
"Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban."

BÀN TRỊ SỰ (Hội-Thánh Em)
• Ý nghĩa lập Bàn Trị Sự
• Quyền hành của Chức Việc Bàn Trị Sự
• Bổn phận Chức việc Bàn Trị sự đối với Hội-Thánh
• Bổn phận Chức việc Bàn Trị sự đối với bổn Đạo
• Quyền hành và Luật công cử Chánh, Phó Trị sự và Thông
Sự

E: Administrative Committee of a religions village.
F: Comité administratif d’un village religieux.
Ý nghĩa lập Bàn Trị Sự
Đức Hộ-Pháp thuyết: "Ðức Lý Giáo Tông lập Bàn Trị Sự: Ngài
lập chức Chánh Trị Sự và Phó Trị Sự, rồi Ngài lại biểu Bần
Ðạo lập chức Thông Sự. Ngài nói Phó Trị Sự là Giáo Tông
Em, mà nơi làng có Giáo Tông Em thì tức nhiên phải có Hộ
Pháp Em là Thông Sự nữa chớ ! Nếu sự tổ chức hương lân
chưa phải cần yếu thì ÐỨC LÝ đã không làm như vậy. Ngài
đặt chức Chánh Trị Sự tức là ông Chủ, Ðệ Nhị quyền trong
thôn lân về phần Ðạo, hỏi vậy mơ vọng của Ðức Lý để Chánh
Trị Sự làm gì ? Ðức Lý có ý đem qui củ Ðạo vào Ðệ Nhị chủ
quyền, đặng phục hồi lại y như trước. Ngài quyết định hơn
nữa là để vị Chức Sắc ấy nắm quyền Hội Thánh tức là vào
Thánh Thể của Ðức Chí Tôn, nghĩa là dự định đặng lên Lễ
Sanh, rồi lên Giáo hữu, tức là vào hàng Thánh Thể đó vậy.
Muốn chỉnh đốn xã hội lại, nên luôn dịp để một khuôn khổ trị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðạo cho dân sanh tỉnh giác, biết vật báu ấy mà gìn giữ, tô
điểm, làm cho xã hội thôn lân thêm xinh lịch. Ý muốn là vậy,
mà thử hỏi Bàn Trị Sự toàn thể quốc gia ta ngày kia có đủ
năng lực và đủ tinh thần đạo đức để chỉnh đốn xã hội ta trong
hương thôn, lần lần sửa lại theo tổ chức tối cổ của quốc gia xã
hội ta trước được không?
- Bần Ðạo dám chắc rằng Ðạo Cao Ðài làm đặng và nhờ bàn
tay của toàn thể quốc dân Việt Nam ta đó. Việc làm bất luận
lâu hay mau, miễn đạt được thì thôi, Bần Ðạo sợ e một điều là
đầu óc hình thể ta thấy trước mắt, thay vì chỉnh đốn lại đi
ngược trở lại khuôn cũ, rồi còn xu hướng theo tổ chức xã hội,
làm diệt vong phong hóa; thay vì cứu sống lại cái gia tài, lại
làm tiêu cả sự tốt đẹp thọ hưởng đã bốn ngàn năm nay còn
noi lại. Bần Ðạo mơ ước một điều là toàn con cái của Ðức Chí
Tôn trong hương thôn tức là BÀN TRỊ SỰ, biết phận sự trọng
yếu của mình để đủ tinh thần làm vừa theo Thánh ý của Ðức
Lý Giáo Tông và Ðức Chí Tôn. Bần Ðạo mong mỏi cả thảy
đem cái quý của Tổ phụ chúng ta lưu lại chỉnh đốn cho đẹp
cho xinh, đủ oai quyền năng lực đặng ngày kia đem cho toàn
các sắc dân khác đồ theo. Ðương buổi này thiên hạ đương
thống khổ tâm hồn, nếu họ thấy chánh sách của ta đạt được,
họ sẽ lấy và đồ theo, mà lấy trong tay CAO ÐÀI họ không thẹn
mặt. Cả thảy nam nữ nhớ lời căn dặn, đặng khi thái bình trở
lại, lo chỉnh đốn BÀN TRỊ SỰ trong hương thôn, để làm nền
móng tổ chức quốc gia ta sống lại đẹp đẽ mỹ mãn và cường
liệt, mà quốc gia ta có đẹp đẽ mỹ mãn cường liệt thì nhờ nơi
Hương đảng tạo ra; nếu mấy người tạo ra thô bỉ thì sự kiến
thiết cũng thô bỉ, hễ mấy người tạo ra đẹp đẽ thì sự kiến thiết
đẹp đẽ, mạnh mẽ vì bởi khởi đầu đào tạo bằng hột giống
mạnh, thì cây lên mạnh, bằng hột giống yếu thì cây sẽ lên yếu.

Quyền hành của Chức Việc Bàn Trị Sự
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Bàn Trị Sự là Hội-Thánh-Em, có bổn phận Thể Thiên Hành
Hóa, đồng quyền, đồng thể, không hơn không kém với Hội
Thánh, nhưng trong phạm vi địa phận Hương, Ấp Ðạo mà thôi
vì theo Pháp Chánh Truyền thì:
Chánh Trị Sự là người thay mặt Ðức Lý Giáo-Tông làm Anh
Cả chư Tín Ðồ trong Hương Ðạo và cũng được gọi là Ðầu Sư
em, vì người cầm đủ hai quyền Chánh Trị và Luật Lệ cũng như
Ðầu Sư vậy.
Phó Trị Sự là người cầm quyền Chánh Trị Ðạo, song không
có quyền về Luật Lệ, được đồng thể cùng Thông Sự lại đặng
đồng quyền cùng Chánh Trị Sự trong một Ấp Ðạo, cũng được
gọi là Giáo Tông em, có bổn phận sửa đương, giúp đỡ, dìu
dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa phận mình trấn nhậm.
Thông Sự là Chức Sắc của Ðức Lý Gíao Tông khuyên Hộ
Pháp lập thành, là người của Hiệp Thiên Ðài để tùng quyền
Chánh Trị Sự mà hành Ðạo, đồng thể cùng Phó Trị Sự trong
một Ấp Ðạo, song có quyền về Luật Lệ chớ không có quyền về
Chánh Trị nên được gọi là Hộ Pháp em, để giữ lẽ công bằng
trong địa phận của Phó Trị Sự cai quản.
Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự là Chức Sắc của Ðức Lý GiáoTông và Hộ-Pháp lập thành để thay quyền cho Hội Thánh
trong chốn thôn quê sằng dã, có bổn phận rất quan trọng đối
với Nhơn Sanh, nên tất cả phải thấu triệt yếu lý đó để thật
hành cho tròn trách nhiệm, chớ nên thờ-ơ xem thường mà đắc
tội cùng Thầy.
Đức Lý dạy ngày 07-08-Ðinh Mão (dl: 12-9-1927)
"Bàn Trị Sự đã có sắp đặt đủ tư cách và mỗi Đạo hữu đều có
tư cách riêng, mỗi tháng nhóm một lần, là đêm rằm mà bàn
tính việc Đạo, xem xét coi sự nào trong Đạo nên hủy vì sái
nhơn tâm, sự nào nên thi hành thì hiệp lòng sanh chúng, gắng
lo chung nhau mà làm cho Ðạo đặng có phẩm giá tối cao tối
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trọng, thì thế nào chư Hiền hữu chẳng vui lòng bước tới. Mỗi
lần nhóm Bàn Trị Sự, ba vị Ðầu Sư phải có mặt, ba vị Chức
sắc Hiệp Thiên Ðài chứng sự, mỗi việc Nghị định đều biên
chép để lại đành rành, sau khỏi điều dị nghị. Trong cả chư Đạo
hữu, LÃO cho Hiền hữu biết rằng Nữ phái phần nhiều chưa
thông hiểu về Ðạo cho lắm. Hiền hữu, mỗi đàn lệ, cần phải
buộc Nữ phái tới mà nghe thuyết đạo chung với Nam phái.
Sau nầy, chừng Lão liệu có Đạo Muội nào đáng công tìm học
đạo lý, thì sẽ cho Thuyết đạo riêng về Nữ phái. .. Còn 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. Bàn Trị Sự là cơ quan hành Đạo trong
thôn xã, gồm những Chức-việc sau đây:
- 1 Chánh Trị Sự - 1 Phó Trị Sự - 1 Thông Sự
Có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các
Đạo hữu như anh lớn trong gia tộc. Bàn Trị Sự còn được xem
như là một Hội-Thánh-Em."
Bổn phận Chức việc Bàn Trị sự đối với Hội-Thánh
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.
Những Lương sanh ấy hiệp lại làm một lập thành Hội Thánh là
xác thân phàm, tức là hình thể 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".
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Bổn phận của Chức Việc Bàn Trị Sự phải tuân mạng lịnh của
Hội Thánh truyền dạy, không được phép trái với sở định của
bề trên, chẳng nên lấy ý riêng của mình mà canh cải bất tùng
giáo hóa, phải giữ lễ nghĩa khiêm cung đối với Chức Sắc Hội
Thánh cho vẹn toàn bổn phận làm em, dầu người có kém tài,
kém trí đi nữa, đàn em cũng chẳng nên khinh khi, vi lịnh. Khinh
khi vi lịnh người tức là buộc vào mình cái tội bất tuân Luật
Pháp.
Thảng như Chức Sắc bề trên cầm quyền hành chánh của Ðạo
rủi có làm việc chi ngộ bất cập lượng, sai siễn một đôi điều
không phù hạp với Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh
thì bổn phận của đàn em được phép gián can với lễ độ của
tình huynh đệ nhứt gia, chỉ rõ những việc làm khuyết điểm để
cho đàn anh suy độ mà cải cách hành vi cho phù hạp nhơn
tâm thuận tùng Thiên lý.
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.
Tóm lại bổn phận Chức Việc Bàn Trị Sự đã mang danh là Hội
Thánh em, mà đối với Hội Thánh cùng Chức Sắc đàn anh bề
trên được như vậy thì bao giờ Hội Thánh cũng tín nhiệm và
thương yêu đàn em có tâm vì Ðạo, và cũng làm tròn sứ mạng
Thiêng Liêng của một Chức Việc đối với Hội Thánh.
Bổn phận Chức việc Bàn Trị sự đối với bổn Đạo
Chúng ta đã công nhận Ðức Chí Tôn là Ông Cha chung của
Nhơn loại về phần Thiêng Liêng, tức nhiên Nhơn loại là Anh
Em với nhau, mặc dầu khác màu da sắc tóc; cái tình Huynh
Ðệ nầy giữa người đồng Ðạo, càng thêm thâm thúy và mật
thiết hơn.
Ðức CHÍ TÔN có giáng dạy:
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Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo tức cùng CHA.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.
Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự đối với Bổn Ðạo đàn em phải hết
dạ thương yêu, thành thật giúp đỡ và dìu dắt đàn em trên
đường Ðạo cũng như trên đường Ðời. Phải giữ hạnh khiêm
cung từ nhượng, dùng lời dịu ngọt mà dạy dỗ, nhứt là phải đối
xử cho công bình, giữ mình cho trong sạch để nêu gương tốt
cho đàn em bắt chước.
Chức Việc Bàn Trị Sự được quyền sai khiến đàn em trong
phạm vi quyền hạn của mình. Phải chỗ khiến thì ôn tồn mà
khiến, chẳng phải chỗ sai chớ cưỡng bách mà sai, đừng làm
điều chi quá quyền mà mất niềm hòa khí cùng nhau trong tình
Huynh Ðệ của Ðại gia đình Tôn Giáo.
Chức Việc Bàn Trị Sự là người đã mang nơi mình một trọng
trách thay cho Hội Thánh, thân cận với Nhơn sanh trong
Hương Ðạo, thì bổn phận của mỗi vị cần phải thực thi đúng
theo trách nhiệm của mình y trong Pháp Chánh Truyền, tóm
lược sau đây:
1. CHÁNH TRỊ SỰ: Mỗi Hương Ðạo có một vị Chánh Trị Sự
thay mặt Hội Thánh làm đầu cho Tín Ðồ, gọi là Ðầu Hương
Ðạo, làm Anh Cả trong địa phận ấy, chịu trách nhiệm về phần
Ðời và phần Ðạo đối với Hội Thánh.
Vì vậy Chánh Trị Sự phải là người đầy đủ đạo hạnh, hiểu biết
về Luật Pháp Chơn Truyền của Ðại Ðạo, có đủ năng lực dìu
dẫn Bổn Ðạo được trong ấm ngoài êm, chăm nom giúp đỡ
sanh hoạt của Môn đệ Thầy, giúp khó trợ nghèo, coi cả Tín Ðồ
như em ruột.
2. PHÓ TRỊ SỰ: Là người thay mặt cho Chánh Trị Sự trong
một Ấp, gọi là Tri Lý Ðạo để lo về phần Hành Chánh Ðạo đặng
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phép sửa đương giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa
phận trấn nhậm.
Về mặt xã hội, giúp đỡ Bổn Ðạo trong xóm ấp được tương
thân tương trợ, gặp người hoạn nạn thì Phó Trị Sự phải sốt
sắng kêu gọi Bổn Ðạo chung tâm trợ giúp. Phó Trị Sự có
quyền giáo hóa chớ không có quyền sửa trị.
3. THÔNG SỰ: Là người thay mặt Chánh Trị Sự trong một Ấp,
gọi là Thông Lý Ðạo, để lo về phần Luật lệ.
Thông Sự có quyền răn dạy người Ðạo phạm Luật Pháp của
Ðạo bằng cách giải thích khuyên lơn, nếu đôi ba lần mà người
phạm lỗi không biết ăn năn chừa cải, thì Thông Sự có quyền
phúc sự lên Chánh Trị Sự khuyên giải hoặc định phạt sám hối.
(Ðọc kỹ chú giải trong Pháp Chánh Truyền).

Quyền hành và Luật công cử
Chánh, Phó Trị sự và Thông Sự
Quyền Hành Chánh Ðạo địa phương có hai vấn đề quan trọng
là Quyền hành và Luật công cử Chức Việc Bàn Trị Sự.
Ðể thi hành theo nguyên tắc khỏi vi phạm Luật Pháp Chơn
Truyền của Ðạo; vì nhiều nơi đã tỏ ra lắm điều sơ sót trong
việc công cử Bàn Trị Sự, hoặc cũng có nhiều trường hợp thi
thố quyền hành của 3 phẩm: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và
Thông Sự không đúng theo quy định của Pháp Chánh Truyền.
Sự sơ sót ấy do nơi quyền Hành Chánh địa phương không
được châu đáo ở hạ từng cơ sở nơi Hương Ðạo và Ấp Ðạo,
căn bản của nền Chánh Trị Ðạo.
I. QUYỀN HÀNH
Chức Việc Bàn Trị Sự có 3 phẩm yếu trọng là:Thông Sự, Phó
Trị sự và Chánh Trị sự

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

259

1- Thông Sự: Là người cầm Luật Pháp, nên trong Pháp
Chánh Truyền gọi là HỘ PHÁP Em, nghĩa là đồng quyền đồng
thể, không hơn không kém, nhưng HỘ PHÁP cầm quyền toàn
Ðạo khắp Thế Giới, còn Thông Sự chỉ trong địa phận một Ấp
mà thôi, vì thế mới gọi là HỘ PHÁP Em.
2- Phó Trị Sự: Người cầm quyền Hành Chánh tức là Chánh
Trị Ðạo, ở Pháp Chánh Truyền gọi là GIÁO TÔNG Em, hễ
quyền trên lớn lao bao nhiêu thì quyền dưới cũng thế, nhưng
Phó Trị Sự chỉ cầm quyền một Ấp Ðạo. Hai vị Phó Trị Sự và
Thông Sự đều đồng thể cùng nhau không ai lớn ai nhỏ, cũng
như Giáo Tông và Hộ Pháp, song quyền hành riêng biệt, Phó
Trị Sự có quyền về Hành Chánh Ðạo, còn Thông Sự có quyền
về Luật Lệ.
Phó Trị Sự và Thông Sự có quyền ứng cử chức Chánh Trị Sự.
3- Chánh Trị Sự: Người cầm quyền Luật Pháp và Hành
Chánh Ðạo. Tại sao người cầm hết 2 quyền? Bởi vì Chánh Trị
Sự là ÐẦU SƯ Em, nên phải kiêm cả 2 quyền và làm đầu
trong một Hương Ðạo, trong Luật Pháp cấm người không cho
đi ngoài ranh giới Chánh Trị Sự khác.
Ngoài ra Luật Pháp còn nghiêm cấm không cho công cử
Chánh Trị Sự nội dung, Chánh Trị Sự Ðầu Văn Phòng hoặc
Chánh Trị Sự Phổ Tế.
II. LUẬT CÔNG CỬ:
Theo như thường tình ở ngoài Ðời thì ta cũng đã thấy Luật
công cử Hội Ðồng Xã, Ấp, Hội Ðồng Tỉnh và Dân Biểu,
Thượng Hạ Nghị Viện .Hễ có công cử thì có người ra ứng cử
và người thừa sai (cử tri), quyền ứng cử mỗi người đều có
như quyền công cử.
Phó Trị Sự và Thông Sự phải chịu cho Tín Ðồ trong Ấp Ðạo
xúm nhau công cử, mà trong một Hương Ðạo chia ra nhiều Ấp
Ðạo. Mỗi Ấp có một Thông Sự và một Phó Trị Sự làm đầu.
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Chánh Trị Sự phải chịu cho toàn cả Phó Trị Sự và Thông Sự
xúm nhau công cử, chớ không phải để cho Tín Ðồ xúm nhau
công cử (Tín Ðồ chỉ được mời đến dự kiến để phê bình, chỉ
trích hoặc đồng ý ứng cử viên và ký tên vào vi bằng công cử).
Hồ sơ ứng cử viên gồm có:
- Ðơn xin ứng cử.
- Chứng chỉ hạnh kiểm.
- Tờ khai lai lịch công nghiệp.
Chức Chánh Trị Sự phải có làm Phó Trị Sự hoặc Thông Sự
mới được ra ứng cử. Hồ sơ ứng cử phải nạp cho Ðầu Phận
Ðạo. Sau khi Ðầu Phận xem xét xong hồ sơ mỗi vị rồi thì phải
gởi danh sách cho toàn Chức Việc trong Hương hiểu biết và
định ngày công cử trước nhứt là 10 ngày.
Chánh Trị Sự đắc cử mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.
Ðắc cử rồi mà vô cớ phế phận không trọn khóa đắc cử thì
không được kể công nghiệp, mặc dù có viện lý do. Chánh Trị
Sự mãn khóa được quyền ra ứng cử và tái cử lại một khóa
nữa (thủ tục cũng như mới ra ứng cử vậy).
Luật công cử Phó Trị Sự và Thông Sự cũng y như công cử
Chánh Trị Sự. Ứng cử viên Phó Trị Sự và Thông Sự phải là
người Ðạo hữu giữ thập trai, có Ðạo tâm, sốt sắng và có năng
lực hành sự.
Mỗi Tín Ðồ khi được nhập môn thiệt thọ nghĩa là sau khi đổi
Sớ Cầu Ðạo tạm rồi đều có quyền đầu phiếu công cử và ứng
cử Phó Trị Sự hay Thông Sự, nhưng Nam, Nữ riêng biệt. Một
khi có cuộc công cử Chức Việc Bàn Trị Sự thì phải thành lập
một Ủy Ban chứng sự lo xem xét cuộc công cử hầu tránh điều
gian lận trong khi đầu phiếu.
Ủy Ban nầy gồm có ba nhơn viên:
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- Ðầu Phận Ðạo sở tại làm Chủ Tọa.
- Luật Sự Pháp Chánh địa phương Giám Thị.
- Chánh Trị Sự Ðầu Hương Ðạo kế cận chứng kiến.
Sau cuộc đầu phiếu công cử xong thì phận sự Ủy Ban nầy
phải tuyên bố liền danh sách người đắc cử, kế lập Vi Bằng
Công Cử và Tờ Cử 3 bổn y nhau gởi về cho Khâm Thành
Thánh Ðịa nhờ sự xem xét và phê kiến, rồi giao trả lại cho
Phận Ðạo 1 bổn để hồ sơ lưu chiếu, 1 bổn để hồ sơ văn
phòng Khâm Thành, còn 1 bổn gởi về văn phòng Lại Viện (Nội
Chánh). Ðến mãn hạn kỳ 6 tháng tạm vị, nếu xét đủ tinh thần
phục vụ, hạnh kiểm tốt, không phạm Luật Pháp Ðạo thì Ðầu
Phận Ðạo lập phúc trình và hồ sơ ứng cử luôn cả vi bằng công
cử, tờ cử, đính theo 3 ảnh bán thân (4x6). Hội Thánh sẽ ban
Ðạo Cấp chánh vị. Ðó là cuộc công cử đúng phép.
TRƯỜNG HỢP ÐẶC BIỆT: ÐỀ CỬ
Về Hương Ðạo mới phổ độ lập thành thì Ðầu Phận Ðạo có
quyền đề cử, nghĩa là lựa chọn trong hàng Ðạo Hữu vị nào có
hạnh kiểm tốt, đạo tâm, sốt sắng, lập thành Bàn Trị Sự gồm 1
Chánh Trị Sự, 1 Phó Trị Sự và 1 Thông Sự.
Sau khi đề cử xong, vị Ðầu Phận Ðạo phải đệ tờ Hội Thánh xin
chứng nhận mới có giá trị.

BÀN NGŨ LÔI
Thánh ngôn dạy: "Cả thảy Môn đệ phân làm ba ban, đều quì
xuống, biểu TẮC leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến
bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt
Tắc, đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra, nhớ biểu Hậu,
Ðức xông hương tay của chúng nó, như Em có giựt mình té thì
đỡ. Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì, đến trước mặt Ngũ
Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà
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thề như vầy: "Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng
Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt,
thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm
trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn đệ
của Cao Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định
chẳng dám chuyên quyền mà lập thành Tả đạo; như ngày sau
hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt" (Lời thề trên có 60 chữ).


BẠN
Bạn là người đồng hành với mình trong cuộc sống, dùng trong
nhiều trường hợp:
1- Bạn học (là người học cùng lớp, cùng trường.
2- Bạn thân, bạn tâm giao (người mà có nhiều tình cảm hơn
hết).
3- Bạn đời (là người vợ hay chồng, ví như lời Đức Hộ Pháp
nói: "Bần Ðạo nói đây: Còn có Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương
Hiếu là người bạn Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo buổi ban sơ
thấu hiểu điều ấy."


BẢN (ĐOÀN VĂN BẢN) (Tên)
Đắc phong Giáo Sư phái Thượng, Thượng Bản Thanh.
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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

263

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
13-Trương Hữu Đức.

2-Lê Văn Trung
5-Đoàn Văn Bản
8-Lý Trọng Quí
11-Cao Hoài Sang

3-Vương Quan Kỳ
6-Võ Văn Sang
9-Cao Quỳnh Cư
12-Nguyễn Trung Hậu

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 Đoàn Văn Bản:
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.

BẢN (Lễ Sanh)
Thọ phong ngày 14-05-Bính Dần.
Ông là một trong số 247 người ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO.
(xem lại có phải là một Bản không?)

BẢN ÁN CAO ĐÀI
Về Phương diện hành Đạo xưa và nay có nghĩa rằng: Xưa có
nghĩa là trước đây hành Đạo coi theo Pháp Chánh Truyền và
Tân Luật mà thi hành: trên có Hội Thánh, dưới có nhơn sanh,
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các tư kỳ phận. Còn nay không phải như vậy nữa. Từ ngày đất
nước Giải phóng thì Đạo Cao Đài bị thử thách quá nặng nề do
BẢN ÁN CAO ĐÀI của Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Tây Ninh, qua
Đạo Lịnh số 01 ra lịnh giải thể Hành Chánh Đạo, làm cho nền
Đạo từ chỗ chánh giáo biến thành phàm giáo, từ Hội Thánh
biến thành Hội đồng Chưởng quản, sở hành thu hẹp, không có
quyền truyền bá Giáo lý biến thành cái Hội chôn thây và chẳng
khác nào như người bệnh, nằm trên giường bệnh, mà bệnh ấy
là bán thân bất toại.
Chúng tôi ước mong sao Chánh phủ sớm cứu xét điều này để
cho hồn Đạo được tự do truyền bá, cả Chức sắc được làm
tròn sứ mạng Thiêng liêng.Thầm nghĩ: muốn đưa tổ quốc đến
chỗ vinh quang, giúp đỡ nhơn sanh được hiền lương chơn
thật thì chánh quyền có trách nhiệm giáo dân, Đạo có trách
nhiệm hoá dân, gọi là cơ giáo hoá đi đôi thì câu: "Đạo Đời
tương đắc" mới chánh nghĩa để tạo thời cải thế đó vậy.

BẢN DI NGÔN
Đức Hộ-Pháp đã chuẩn-bị một Bản Di-ngôn:
BẢN DI NGÔN (ngày 14-5-1959)
Gởi Hoàng Thân Norodom Sihanouk.
Thưa Điện Hạ,
Bần-Đạo có gởi những dòng chữ này đến Điện-Hạ trên giường
bệnh của Bần-Đạo (bệnh viện Calmette). Sức khoẻ của Bần
Đạo càng ngày suy giảm và Bần-Đạo nghĩ không còn sống
bao lâu nữa. Vậy Bần-Đạo gởi lần cuối cùng đến Điện-Hạ và
Chánh-Phủ Hoàng Gia Cao Miên tất cả lời cảm tạ chân thành
về sự khoản đãi rộng rãi của Điện Hạ và chánh phủ Hoàng Gia
dành cho Bần Đạo với tuỳ tùng và cho tất cả tín đồ của Bần
Đạo. Bần Đạo thành tâm cầu nguyện Thượng Đế Cao Đài và
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phật Tổ ban hồng ân che chở Vương Quốc Cao Miên và cho
Điện Hạ để chóng thực hiện và nhất là thành công vẻ vang
Chánh sách Hoà Bình Trung Lập và Chung Sống Hoà Bình,
chánh sách đặc biệt ưu ái của Bần Đạo và vì nó mà Bần Đạo
phải hao tốn sức khoẻ và cuộc đời của Bần Đạo mà không thể
thực hiện được. Bần Đạo thành tâm ước mong rằng Tổ quốc
thân yêu của chúng tôi, nước Việt Nam, có thể đeo đuổi
Chánh sách ấy trong một ngày gần đây, tay bắt tay cùng đi,
cùng với nước Cao Miên trong đường lối thương yêu và cộng
đồng giữa các sắc dân và nhất là giữa hai dân tộc Miên Việt.
Bần Đạo sẽ hoàn toàn sung sướng được yết kiến lần cuối
cùng với Điện Hạ để bày tỏ tất cả những lời cám ơn của Bần
Đạo nhưng Bần Đạo không biết sức của Bần Đạo còn chờ
được hay không ngày về của Điện Hạ. Dầu sao tình thân-hữu
thâm niên của chúng ta, nhơn danh lòng thương yêu và tình
huynh đệ giữa hai dân tộc Cao Miên và Việt Nam, Bần-Đạo
cung kính xin Điện-Hạ như một ân huệ đặc biệt và cuối cùng
cho Thánh-Thất chúng tôi khỏi chịu dưới lịnh phá huỷ, để giữ
kỹ-niệm độc nhất của Bần Đạo nơi đất Miên. Để giúp Điện-Hạ
có một khái niệm đúng đắn về tình hình qua, Bần-Đạo trân
trọng gởi đến Điện Hạ một bản sao đơn khẩn cầu của BầnĐạo vừa chuyển Hoàng Thượng. Phần khác, nếu Bần Đạo
thoát kiếp nơi đây, Bần Đạo xin thỉnh cầu Điện Hạ cho phép
Bần Đạo tạm gởi thi hài nơi đất Miên dưới sự bảo vệ tối cao
của Hoàng Gia Cao Miên. Ngày nào tổ quốc thân yêu của
chúng tôi là nước Việt Nam đã thống nhứt, hoặc sẽ cùng
theo đuổi Chánh Sách Hoà Bình và Trung Lập - mục phiêu
của đời sống Bần-Đạo,Tín đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về
Toà Thánh Tây Ninh.
Bần Đạo khẩn cầu Điện Hạ và Chánh phủ Hoàng Gia, sau khi
Bần Đạo thoát xác, dành cho đoàn tuỳ tùng và cho cả thiện
nam tín nữ của Bần Đạo, sự khoản đãi rộng rãi và các sự dễ
dãi như trước để tu hành theo Tôn giáo của chúng tôi. Biết
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rằng Điện Hạ sẽ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu này, Bần Đạo sẽ
thanh thản nhắm mắt đem theo cái kỹ niệm dịu dàng nhất
trong đời của Bần Đạo, cung kính xin Điện Hạ chấp thuận lòng
tri ân vĩnh viễn của Bần Đạo.
Nam-vang, ngày 14- 5-1959
Hộ-Pháp
PHẠM-CÔNG-TẮC

BẢN HÁT CHÈO THUYỀN
Lời phê của ĐỨC HỘ PHÁP
Số:
195/HP

Tư cho Tiếp Lễ Nhạc Quân H.T.Đ.
Thông truyền cho Ban Trạo Bát Nhã Thuyền tập
tuồng nghệ y theo bổn tuồng nầy, vì điệu củ chẳng
trúng điệu và câu hát rất thô sơ. Khi hát chèo chỉ
coi đặng điệu bộ còn cã văn chương đều không
hiểu chi cã.
Nhà văn nghe lấy làm bực tức quá, lổi ấy do Bần
Đạo không để ý ngó ngàn đến.
Cấm nhặc không phép đặng chế sửa. Nếu dạy mà
chế cải sẽ bị phạt nặng./.
Ngày 29 tháng 11 năm Bính Thân.
Hộ Pháp
( ký tên và đóng dấu)
( Lời phê trên đây theo bản soạn theo bổn cũ
Và chỉnh sửa lại do Đức Hộ Pháp khi Đức
Ngài ngự tại Kim Biên. Viết lại và chỉnh sửa
Xong ngày 04 tháng 11 B.Thân (25/12/1956)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BỔN TUỒNG CHÈO HẦU
( Nhạc thực hành )
-----oo0oo-----

TỔNG LÁI
bạch:

Viết ( nói lối)

(bóp) Tam-Thập (c.sầm) Lục Thiên (c.sầm)
nhứt thống giao (đổ)
(bạch) Long chu Bát-Nhã(c.tán) thốt (c.tán)
ba đào (nhồi bóp)
(bóp) Thủ-quyền (c.sầm) Phật-Pháp
(c.sầm) vô-vi cãnh (đổ)
(bạch) Thế - giới trần gian (c.tán) hiệp
(c.tán) nhứt bầu. (dứt)
(vô trống chiến đến khi Tổng Lái ngồi thì
dứt).
(Bản của Ban Tổng chép và Hát: “Linh
chu”: Linh là thuyền; chu cũng là thuyền;
còn Long nghĩa là rồng ) chu cũng là
thuyền; còn Long nghĩa là rồng)
(Nhồi bắc)
Phụng thừa Phật – sắc,
Giáng hạ trần gian. (điểm)
Thủ Bát – Nhã thồn,
Tầm Nguyên Nhân tận độ. (nhồi)
Tam kỳ Phổ Độ,
Chung hưởng thái bình. (điểm)
Trên Chí - Tôn rưới đức nhiêu sinh,
Dưới tôi nguyện tận tâm tận lực. (nhồi)
Phò thuyền phụng giữ gìn hết sức,
Nương mũi rồng chẵng dám hở - han
(điểm)
Quyền trấn thủ linh thồn.
HẮC SẮC TINH TỔNG LÁI. (nhồi)
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Thuyết: ( nói)

TỔNG MŨI
bạch:

Viết:
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Vâng Phật – gia lịnh dạy,
Đáo trần lãnh giáo dân. (điểm)
Khuyên chư –l inh tỉnh giấc mộng trần,
Mau quyết chí xả thân lập vị. (nhồi)
Dùng từ – bi hai chử,
Mà cộng – ái hòa – yêu. (điểm)
Nương phướn linh Thiên -Tướng dắt dìu,
Đáo Tiên –cảnh tiêu diêu khối lạc. (nhồi)
Bát - Nhã để rước người Chí - Thánh,
Vậy thì ta:
Truyền Thiên–binh đẳng đẳng gay chèo
(điểm)
-Nhị Đệ: (Tổng - Mũi dạ)
Truyền Nhị- Đệ tuân theo,
-Bả trạo: (Bả trạo dạ)
Tiền thuyền lai tốc nhập. (dứt,vô trống
chiến)
-(Tổng Mũi dạ: rồi dắt Bả trạo vô)
(bóp) Khổ – hải (c.sầm) ngân – hà (c.sầm)
thủ bửu chu. (đổ)
(bạch) Ta–Bà Thế–giới (c.tán) độ (c.tán)
nhơn cầu (nhồi bóp)
(bóp) Nguyên-Nhân (c.sầm) Liệt-Thánh
(c.sầm) hồi Thiên-vị (đổ)
(bạch) Vọng khán Niết–Bàn (c.tán) vạn
(c.tán) lý thâu. (đổ)
(nhồi bắc hơi chậm)
Thiên – Cung cư – ngụ,
Bạch – Ngọc thường chầu. (điểm)
Nhứt – nhị Thập – Bát quang,
BẠCH – HỔ – TINH nải hiệu. (nhồi)
Vâng lời Phật dạy:
Dĩ đáo trần gian. (điểm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỔNG LÁI
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TỔNG MŨI
nói

TỔNG LÁI
viết:

TỔNG MŨI
viết:
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Trấn thủ Bát – Nhã – Thồn,
Ngã xưng danh TỔNG – MŨI. (nhồi)
Phò thuyền phụng mặc dầu may rũi,
Nương mũi rồng chẳng dám đơn sai.
(điểm)
Nay có lịnh triệu lai,
Âu ta kíp vào hầu Ca – Trưởng. (vào quì)
(dứt đờn, vô trống chiến, Tổng Mũi quì
thì dứt)
Dạ. Hậu thuyền thân đáo.
Đãi lịnh Đại – Ca. (điểm)
Nhị – đệ khá bình thân,
Đặng nghe Qua hạ lịnh. (điểm)
(Tổng Mũi đứng dậy)
Bẩm Đại Ca có việc chi Anh đòi đến Đệ
thân,
Xin Ca-Trưởng tố trần cho Em rõ. (điểm)
Nầy Nhị-Đệ (tong bắc) (Tổng Mũi dạ)
Nay có lịnh Phật - Gia chỉ giáo,
Bảo Ta phải đem Bát-Nhã-Thuyền lai đáo
trần gian (điểm)
Rước Chư Linh trở lại Niết – Bàn,
Đưa Thánh – vị qui hồi Ngọc – Lộ. (nhồi)
Vậy Qua truyền cho Nhị – đệ,
Em tua khá vâng lời, (điểm)
Dẩn Bả – trạo nhập thồn,
Đáo trần gian rước khách. (nhồi)
Dạ, Vâng lời Anh dạy,
Em kíp thi hành, (điểm)
Mặt từ giả Đại - huynh,
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Tiền thuyền Em trở lại. (dứt, vô trống
chiến),
(Trạo vào quì thì dứt)
(quì trước hương án)
Thuyết:
Dạ,Dạ. (tong bắc)
Trước án – nội lễ – nghi chỉnh túc,
Đình tiền đăng chúc huy hồng, (điểm)
(day lại kêu Bả-trạo)
BÁ TRẠO: Dạ
TỔNG MŨI
thuyết:
Truyền Bả – trạo nghiêm trang,
Xếp chèo vào bái yết. (nhồi)
(Bả-trạo đều dạ)
TỔNG MŨI
(nói lối)
cáo:
Trên đã bày lễ điếu,
Dưới tôi kỉnh lời trình. (điểm)
Nay Ông đà an trí thồn linh,
Vì nghĩa củ sớm dùng yến – hỉ. (nhồi)
Trên đã thưởng phụng nghinh Thần – vị,
Dưới tôi toan kíp sửa trạo bày, (điểm)
(day qua kêu Bả-trạo)
BÁ TRẠO: Dạ
TỔNG MŨI
cáo:
Truyền quý Em đẳng cộng hòa lai,
Nhơn nhơn đồng cử trạo hà. (dứt, vô
trống chiến)
(Tổng Mũi đứng dậy, sắp Trạo đứng hai
hàng rồi kêu Trạo. Bả-trạo đều dạ)
TỔNG MŨI
(nhồi bắc)
thuyết:
Nay linh Thánh thuyền rồng thiết nhập,
Qua truyền mấy Em sắp đặt trang hồn.
(điểm)
Để cho Qua trở lại hậu thồn,
Trình Ca-Trưởng cho người tường tự sự.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(nhồi)
(cã Trạo đều dạ)
Âu là, chỉnh đai cân thối nhập hậu thồn,
Trình Ca -Trưởng đôi lời trần tố.(dứt đờn,
vô trống chiến, Tổng Mũi quì thì dứt)
Dạ, dạ, hậu thuyền thân đáo,
Kính bẩm Đại – Ca. (điểm)
Nhị – đệ hữu hà sự mà hay (điểm)
Từ Đại – Ca lịnh dạy,
Em dẩn Bả – trạo nhập thồn. (điểm)
Thánh linh đà an toạ tiền bàn, (điểm)
Xin Ca – Trưởng linh sàng lễ bái. (điểm)
Nhị – đệ (Tổng Mũi dạ)
Nghe Qua truyền lịnh à (điểm) (Tổng Mũi
dạ)
Truyền Đệ thân trở lại tiền thồn, (điểm)
Chỉnh nọc neo đâu đó nghiêm trang, (điểm)
Lễ bái để mặc Qua toan liệu. (điểm)
(Tổng Mũi dạ rồi lui)
Húy a (tong bắc)
Nay quí Thánh tiền bàn an - toạ,
Âu là ta:
Chỉnh đai cân thấu nhập linh sàng, (điểm)
Lễ nghi chỉnh túc đoan trang,
Bái mạng, đầu ta bái mạng. (dứt đờn,
chiêu1 bộ, vô trống quan, 3 lạy qua
trống chiến)
(Tổng Lái lạy rồi lui xuống kêu Tổng Mũi)
Nhị – đệ, (tong bắc) (Tổng mũi dạ )
Nghe Qua tràng à (Tổng mũi dạ )
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Kỉnh lễ Qua hồn – thành trọn lễ, (điểm)
Vậy thì:
Truyền Đệ thân thấu nhập linh sàng,
Trước Thánh linh lễ bái trang hồng,
Vâng thừa lịnh mựa đừng sơ thất à. (dứt
vô trống chiến )
(Tổng Mũi dạ rồi kêu Trạo vô lạy, trống
quan lạy rồi, nhồi bắc )

TỔNG MŨI
(kêu Tổng Cả tiếng kêu Tam – Đệ Tổng Thương,
Thương) Kíp tốc đáo cho Qua truyền lịnh à. (dứt,vô
trống chiến)
TỔNG THƯƠNG
Bạch:
(bóp) Hiển -Thánh (c.sầm) Vạn-Linh
(c.sầm) hữu thọ sinh (đổ)
(bạch) Tùng y Phật-Pháp (c.tán) tại (c.tán)
Thiên-Đình. (nhồi bóp)
(bóp) Trung thuyền (c.sầm) Bát-Nhã
(c.sầm) hầu chơn Thánh (đổ)
(bạch) Qui vị hồi chầu (c.tán) Bạch (c.tán)
Ngọc – Kinh. (đổ)
(nhồi bắc)
Viết:
Thừa Phật gia chỉ giáo,
Trấn thủ Bát-Nhã-Thuyền, (điểm)
Thọ sắc mạng triều –thiên,
Ngã XÍCH – LONG thị viết. (nhồi)
DI – LẶC - VƯƠNG chỉ giáo,
Tùng Giáo – Chủ lịnh ban, (điểm)
Quyền trấn thủ Trung – thồn,
Ngã TỔNG THƯƠNG chử đặt. (nhồi)
Nay có lịnh Nhị – Ca đòi đến,
Âu ta kíp vào tâu, (điểm)
Vậy thì chỉnh đai cân thấu nhập tiền thuyền,
Đãi lịnh đầu ta đãi lịnh à. (dứt, trống chiến
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ngắn)
Hữu – đệ thân thấu nhập tiền thuyền,
(điểm)
Xin đãi lịnh Nhị – Ca chỉ giáo. (điểm)
Nầy Tam-đệ, Qua cho miễn lễ,
Em khá bình thân. (điểm)
(Tổng Thương dạ rồi đứng dậy)
Tổng Thương nghe Qua tràng lịnh à,
(Tổng Thương dạ )
Nhơn quý Thánh hồi gia kiến mẫu, (điểm)
Vậy Qua truyền cho Em,
Chỉnh đai cân bước đến tiền thuyền,
Đặng đãnh lễ Thánh nhân ngự toạ. (điểm)
(Tổng Thương dạ)

TỔNG THƯƠNG
Vết:
Dạ, dạ, (tong bắc)
Trước điện tiền đãnh lễ Thánh Nhân,
(điểm)
Nơi trung điện toạ an Thánh-thể. (dứt vô
trống quan)
(Tổng Thương lạy 3 lạy rồi trở lại nói với
Tổng Mũi)
Viết:
Từ vâng lời Anh dạy,
Em đãnh lễ Thánh – nhân. (điểm)
Người ngự an tịnh dưởng tinh thần, (điểm)
Lễ đã xong nên trở lại tiền thuyền,
Đặng phúc báo Nhị – Ca tường lãm. (điểm)
TỔNG MŨI
viết:
Hay a ! (tong bắc)
Vậy thì truyền Đệ-thân canh giữ trung thồn,
(điểm)
Còn việc hành thủy để Qua toan liệu à,
(nhồi)
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TỔNG THƯƠNG
Vết:
Nhị – Ca đã dạy,
:
Em đâu dám sai ngoa, (điểm)
Mặt từ giã Nhị – Ca,
Trung thồn Em trở gót. (dứt. trống chiến
ngắn)
TỔNG MŨI
viết:
Bả-Trạo hà. (tong bắc) (cả Trạo dạ)
Truyền quý Em đâu đó nghiêm trang,
(điểm)
Xếp chèo lại be thồn,
Đãi Đại – Ca chỉ lịnh à. (nhồi) (cả Trạo dạ)
TỔNG LÁI
viết:
Thu qua đông chí,
Nguyệt sắc đương huy. (điểm)
Trong nhang đèn chỉnh túc lễ nghi,
Ngồi bổn đạo kỉnh dâng Bả-Trạo à. (nhồi)
Bả – Trạo... (cã Trạo đều dạ)
Sao hôm đà lố mọc,
Bả – Trạo kíp gay chèo. (điểm)
Nhị – Đệ... (Tổng Mủi dạ)
Trước Em khá lấy neo,
Sau lái lèo Qua nắm giữ. (nhồi, Tổng Mũi
dạ)
TỔNG MŨI
viết:
Đại – Ca đà lịnh dạy,
Chúng ta kíp thi hành (điểm)
Xếp hàng đôi sau trước đành rành,
Gay chèo quế thuyền rồng lướt sóng à.
(Bá Trạo đều dạ) (dứt vô trống chiến)
(Rồi Trạo trở bộ gay chèo tiếp đứng dậy)
(nhồi bắc)
Viết:
Mấy Em khá cầm chèo cho vửng,
Lóng tai nghe Qua kích cổ tam thinh (điểm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dưới bộ chơn ký lấy chử Đinh (丁),
Mấy Em khá chèo cho ăn rập à. (nhồi)
(Bả-Trạo đều dạ)
Nay quý Thánh thuyền rồng an toạ.
Vậy thì: Trương buờm loan tách dậm dòng
hà, (điểm)
Gay chèo quế bôn ba,
Chỉ Tây-Phương trực đáo hồ. (dứt, đổ)
TỔNG MŨI
(thán bắc)
xướng:
Kiêm triêu đỉnh lễ,
Thuyền nghinh tiếp tôn linh. (đổ)
(đổ:rắc..rắc... sậm (vội) sậm...... vót, rắc..
rắc….. sậm (vội)
Bắc bài (3) Nam sơn trường bất lão,
(cà rắc cắc cắc ton cà rụt ton cà rụt cắc
cắc)
Đông hãi tịnh vô ba,
Thanh phong lai bồng địa,
Minh nguyệt chiếu sơn hà.
-- (mở ra)
Minh nguyệt chiếu sơn í... í... hà
(cà rắc cắc cắc ton cà rụt ton cà rụt cắc
cắc cắc tệt)
(vô đờn ai tới): Cống xê xan xừ
TỔNG LÁI
(hát nam ai)
giảng viết:
Sơn hà nước non chớn chở
Bả-Trạo à.. chèo.. chèo tới mấy Em ơi !.
Thuyền nghinh thần rực rở dòng châu. (đổ)
(đổ:rắc.. rắc... sậm (vội) sậm….. vót,
rắc.. rắc….. sậm (vội)
- Trạo bắc bài (3) Thừa thuỷ tịnh vô ba,
Thiên địa nhứt sắc hòa,
Thuyền ngư du hoạch lợi,
Huề hữu tiếng trạo ca,
-- (mở ra)
Huề hữu tiếng trạo í... í... ca.
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(cà rắc cắc cắc ton cà rụt ton cà rụt cắc
cắc cắc tệt)
(vô đờn ai tới): Cống xê xan xừ
TỔNG LÁI
giảng viết:

Trạo ca Đạo ta phù tá,
Bả-trạo à.. chèo.. chèo tới mấy Em ơi !.
Vọng linh thần giáng hạ linh cơ. (đổ)
(đổ: rắc.. rắc... sậm (vội) sậm....... vót,
rắc..rắc…..sậm (vội)
- Trạo bắc bài: Lễ bái phụng Thánh – ân,
Lai qui ngự thiên tân,
Giang sơn thiên cổ tú,
Vạn vật tứ thời xuân,
-- (mở ra)
Vạn vật tứ thời í... í... xuân.
(cà rắc cắc cắc ton cà rụt ton cà rụt cắc
cắc cắc tệt)
(vô đờn ai tơi): Cống xê xan xừ
TỔNG LÁI
giảng viết:
Thời xuân vật lạc nhơn đồng,
Bá Trạo à.. chèo.. chèo tới mấy Em ơi
Tất thành ngưởng vọng Thánh-công phò trì.
(dứt)
TỔNG MŨI
viết:
Bả-Trạo à. (tong bắc) (cã Trạo đều dạ)
Thuyền rồng còn lướt sóng,
Nhưng Qua xem,
Đường Tiên cảnh còn xa, (điểm)
Vậy thì quý Em khá nghe Qua,
Bắc mái bi chèo tới hồ. (dứt)
Trạo bắc bài bi: (đổ thán, ai bi )
Vật quán tinh vi tiền kỷ – độ, (điểm)
Tinh anh y cựu biến hồn xu. (điểm,đổ)
Cảm tất thông, cầu chi tất ứng, (điểm)
Y nhơn quyết thuật tại thiên..... í.... thu.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(cà rắc cắc cắc cắc tệt)
(vô đờn nam tới): cống xê xan xừ.
TỔNG LÁI
giảng viết:

Thiên thu trạc trạc khuyết linh,
Bả-Trạo à... chèo...
Phò nguy chẩn nịch phủ tình xích thương.
(dứt)
Trạo bắc bài bi: (đổ thán)
Ba cổn cổn, thuỷ ương ương, (điểm)
Vẫy vùng ngang dọc bốn phương hải trình.
(điểm, đổ)
Mặc phò đức cập sanh linh, (điểm)
Khi đưa ngư phủ khi gìn lộng..... í.... khơi.
(cà rắc cắc cắc cắc tệt)
(vô đờn nam tới): cống xê xan xừ.
TỔNG LÁI
giảng viết:
Lộng khơi sóng gió ngất trời,
Bả-Trạo à... chèo...
Mình làm bửu phiến vớt người trầm luân,
(dứt)
Trạo bắc bài bi: (đổ thán)
Số hệ bởi vì đâu, (điểm)
Vực bể hố cồn dâu. (điểm, đổ)
Tiên cung người an phận, (điểm)
Nhà bạc thảm tình..... í......sầu.
(cà rắc cắc cắc cắc tệt)
(vô đờn nam tới): cống xê xan xừ.
TỔNG LÁI
giảng viết:
Tình sầu thương tưởng ngùi ngùi,
Bả-Trạo à... chèo...
Chia ly nở khiến, chưa vui lại buồn. (dứt)
TỔNG MỦI
viết:
Bả-Trạo à.. (tong bắc) (cã Trạo đều dạ)
Thuyền rồng còn tách bến,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

278

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nhưng nẽo tới hãy còn xa. (điểm)
Vậy thì mấy Em khá nghe Qua,
Bắc mái một âu ta chèo tới hồ. (dứt,đổ
rờn)
(cã Trạo đều dạ)
(thủ: cà ron cắc ton cắc, cắc tệt cắc)
(bắc mái một ) Hù hờ hù khoan, hù là khoan.
Chử rằng sanh ký tử qui
Thiên – Tào đã định, xưa nay lẽ thường
Hiềm gì máy tạo, Máy tạo khôn lường,
Kẻ dư trăm tuổi, Người thường mấy mươi,
Đối nhìn non nước, Non nước chơi vơi,
Tư bề sương tỏa, Ngàn trùng mây che.
( mở ra): Ngàn trùng mây... í... í... che
(cà rắc cắc cắc cắc tệt.
(Vô đờn nam tới): Cống xê xan xừ
TỔNG LÁI
giảng viết:
Chơn mây người đã lìa đời,
Bả-Trạo à.. chèo...
Thuyền rồng một chiếc đưa người biệt ly.
(đổ)
TỔNG MŨI
(bắc mái một): Cả kiếp sống chịu sầu bi,
Thảm cơn tử biệt, sanh ly sự đời,
Gió trăng mây nước chơi vơi,
Tưởng cơ Tạo-Hố. Lụy rơi không ngừng,
(mở ra): Lụy rơi không.... í... í. ngừng.
(cà rắc cắc cắc cắc tệt.
(Vô đờn nam tới): Cống xê xan xừ
TỔNG LÁI
giảng viết:
Trời cao vòi vọi mấy từng,
Bả-Trạo à.. chèo...
Nở xui đạo nghĩa nửa chừng lại tan. (đổ)
TỔNG MŨI
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(bắc mái một): Giờ không tiếng nói lời than,
Ngồi trông trời thảm mây ngàn cao xa,
Nhành dâu bóng xế tà tà,
Ngọn đèn gió tạt Người đà tầm Tiên.
(mở ra): Người đà tầm..... í... í..Tiên.
(cà rắc cắc cắc cắc tệt.
(Vô đờn nam tới): Cống xê xan xừ
TỔNG LÁI
giảng viết:
Mão gai lại trước linh tiền,
Bả-Trạo à.. chèo...
Ân thâm chưa trả, hiếu thân vẹn tình. (dứt)
TỔNG MŨI
viết:
Bả-Trạo à... (tong bắc) (Bả Trạo dạ)
Thuyền gần miền Tiên – cảnh,
Đêm xem hãy còn khuya, (điểm)
Truyền mấy Em sau trước nghe Qua,
Đình thuyền neo an nghỉ à (cả Trạo dạ)
(dứt,vô trống chiến)
(Nhịp sanh cho Trạo quì xuống, để chèo
xuống
rồi ngồi hai bên be thuyền an nghỉ) (dứt)
TỔNG MŨI
viết:
Huý a (tong bắc)
Thuyền rồng đà neo nọc,
Cớ sao lại vắng dạng Tổng Thương cũng
lạ. (dứt)
Thuyết viết:
Thuyền đi thì phần tôi hành thuỷ,
Còn thuyền đậu thì phận sự của Tổng
Thương.
Sao chẳng thấy vảng lai ?
Hay là gả ngủ say, nên bỏ bê phận sự.
Nếu bây giờ tôi vào kêu nó thức dậy, chi
cho khỏi nó dể ngươi. Vậy tôi vào báo với
Đại - Ca đặng Ảnh rầy nó một trận cho tởn,
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TỔNG MŨI
(quì) viết:
TỔNG LÁI
viết:

TỔNG MŨI
viết:
TỔNG LÁI
viết:
TỔNG MŨI
viết:

TỔNG LÁI
(nộ) viết:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

cái tật của nó biếng nhát đã quen, thường
bỏ bê phận sự, ấy là một bài học hay đặng
nó lập thân danh nơi cửa.. Đạo. (tong bắc)
Vậy thì, sửa đai cân thấu nhập hậu thuyền,
tỏ hư thiệt cho Người tường tận. (dứt,vô
trống chiến)
Dạ, hậu thuyền thân đáo,
Kính bẩm Đại – Ca. (điểm)
Nhị – Đệ (Tổng Mũi dạ)
Thuyền rồng đà neo nọc,
Sao Em không an nghỉ tiền thuyền, (điểm)
Vào đây có việc chi ?
Nói cho Qua rỏ với. (điểm)
Em vào đây có việc,
Nào dám bận Đại – Ca. (điểm)
Có à !
Dạ bẩm Đại-Ca,Thuyền rồng đà neo nọc,
Mà cớ sao không biết vắng dạng Tổng
Thương, (điểm)
Em trình lại anh tường,
Kêu Tam-Đệ canh thuyền tác nước đó ĐaiCa. (điểm)
(kèn rao lối bóp)
Ờ, Tổng Thương đâu vắng dạng, (điểm)
Mà chẳng thấy canh tuần, (điểm)
Tổng-Mũi ? (Tổng mũi dạ)
Em coi đi coi lại,coi nó còn nằm vất vả đâu
không? (điểm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Em để tâm tìm kiếm, (điểm)
Quả vắng dạng Tổng Thương đó Đại-Ca.
(điểm)
Ồ, Em đà tìm kiếm, (điểm)
Nhưng quả vắng dạng Tổng Thương à.
(điểm)
Dạ Em không thấy nó thật. (điểm)

Nếu Tổng-Thương phế phận, (điểm)
Tội ấy ắt về Ta, (điểm)
Nhị – Đệ.. (Tổng Mũi dạ)
Tiền thuyền Em trở lại, (điểm)
Mà canh giữ nọc neo, (điểm)
Để cho Qua tìm thám thuyền môn, (điểm)
Thử như hà cho biết à, (điểm) vô trống
chiến)
(Tổng Mũi dạ rồi lui ra)
Viết:
Bả-Trạo à... (cã Trạo đều dạ)
Trương hỏa đăng. (trống chiến) (Trạo dạ)
Thồn loạn: Hắc dạ (điểm) tuần du nam bắc, (điểm)
Sơ canh thám thính đông tây... hồ (đổ,thán
bắc)
Ngâm: Hắc dạ sơ canh thám (c.tán) đông tây.
(đổ,vĩ khách)
Hát khách: Hắc dạ a (điểm)
Sơ canh thám đông tây, (nhồi)
Bả lai đăng chúc (điểm) vãn biên thuyền,
(nhồi)
Cổ hề a (điểm)
Động địa tam thiên chấn, (nhồi)
Y cựu giang sơn trấn ngã danh. (dứt)
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Tuần khắp đông tây nam bắc, (điểm)
Do hà (nào) chẳng thấy Tổng-Thương, (
điểm)
Ồ, còn một chổ trung thuyền, ( điểm)
Mau đến đó thì tường tự sự. (trống chiến)
Quả thật, quả thật, (điểm)
Không sai, không sai, (điểm)
Quả Tổng-Thương an giấc trung thuyền,
(điểm)
Mau kêu gã đặng Ta vấn tội à.. (điểm)
Cả tiếng kêu Tam-Đệ Tổng-Thương,
(điểm)
Mau định tỉnh cho Ta hỏi việc. (điểm)

TỔNG THƯƠNG
(thức dậy) viết: Nơi bệ thuyền nghỉ mõi, (điểm)
Tiếng ai kêu vắng dỏi bên tai, (điểm)
Mau bước tới vội vàng, (điểm)
Thử như hà cho biết à, (trống.chiến)
TỔNG LÁI
vấn Tổng
Do hà ngươi phế phận, (điểm)
Khá nói cho Ta tường hắc bạch. (điểm)
Thương:
TỔNG THƯƠNG
Viết:
Dạ thưa Anh, trót đêm ngày,
Em canh giữ trung thuyền, (điểm)
Nào đâu dám bỏ bê phận sự đó Đai-Ca.
(điểm)
TỔNG LÁI
viết:
Xảo ngử chơn xảo ngử, (điểm)
Hoặc ngôn thị hoặc ngôn à. (điểm)
Tội phế thuyền luật pháp khó dung, (điểm)
Thêm xảo ngử tội kia không thứ, (điểm)
Vậy, chấp thủ thần đao, (điểm)
Bất dung tha Tam-Đệ. (trống chiến bộ
chém)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Tổng Thương đở gươm)
TỔNG THƯƠNG
Viết:
Đại – Ca tua giãm nộ,
Đãi Tiểu-Đệ thuyết lai thuyết lai cho mà
nghe.
(nêu,nhồi khách)
TỔNG LÁI
viết:
Thuyết lai ?
TỔNG THƯƠNG
Loạn viết:
Thưa thính bẩm.
Vạn vọng a (điểm)
Đại - Ca tua giảm nộ, (nhồi)
Đại-Ca ôi! Khất dung tiểu-đệ (điểm) nguyện
trần ngôn, (nhồi)
TỔNG LÁI
viết:
Này Tổng Thương, ngươi ngối lổ tai mà
nghe à..
Loạn viết:
Đáo thủ a. (điểm)
Thuyền trung thừa mạng lịnh. (nhồi)
Hà do phế phận (điểm) tố nhơn duyên.
(nhồi)
(Bản của Tổng và hát:”Bảo thủ” ; Đáo nghĩa
là đến)
TỔNG THƯƠNG
Loạn viết:
Bán dạ a.. ï (điểm)
Thâm canh đa vạn sự. (nhồi)
Thân tâm Tiểu-đệ (điểm) quá hôn mê.
(dứt)
TỔNG LÁI
viết:
Bất thính, bất thính, (điểm)
Ngoa ngôn thị ngoa ngôn, (điểm)
Chấp thủ thần đao,bất dung tha Tam-đệ.
(trống chiến)
(Múa chém ba bộ,Tổng-Mũi vào can)
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TỔNG MŨI
viết:
TỔNG LÁI
viết:
TỔNG MŨI
viết:

TỔNG LÁI
viết:

TỔNG MŨI
viết:

TỔNG LÁI
viết:

TỔNG MŨI
viết:

TỔNG LÁI
viết:
TỔNG MŨI
Loạn viết:
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Đại – Ca tua giảm nộ,
Đình đao vọng đình đao. (điểm)
Hà nhơn lai đáo đoạn đao, (điểm)
Nói lại cho Ta đặng biết ? (điểm)
Thưa Đại – Ca,
Ngu Đệ là Bạch-Hổ-Tinh,Tổng-Mũi đây,
(điểm)
Nhị-đệ, có chuyện chi vào đến trung
thuyền, (điểm)
Khá nói lại cho Qua đặng biết à.. (điểm hay
cà rụt)
Vậy chớ do hà nào Anh sát tử TổngThương, (điểm)
Lẽ hư thiệt cho Em đặng rõ với nào. (điểm)
Nhị-Đệ, Em là kẻ vô can, (điểm)
Chẳng ích chi hạch hỏi, (điểm)
Vậy thì,Em khá trở lại tiền thuyền, (điểm)
Để Qua trị Tổng-Thương kỳ tội, (điểm)
Lui cho mau. (trống chiến bộ chém)
Da, xin Đại-Ca thính bẩm,thính bẩm, (điểm)
Tiểu-đệ nguyện thuyết lai, thuyết lai cho mà
nghe. (nhồi tẩu)
Thuyết lai ?
Dạ, dạ, bồ bặc a (điểm)
(hát tẩu mã) Tổng-Thương du hữu tội,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(nhồi)
Đại-ca xá tội, Lai tuỳ đàn hạ,
Khất Đại-ca, Niệm nghĩa xá chi. (nhồi)
TỔNG LÁI
viết:
TỔNG MŨI
Loạn viết:

TỔNG LÁI
viết:

Bất thính, bất thính,
Mạc văn, mạc văn.
Hữu thệ a. (điểm)
Đệ huynh đồng huyết khí, cố mà hay,
(nhồi)
Tình huynh nghĩa đệ,
Ca ca hà đoạn tuyệt nhơn luân. (nhồi)
Bất thính, bất thính,
Mạc ngôn, mạc ngôn.
Nhị – Đệ nghe Qua nói đây:

TỔNG LÁI
Loạn viết:
TỔNG MŨI
viết:
TỔNG MŨI
ai viết:

TỔNG MŨI
hát khách tử:

Bất thứ a. (điểm)
Tổng-Thương can trọng tội, trọng tội, (nhồi)
Nan dung nghiêm pháp nan dung. (dứt)
Vậy thì, Tổng-Thương phải... chết.
(tong xuân nữ) Tam – đệ ôi !
Qua những tưởng tìm mưu dạy bạn,
Nào hay đâu Qua lại hại bạn đồng thuyền,
Nghĩa hữu giao Qua đã phạm lời nguyền,
Em tử tội, Qua cũng cam đồng chung thác.
(chiêu)
Đao đoạn a. (điểm)
Phế can phân ngũ tạng, (nhồi)
Trừng chiêm Tam-đệ (điểm) lụy triêm y.
(dứt)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

286

▐ Q.1 VẦN B

TỔNG MŨI
thán viết:

TỔNG LÁI
viết:

TỔNG MŨI
viết:

TỔNG LÁI
viết:
TỔNG MŨI
viết:

TỔNG LÁI
viết:
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Đại-ca ôi ! (tong xuân nữ)
Nhứt thứ xin Anh dung chế,
Mới một phen xin lượng cả bao dung,
Tình đệ huynh xin Anh đối đến nghĩa đồng,
Đâu nở để cho đệ huynh ly biệt. (dứt)
Lời ấy luật hình khó chế, (điểm)
Còn tội nầy pháp chánh không dung,
(điểm)
Vậy thì, Qua khuyên Em,
Nơi tiền thuyền Em khá tạm lui, (điểm)
Còn tội Tam-đệ để Qua trừng trị. (điểm)
Đại – ca ôi ! (tong xuân nữ)
Xin Anh tưởng tình huynh nghĩa đệ,
Mới một phen Anh xá tội cho TổngThương,
Mang thi hài mệt nhọc vốn lẽ thường,
Tội mê ngủ không chi rằng phế phận. (dứt)
Một không tha, hai Ta cũng không tha.
(điểm)
Nếu Đại-ca hẹp lượng,
Không tha thứ cho Tổng-Thương, (điểm)
Lời nguyền xưa Em quyết giữ một đường,
Cam trọn thệ đồng sanh đồng tử. (điểm)
(Tổng-mũi móc họng)
Khoan thác, khoan thác, (điểm)
Qua tha hứa Qua tha, (điểm)
Một hai ba bốn Qua cũng tha, (điểm)
Tội bảy tám chín mười Qua cũng thứ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(điểm)
Huý a ! (tong bắc)
Có ra sức mới biết tuổi vàng, (điểm)
Này Nhị-đệ, chẳng qua là Qua thử bụng
Em,
Cho biết nghĩa đá vàng,
Chớ đâu nở đem Tổng-Thương xử tử.
(nhồi)
Khi nghe bạn cáo Tổng-Thương tự sự,
Qua cho rằng giận dữ không thương,
(điểm)
Nên Qua cầm bửu đao, Qua cắt thử tấm
can trường,
Của Hiền-đệ dường bao cho biết vậy thôi
chớ ! !, (dứt)
(Khi nói Qua cầm bửu đao,thì Tổng-Lái rút
cây gươm đưa ngay mặt Tổng-Mũi làm lấy
có, rồi day cán đao vẽ chử thập trên bụng
Tổng-Mũi hát câu: “Qua cắt thử tấm can
trường”, rối dắt đao lại trên lưng mới hát
câu: “của Hiền-đệ dường bao cho biết
vậy thôi chớ! .
Đoạn dang ra ngó ngay Tổng- Mũi làm cho
Tổng-Mũi thẹn, rồi đi ra sau lưng Tổng-Mũi,
chấp tay đàng sau bước qua bước lại gầm
gừ ø nói riêng rằng:
Bạn kiếm thêm không hết, có đâu dư giết
bỏ cho đành.
Khi thấy Tổng-mũi ra chìu hổ thẹn thì gạn
hỏi lại một phen nửa:
Phải vậy chăng Nhị-đệ ?.. CƯỜI !..
Rồi cười cho ngon. Đoạn muốn an ủi nên
mới ra lịnh:
Việc thuỷ trình Qua giao lại cho Đệ thân,
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TỔNG MŨI
viết:

TỔNG MŨI
Loạn tẩu mã:

TỔNG MŨI
nói dậm:
TỔNG LÁI
viết:

TỔNG MŨI
viết:
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(điểm)
Nếu sơ thất, tội kia không thứ đa nghe.
(điểm)
(Nếu cã bộ tịch nầyTổng-Lái làm khéo thì
lớp tưồng nầy hay lắm)
Đại-Ca xá tội Tổng-Thương thật à.
Vậy thì, lạy bớ Tổng-Thương lạy, (nhồi
tẩu)
Dạ, dạ hỉ địa a. (điểm)
Lạc thuỷ thanh sơn quan bất tận, (nhồi)
Đại-Ca đây, Qua đây, Tam-Đệ đây,
Tình huynh nghĩa đệ, kiêm triêu nhứt khí
tương đồng. (dứt)
Đại-ca đà xá tội Đệ thân,
Vậy Em khá đê đầu cảm tạ đi.
Nhị-đệ,việc thuỷ trình Qua giao lại cho Em,
( điểm)
Nếu sơ thất tội kia không thứ đa nghe,
(điểm)
(Tổng-Mũi dạ)
Giã từ Nhị-đệ, Qua trở lại hậu thuyền,
(điểm)
Em dạy dổ Tổng-Thương mọi việc à.. (dứt)
(chiêu bộ tổng lái đi xuống)
Đại-ca đà trở lại hậu thuyền,
Ta xem thử Tổng-Thương bao nã.
Ôi ! (tong xuân nữ)
Nhìn Đệ- thân Ta đau xót trăm chìu,
Vì phạm tội nên mới ra thân nông nổi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đặng đủ sức đảm đương phận sự,
Qua cho Em hay,
Đại-ca đà trở lại hậu thuyền,
Vậy Em khá hồi tâm định tỉnh.
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TỔNG THƯƠNG
thán viết:
Trăm lạy,ngàn lạy Đại-ca,
Xin xá tội cho Em nhờ.
TỔNG MŨI
viết:
Lai tỉnh bớ Tam-đệ, Tam-đệ,
Nhị-ca Tổng-Mũi là Qua đây mà.
TỔNG THƯƠNG
viết:
Nhị-ca ôi !
Thiếu chút nửa thì hồn Em lìa khỏi xác,
Duyên cớ nào mà Em đặng tồn sinh,
Xin Nhị-ca tỏ nổi chơn tình,
Cho ngu-đệ đặng tường ác lổi với nhị-ca ơi!
TỔNG MŨI
viết:
Nầy Tam-đệ,
Em đà phạm tội, Đại-ca khó thứ dung,
Nhưng Qua vào lạy lục khẩn cầu,
Ca-trưởng mới niệm tình dung chế đó Em.
TỔNG THƯƠNG
viết:
Té ra nhờ Nhị-ca xin tội,
Nên Ca-trưởng thứ dung,
Em đê đầu bái tạ trọng ân,
Cứu ngu-đệ tồn sanh nghĩa trọng. (dứt)
TỔNG MŨI
viết:
Tam-đệ, Qua cho Em miễn lễ,
Vậy Em khá bình thân. (điểm)
Khuyên đệ thân canh giữ trung thồn,
(điểm)
Phải coi lấy nước non mà... tát à (tong
bắc)
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(Tổng-Thương dạ)
Vậy thì, mặt từ giả Đệ-thân, (điểm)
Nơi tiền thuyền Qua trở gót. (nhồi)
(lại còn day lại dặn Tổng-Thương tát nước)

TỔNG THƯƠNG
viết:
Thú giang hồ bậu bạn,
Miền hạ thủy ngao du, (điểm)
Tuy bất tài cũng dự trượng phu,
Song có chí lo về việc nước. (nhồi)
TỔNG LÁI
viết:
Bớ Tổng-Thương,
Phải coi lấy nước non mà tát à.
(Tổng Thương dạ)
TỔNG THƯƠNG
viết:
Đại-ca dặn dò sau trước,
Bảo rằng Ta tát nước thuyền loan, (điểm}
Âu là, xách trước-đấu vào khoan,
Dở sạp nọ hoang mang tát nước à (dứt,
tệt..)
TỔNG THƯƠNG (nhồi nam xuân)
giảng viết I:
Tát nước giữ gìn sau trước,
Việc thủy trình sơ lược sao nên. (nhồi)
thuyết:
Thật là thân tôi rất khổ,
Khó nhọc trăm đường,
Nào gạo ï cơm neo nọc chăm nom,
Nào gìn giữ thuyền trung thiếu thốn,
giảng viết II :
Khó mới khôn, khôn đừng sợ khó,
Khó như tôi là khó tả, từng lắm mực vấy
than. (nhồi)
giảng viết III : Tát nước rồi Tôi phải nghỉ tay,
Phòng khi gió dữ trở day mũi thuyền. (dứt)
viết:
(nhồi bắc) Nay đà nhàn hạ,
Rảnh việc nước non, (điểm)
Chạnh thương thay... (mở qua xuân nữ ).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thán viết:

viết:

TỔNG LÁI
viết:

Q.1 VẦN B▐

291

Kẻ mất người còn,
Khiến chi cảnh sanh ly tử biệt,
Ông ôi ! Mịt mịt khán sương phong thủy lộ,
Du du phong thảm lụy đàm không,
Ông ôi ! kham ta hồ bình địa hố phong ba
Cam thán dả tiền căn chưởng lý hồ. (đổ
thán)
Ông ôi ! mộng tàn thảo trướng (ừ)
Lụy du xiêm mi. (đổ)
Sanh ký tử qui (ừ) du ký định. Khâm tai !
Nhơn sanh thất thập cổ du lai hi. (đổ)
Ông ôi! Mục đổ sầu tình (ừ)
Non du ký (ngự đi mà thôi). (điểm)
Kim kê nhàn tận đáo thu hàn (ư). (dứt)
Huý a ! (tong bắc)
Những mãn ngâm than ba vịnh,
Khúc đêm chầy trống đã trở canh, (điểm)
Cả tiếng kêu sau trước quý Em, (Bá-Trạo
dạ)
Đêm khuya khoắc canh giờ cho nghiêm
nhặc à (nhồi)
(cả Trạo dạ)
Bớ Tổng-Thương, (Tổng-Thương dạ)
Nghe truyền à,
Truyền Đệ-thân sắm sửa đèn nhang,
Nơi hương án Em khá tua đãnh lễ à.
(Tổng-Thương dạ)

TỔNG-THƯƠNG
viết:
Dạ, Em phụng mạng.
Thán viết:
Đại-ca ôi !
Việc canh tuần Em chưa mãn,
Mà lịnh nọ lại vừa sang, (điểm)
Bảo rằng Em sắm sửa đèn nhang,
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Trước linh cửu phòng toan kỉnh lễ, (nhồi)
Lịnh trên xuống là không phải dễ,
Dưới phận mình há nệ nhọc lao, (điểm)
Giửa bể khơi Ta mới liệu làm sao,
Sắm hoa quả phòng toan cúng tế. (dứt)
Âu là: Ta lai đáo thị trung,
Tìm lễ vật hầu Ta kỉnh lễ. (điểm)
Nhưng mà, đi thì không dễ,
Còn ở lại cũng khó bề, (điểm)
Đi thì ai canh giữ trung thuyền,
Còn ở lại thì quả hoa đâu có, (điểm)
Khó liệu chơn khó liệu,
Khôn toan thiệt khôn toan, (điểm)
Làm sao cho trọn đủ đèn nhang,
Nếu chẳng có Ta mang trọng tội. (điểm)
Thật là khó cha chả nầy... (điểm)
(giả bộ đứng suy nghĩ,rồi gụt gặt đầu tiếp
nói)
Ờ, phải rồi, Tôi nhớ lại:
Vã chăng trong khuôn thuyền có ba anh em
tôi là lớn. Nhỏ vọt lại đằng sau hậu thuyền
có thêm một Em tôi nữa, đó là Tứ-Đệ TổngKhậu, Tổng-Khậu giờ nầy khi nó cũng rảnh,
Vậy Tôi kêu nó lên đây,cậy nó sắm hoa quả
mới tiện,
Huý a, (tong bắc) Đắc kế chơn đắc kế,
Thành mưu thị thành mưu, (điểm)
Âu là bắt mặt đề vời,
Nơi hậu thuyền trở lại. (dứt. trống chiến)
Cả tiếng kêu Tứ-đệ hậu thuyền, (điểm)
Mau thân đáo cho Qua dạy việc, bớ Em.
(điểm)
(không ai trả lời)

TỔNG-THƯƠNG
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(ngầm ngừ nói): Bên nầy không nghe, Tao qua bên kia.
(trống chiến)
Cả tiếng kêu Tổng - Khậu hậu thuyền,
(điểm)
Mau thân đáo cho Qua cậy việc, bớ Em.
(điểm)
(Tổng-Khậu ló đầu dưới bàn Tổng-Lái, kêu
hỏi:)
TỔNG-KHẬU
viết:
Ai kêu Khậu đó, đã có Khậu đây. (điểm)
Muốn nói chuyện chi mà kêu tới Khậu ?
(điểm)
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Qua là Tổng-Thương đây, Em Khậu.
(điểm)
TỔNG-KHẬU
viết:
Anh ba đó phải không ?
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Phải, bò ra cho mau bớ Em.
TỔNG-KHẬU
viết:
Đêm khuya canh chầy, kêu Em có việc gì
-hởi anh Tổng-Thương. (điểm)
TỔNG-THƯƠNG Hữu sự tắt cầu.
viết:
Nếu Em chầy lâu, ắt Qua có tội, Em ơi.
TỔNG-KHẬU
viết:
Để thủng thẳng tôi ra, anh ba đừng sợ.
(chun ra rồi Tổng-Khậu tiếp)
Dữ hôn, từ đầu hôm tới giờ mới tới tôi đa,
Nhưng mà đễ tôi ngâm ít câu chơi rồi ra
cũng chẵng muộn.
ngâm:
(giọng xuân) Sông mê bể khổ dập dồn,
Khách trần lặn hụp giữa dòng chơi vơi.
Sẳn đây níu chiếc thuyền Trời,
Đưa ra bỉ ngạn lánh đời mê tân.
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(ngâm hết bài mới vào chào Tổng-Thương)
Trung thuyền thân đáo, Tứ-đệ ứng hầu,
(điểm)

TỔNG-THƯƠNG
viết:
Giả ơn Tứ đệ, Em khá bình thân (điểm)
(Tổng-Khậu đứng dậy xá)
TỔNG-KHẬU
viết:
Có việc chi anh kêu đến Tứ-thân, (điểm)
Xin nói lại cho Khậu tôi đặng biết, đó anh
ba ?
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Nầy Tứ-đệ, vì có lịnh Đại-ca truyền xuống,
Bảo rằng Qua sắm sửa hương đăng,
Trước linh cửu lễ bày trình diện đó Em.
TỔNG-KHẬU
viết:
Biểu anh thì anh làm, chớ kêu tôi làm gì ?
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Tứ-đệ ôi ! nếu Qua đi thì ai canh giữ nội
thuyền.
Còn Qua ở lại thì ai đi thế ? (điểm)
Nên Qua kêu Tứ-đệ, xin đi thế cho anh,
Hầu sắm hoa quả hương đăng,
Mới cậy Em đi thế đó Khậu. (điểm)
TỔNG-KHẬU
viết:
Những tưởng việc chi rằng khó,
Chớ việc đó tôi vâng. (điểm)
Song tôi phải dặn chừng,
Cúng rồi để cho tôi đi dọn (kiếm ăn) (điểm)
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Vậy thì mặt từ giả Tứ-thân, (điểm)
Nơi trung thồn Qua cố thủ. (trống chiến)
TỔNG-KHẬU
viết:
Huý a, (tong bắc) Vâng Tam-ca lịnh dạy,
Khậu trở lại hậu thuyền, (điểm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sắm quả hoa lai đáo linh thuyền,
Đặng giúp sức cho Tam-ca kỉnh lễ, (nhồi)
Nhưng mà đường đó đây không dễ,
Có nhiều khúc quanh co, (điểm)
Âu là mượn chèo loan khốc thủy lần dò,
Nơi thuyền hậu mặt Ta khối bộ. (vỉ khách)
loạn viết:
(khách) Vâng thửa a, (điểm)
Tam – ca truyền mạng lịnh, (nhồi)
Hải biên lai đáo (điểm) đến chợ đông,
(nhồi)
Vọng khán a (điểm)
Con buôn đang xạo sự, (nhồi)
Vậy thì Ta mau:
Sắm hoa sắm quả (điểm) sắm trà nhang.
(dứt)
viết:
- Bả-trạo (cả Trạo dạ)
Mấy Em đem chiếc xuồng thúng để xuống
nước dùm Qua.
(Tổng-khậu vừa chèo xuồng thúng vừa hò
theo điệu chèo ghe,ra sau khuất mặt hát
nghêu ngao câu đầu)
(dạo đàn hò dây chẩn).
Trăng thanh mặt biển làu làu,
Nhạn rơi giởn sóng, cá nhào hớp châu.
TỔNG-THƯƠNG (tong bắc)
viết:
Từ Ta sai Tứ-đệ trở lại hậu thuyền,
Sắm quả hoa lai đáo tiền bàn, (điểm)
Sao chẳng thấy phản hồi,
Ta những ngồi trông đợi. (dứt)
Cả tiếng kêu Tứ-đệ hậu thồn, (điểm)
Trương tế vật cho Qua kỉnh lễ. (điểm)
Mau đi bớ Khậu ơi.
TỔNG-KHẬU
viết:
Ơi, ủa dạ.
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(cầm chèo theo điệu chèo thúng bơi ra,
nhưng cứ ngồi chèo quay tròn mãi, TổngThương hối nửa, Tổng-khậu nói:
Tới đây bị nước xốy hay sao mà bị quay
tròn mãi đó anh Ba ơi.
(cả Trạo đều cười rộ lên: Anh Khậu không
biết chèo xuồng thúng nên quay tròn, chớ
nước xốy gì ở ngồi biển . Tổng- Khậu vẫn
chèo quay tròn mãi, rồi cũng cất tiếng hát
theo điệu chèo ghe nữa)
(dạo đờn hò dây chẩn)
Con cá lý ngư sầu tư biến lội,
Con chim phụng hồng sầu cội biếng bay.
( ngồi như bộ chèo xuồng thúng bơi vô tới
sân khấu mới đứng dậy thở hào hễn và tiếp
nói: )
Dạ, quả hoa Em sắm sửa trang hồng,
Xin Anh đến linh tiền kỉnh lễ đi bớ Anh Ba.
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Vậy thì Ta bước tới vội vàng,
Đặng tiếp kỳ báo vật, (điểm)
Giả ơn Tứ-đệ, Em khá bình thân. (điểm)
TỔNG-KHẬU
viết:
Phận sự Em đã đủ đàng hồng,
Vậy nơi trung thồn Em trở lại. (điểm)
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Cậy Đệ-thân Em canh giữ trung thồn,
(điểm)
Còn việc kỉnh lễ để Qua toan liệu. (điểm)
- ai viết: (cúng tế) Ngài ôi ! (tong xuân nữ)
Trước án nội nén hương xin kính,
Nơi quan tài ly rượu tiển đưa,
Chốn Thiên-Cung lễ vật là thừa,
Nơi trần thế Tôi xin dưng ba lạy. (nhồi chờ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lạy)
Ngài ôi ! nay Ngài đã tiên du một giấc,
Đạo đồng môn tưởng nghĩa ngàn ngày,
Lẽ mất còn Cơ-Tạo khiến vay,
Còn lòng thảo kỉnh người đời ai cũng vậy.
Nay tuy hởi linh thi còn thấy,
Mai thôi đành phần mộ đưa sang,
Nhớ nghĩa xưa lụy nhỏ hai hàng,
Nhìn cảnh củ sầu tuông lã chả. (nhồi)
Trông dáng trước ngọn đèn chấp chố,
Tưởng tình xưa bóng nọ hởi mơ màng,
Cắt cớ thay cho quán âm dương,
Thày lay bấy chiếc đò Tạo-Hố.
Vậy thì: Cả Anh Em tua khá niệm cùng Ta,
Nơi trước linh bài,
Lễ nghinh hương đăng chúc bày khai,
Tay thủ lễ cho tròn đạo nghĩa,
Cảnh biệt ly lòng những ngậm ngùi,
Sanh ký dã, tử hề qui dã. (dứt,nhồi ai)
Luỵ thâm bâu đêm sầu ngày nhớ,
Buồn cảnh nầy chồng vợ rẽ phân. (nhồi)
Khóc than lụy tràng không ráo,
Biết ngày nào tái tạo kiền khôn. (nhồi)
Héo von bóng nguyệt tà tà,
Mây sầu lố xố người đà tầm tiên. (dứt,
nhồi bắc)

TỔNG-THƯƠNG
viết:
Lòng kỉnh thành một lễ đã an, (điểm)
Đầu từ tạ linh sàng,chơn lui về thuyền nội.
(dứt)
Nầy Tứ-đệ, việc kỉnh thành một lễ đã an,
(điểm)
Xin Đệ thân thấu nhập tiền bàn, (điểm)
Đốt đèn nhang kỉnh lễ cho an,
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Bổn phận phải tròn bổn phận. (điểm)
TỔNG-KHẬU
viết:

Dạ, Em xin phụng mạng.
(đốt nhang quì xuống vái)
Ngài ôi ! (tong xuân nữ)
Trước quan tài Khậu đốt hết bó nhang,
Cầu linh hồn Ngài trở lại tây phang,
Nương phướn đạo qui hồi cựu vị. (nhồi)
( rót rượu )
Ngài ôi ! bó nhang Khậu đốt,
còn ly rượu Khậu xin dưng.
Nguyện linh hồn ẩm tửu nhứt bôi,
Chứng lòng nghĩa tồn nơi bổn Đạo.
(dứt,nhồi bắc)
(lạy rồi đứng dậy xá, nói tiếp)
Đã kỉnh thành một lễ đã an, (điểm)
Đầu từ tạ linh sàng, Khậu thối hồi thuyền
nội, (dứt)
Cả tiếng kêu hởi anh Ba, (điểm)
Mau lãnh việc đặng Tôi đi ngủ. (điểm)

TỔNG-THƯƠNG
viết:
Tứ-đệ, Em cúng rồi đa há ? (Tổng Khậu
dạ)
Việc canh tuần anh quá mõi mê. ( điểm)
Em thay thế cho Qua đôi chút.
Ước đặng cùng chăng Tứ-đệ?? (điểm)
TỔNG-KHẬU
ngầm ngừ nói: Thì cái mửng củ, sai hồi, mượn hồi, mình
muốn từ khước cái đi, nhưng nghĩ đến sự
cực nhọc của Anh nên không nở. Thôi mình
thử làm ơn cho Anh một phen nữa,coi ảnh
có biết ơn nghĩa với mình chút nào chăng ?
(và trả lời một cách không vui vẻ chút nào
hết).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dạ, (điểm) thưa anh Ba,
Anh mượn là Em xin phụng mạng. (điểm)
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Mặt từ giả Đệ-thân,
Nơi hậu thuyền Qua an nghỉ à. (điểm)
TỔNG-KHẬU
viết:
Tam-Ca đã vào sau an nghỉ,
Chừ một mình Tôi khuya khoắc lo âu.
Vậy thì: kêu mấy đứa Trạo cùng thức với
mình cho có bạn.
(Trạo ngủ la liệt hết nằm ngang,nằm dọc, lớ
quớ đi đạp cẳng nó. Tổng-Khậu té la ó lên
cốt để cho nó thức, nhưng chúng nó cũng
ngủ mê mệt, lại đở đứa nầy lên kêu thức,
buông nó ra đặng đi kêu đứa khác thì nó lại
nằm xuống ngủ nữa,đở lên, đở xuống như
bắt cóc bỏ dĩa, túng thế quá Khậu mới
chõng mông la làng nói thuyền chìm.
Mấy đứa Trạo hoảng hồn thức dậy hết gây
nhau một hôì, năn nĩ với no, bảo thức nó
đòi ăn, bình thường thì có ba cái cơm cháy
đem ra dụ no ù, nó không thèm, rồi nó đặc
chuyện nó nói: Khậu có sắm một cái cần
câu bí mật, hể khuya khuya lục đục lén câu
cá đặng ngã mặn. Khậu lẽo đẽo chối, thề
mưa thề gió, một đứa vô lục sốt lấy được
một cần câu đem ra liệng trước mắt Khậu.
Khậu hết chối, rồi nó bắt câu cho đặng cá
nấu cháo cho nó ăn, lại còn hăm he: nếu
không làm thì nó đem tang vật ấy thưa
cùng ba ông Tổng. Khậu phải buộc nó giao
kèo miệng rằng không mét thì Khậu mới
làm. Xong việc hồ ước câu cá, Khậu mới
cầm cần câu ).
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Đã ký xong hồ ước,
Trạo không mét thót chi.
Âu là: Xách cần nọ ngồi câu, (điểm)
Ngâm đôi bài giải muộn à. (điểm)
(đờn dạo hơi xuân)
+ Trần ai ai dễ biết chi đâu,
Ông Lữ ra tài giã chước câu.
Sợi chỉ kinh - luân dầm đáy – bích,
Miếng mồi thao lược thả dòng châu.
+ Nhợ dài cần vắn thả dòng châu,
Lòng muốn câu công với điếu hầu.
Chí quyết câu rồng nằm đáy biển,
Nào ai ham cá lội ngồi sâu. (dứt)
(câu lần truốc vuột, bị Trạo kêu ngạo, Tổng
Khậu than)
Suy ra đà tuột nấu, (điểm)
Nghỉ lại cũng vuột kho. (điểm)
Chi nữa, bốc cần nọ cuốn dò, (điểm)
Đặng toan lo việc khác. (điểm)
TỔNG LÁI
viết:

Canh gà đà nhặc trổi, (điểm)
Bóng thỏ đã trải ngang (điểm)
Cả tiếng kêu Tam-đệ Tổng-Thương, (điểm)
Nổi đăng chúc tuần du thuyền nội à. (điểm)

TỔNG-THƯƠNG
viết:
Phụng mạng (rồi kêu)
Tứ-đệ, (Tổng Khậu dạ)
Đại-ca đà xuống lịnh, (điểm)
Qua cùng Em kíp thửa tuần canh, (điểm)
Vậy thì: Qua truyền cho Em,
Nỗi đăng chúc huy hồng, (điểm)
Ngỏ cùng nhau tuần thám à, (điểm)
TỔNG-KHẬU
viết:
Bả-Trạo à.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Truyền Trạo phu sắm sửa hỏa đăng.
(điểm)
Đặng cho Mỗ tuần du thuyền nội à.
(tr.chiến)
Dạ, dạ, hoả đăng Khậu đã sắm rồi, (điểm)
Trình Tam – ca sử dụng. (điểm)

TỔNG-THƯƠNG
viết:
Vâng Đại-ca lịnh dạy, (điểm)
Ta tuần thám thuyền loan. (điểm)
(lấy hỏa đăng)
Tuân lịnh thừa tràng, (điểm)
Quan phòng thuyền nội à. (nêu khách)
TỔNG-THƯƠNG
và TỔNG-KHẬU Phụng mạng a. (điểm)
hát khách:
Đại – ca truyền mạng lịnh, (nhồi)
Tuần du thuyền thượng (điểm) thủ chư linh
(nhồi)
Giục trí a (điểm )
Thuyền môn đồ xã tắc, (nhồi)
Khinh thân thử tận (điểm) lực đồ vương.
(dứt)
TỔNG-THƯƠNG
và TỔNG-KHẬU
đồng viết:
Những mãng tuần du thuyền thượng,
(điểm)
Phút nghe qua ngọn gió thổi vào, (điểm)
Anh Em ta biết liệu làm sao ? (điểm)
Vậy thôi thì,
Ta trở lại hậu thuyền đặng báo lại Ca
trưởng.
(trống chiến ngắn)
Đại-Ca ôi! Giông bớ anh ! giông. (điểm)
TỔNG LÁI viết:
Giông hiền hay giông dữ. (điểm)
TỔNG-THƯƠNG
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Đại – ca ôi !
Đến nổi nầy mà anh còn hỏi giông dữ hay
giông hiền. (điểm)
Anh xem kìa kìa ! (điểm)
Trời kia đà xuống gió, (điểm)
Mây nọ khác vầng mây, (điểm)
Trăng kia đà khuất lặng về tây, (điểm)
Thuyền ta kíp lui về bãi nhạn. (tán nam)

TỔNG-THƯƠNG
giảng viết:
Chèo anh em ơi !
-(hát nam)
Ta kíp lui về bãi nhạn,
Nguyện Thánh-Thần cứu nạn phong ba.
(nhồi)
TỔNG-LÁI
giảng viết:
Em ôi ! ngó lên sao đã mịt mờ,
Khuyên Em bước tới mở mồi kéo neo.
(dứt, nhồi tẩu)
- hát tẩu mã:
Chấp ngử a (điểm)
Phong ba tu chấn chỉnh, (nhồi)
- viết:
Bớ Thương, bớ Thương sao không kéo
neo,
còn đợi chừng nào ? ?.
TỔNG-THƯƠNG
viết:
Thuyền thì thuyền to, neo thì neo nặng.
Đễ Em coi đi coi lại cho chửng chàng,
Có quả giông lớn cùng chăng !
(Tổng-Thương đứng lên xem tứ hướng)
Quả thật vậy rồi Anh ơi ! (nhồi)
- hát tẩu mã tiếp: Chí bị lâm nguy cứu nhứt thời. (dứt)
(nhồi trống ra nhịp một)
- Lý kéo neo: Nước sang neo thẳng (đi) tợ đờn.
Ta lý ơi, nghe ta hồ, lý tình tang.
(neo thẳng tợ đờn )
Ôi ! chưa kềm đá vẹt,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hú hụi là tay sang mồi,
La hú mở hồi, a lơ là hởi hò lơ. (nhồi)
Ai mà khinh kẽ kéo neo,
Ca ra ban tình,
Ông thời hù khoan, hú hụi tình tang,
Lộn tính lính tang hởi tình.
Đở nghèo đòi phen, hò hởi hò lơ (nhồi)
Hai tay ôm lấy cây neo hố khoan,
A í a hò hụi, neo treo lên rồi,
Là hởi hò lơ. (dứt)
TỔNG-KHẬU
(vô báo) viết:
TỔNG-LÁI
viết:

TỔNG-LÁI
giảng viết: I.

TỔNG-MŨI
II.

Neo đã lỏng rồi bớ Đại-ca. (điểm)
Neo kia đã lỏng, (điểm) Bả-Trạo.
Truyền Bả-trạo gay chèo, (điểm)
Nhị-đệ khá nghe theo.,
Trở thuyền lại hoang mang trực khứ (tán
nam)
Trực khứ qua miền bắc hải,
Nguyện Thánh Thần Ngài độ khỏi cuồng
phong. (nhồi)
Lạy Trời bớt gió ngừng mưa,
Mây tan gió lặng thuyền đưa vững vàng.
(nhồi)

TỔNG-THƯƠNG
và.TỔNG -KHẬU
III
Cứu nàn nhờ có khuôn linh,
hát nam:
Kìa !! kìa.. mây tan gió lặng
Trời thanh lạ lùng. (dứt)
TỔNG -KHẬU
vô báo:
Dạ, dạ hết giông rồi bớ Đại-ca.
TỔNG-LÁI
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

304

▐ Q.1 VẦN B

viết:
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(hát xuân):

TỔNG-MŨI
giảng viết:
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Huý a (tg bắc) Nay đã phong thanh nguyệt
bạch.
Lai biên cường hãi nhuận sơn cao. (điểm)
Nhị đệ, cùng Tam đệ,
Vậy thì trở thuyền lại nghêu ngao,
Đặng dạo chơi cảnh lạ. (dứt,nhồi xuân)
Cảnh lạ nhìn xem không lạ,
Nhị-Đệ và Tam-đệ cúi đầu từ bái tạ Thần
linh. (nhồi)
Đối nhìn phong cảnh hữu tình,
Kìa non Hàn-Tín nọ gành Thái-Sơn. (qua
đảo)

TỔNG-THƯƠNG
và TỔNG-KHẬU
đồng hát:
Rày mừng hội hiệp rồng mây,
Xuân thu tứ quí tạc thay thái-bình. (tong
bắc)
TỔNG-MŨI viết: Bả-trạo à,
Thuyền rồng đã kề nơi biển Thánh,
Truyền Trạo phu xếp ngọn chèo loan,
(điểm)
Đưa chư linh vào cảnh an nhàn,
Lui thuyền lại chúng ta an nghỉ à. (nhồi)
(cả Trạo dạ, rồi xếp chèo lên)
- viết:
Việc hầu thần một lễ đã an,
Truyền thuỷ thủ lưởng ban, cúc cung đồng
bái tạ.
(dứt, trống chiến)
(cả Trạo dạ,rồi rẻ hai bên quay xuống)
HẾT

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BẢN LAI DIỆN MỤC (Phật Học)
本來面目
Bản lai diện mục (J: honrai-(no)-memmoku) nghĩa là "Gương
mặt từ xưa đến nay". Một ẩn dụ nổi tiếng trong Thiền Tông,
được dùng để chỉ Phật tính, Chân như trong mỗi chúng sinh.
Dưới dạng câu hỏi "Gương mặt xưa nay của ngươi là gì?" chư
vị Thiền sư thường hay trắc nghiệm kinh nghiệm ngộ đạo của
đệ tử. Thấy "Gương mặt xưa nay" tức là Kiến tính, ngộ được
bản tính thanh tịnh sẵn có.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BẢN NHẠC ĐẠI HÒA
"Thầy nói: Vạn vật trong càn-khôn vũ-trụ có tác dụng tươngđối nhau. Vật nầy ảnh-hưởng đến vật kia một cách mật-thiết
cho đến đỗi trước mắt Thầy tất cả là một bản nhạc đại-hòa
toàn năng toàn thiện, để riêng rẻ thì không một vật nào hoàntoàn, nhưng hợp nhất lại thành một khối linh-diệu vô cùng. Lẽ
Đạo là như thế!"


BANG HỮU ĐẠO TẮC TRÍ, BANG VÔ ĐẠO TẮC NGUY
邦有道則智邦無道則危
Có câu: "Bang hữu đạo tắc trí bang vô đạo tắc nguy". Nước
nhà có đạo-đức thì dân trở nên hiền lành, được mở mang trí
hóa cao thượng. Còn nước không có Ðạo, thì dân tranh cạnh
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thù nghịch lẫn nhau, tìm mưu sâu kế độc mà giết hại lẫn nhau
chẳng thương yêu cốt nhục đồng bào, thì kết cuộc nhơn-sanh
phải đi tới con đường tận diệt.... Tóm lại phương châm tuhành đạo-đức là một cơ-quan bảo tồn nhân-loại.


BÀNG CỬ (Tên)
Bàng Cử là Hiệu của Nhạc Phi. Nhạc Phi làm đến chức Ðại
Nguyên Soái đời vua Tống Cao Tông, một lòng tận trung báo
quốc, đánh thắng nước Kim, bảo vệ bờ cõi, dẹp giặc trong
nước, nhưng vua Cao Tông hôn ám, dùng gian thần Tần Cối
làm Tể Tướng, để Tần Cối hãm hại giết chết Nhạc Phi.
Thi Văn dạy Đạo rằng:
Tam ưu Bàng Cử trắng đầu non,
Mua lấy chức quan đức phải mòn.
Chi bẳng một bầu đầy nhựt nguyệt,
Thông minh miệng thế mặc dò đon.

BÀNG MÔN TẢ ĐẠO
E: Perserve religion
F: Hérésie
Nghị định thứ Tám 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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quyền lực này đã thể hiện rõ 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."
Đức Hộ-Pháp nói: "Có Thể Pháp thì có Bí-Pháp! Các vị Giáochủ 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 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)
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện nuôi nấng tinh thần,
Phước Thiện cứu kẻ lạc gần bàng môn.
Phước Thiện báu quí càn khôn,
Độ các Chi Phái nhập môn hồi đầu.
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BÀNG QUAN
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."

BÀNH TRƯỚNG
Đức Chí-Tôn dạy: "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 về mặt
phổ thông chơn giáo."


BAO HÀM
E: To contain.
F: Contenir.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa-Chi hóa trưởng càn-khôn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BAO NHIÊU CÔNG QUẢ BẤY NHIÊU PHẦN
Thi văn dạy Đạo:
Ðài vân Quan Võ để phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.

BAO TRÙM
Lời Đức Hộ-Pháp rằng: "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 nhắc nhau thì phần nhiều cái học Áđông 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."


BÁO ÂN ĐƯỜNG
報恩堂
E: The house of gratitude.
F: La maison de de reconnaissance.
Hào quang sáng chói nơi Báo Ân Ðường cũ ở Kim Biên Báo
Ân Đường cũ tức là Cơ sở Phước Thiện do bà Đạo Nhơn
Hương Nhâm tạo lập để làm nơi tạm thờ phượng Đức Phật
Mẫu và nơi đây buổi đầu tiên Đức Phật Mẫu có giáng cơ về
cho Bài Kinh cúng Đức Mẹ trong mỗi kỳ Đàn. Trong khi Đức
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Mẹ giáng điển nơi đây thì xuất hiện những vừng hào quang
sáng chói. Vì sự bố ân điển ấy mà làm cho cả bổn đạo nơi đây
hết sức tin tưởng từ trong Đạo cho đến ngoài Đời đều trông
thấy sự huyền diệu ấy, nên họ tự đặt danh từ là Thánh Địa
Bạch Vân. Báo Ân Đường cũ nầy tọa lạc nơi đường "Chận-Cô
Mong" kinh đô Nam Vang...
Vào thượng tuần tháng 8 năm Đinh Dậu (1957) thì có lịnh của
chánh phủ Miên bảo rằng: "Kinh đô Nam Vang cần phải mở
rộng hơn, nên phần đất của Hội Thánh Ngoại Giáo đã tạo lập
Thánh Thất từ buổi mới phôi phai cũng bị chánh phủ Miên ra
lịnh đuổi, buộc phải dời ra khỏi cách trung tâm thủ đô Nam
Vang 3000 mét. Do đó mới có sự thỏa thuận giữa nhà cầm
quyền và ông Khâm Trấn Đạo Tần quốc Huỳnh Hữu Lợi đổi
miếng đất cũ 13 lô nầy và Đức Hộ Pháp còn phải mua thêm 7
lô nữa. Miếng đất ấy bề dài 200 thước, bề ngang 60 thước
hiện nằm nơi đường "Tung Chay" để tạo tác Báo Ân Đường
mới hiện giờ. Được biết, ngày trước nơi đây là đồng ruộng,
chưa có nhà cửa chi cả, chỉ có bờ đê, đường đi phải đi theo
hai bên ruộng, lúc trời mưa phải đem gạch bể đổ lên những
chỗ sình lầy để đi và ngày xưa người Tàu dùng nơi đây để làm
đất thổ mộ, những trảng-xê dưới thời Nhựt Bổn đào để làm
hầm trú ẩn vẫn còn dấu tích...

BÁO ÂN TỪ
報恩祠
E: The temple of Gratitude
F: Le Temple de Reconnaissance.
(Báo ân là trả ơn, đền ơn; từ là ngôi đền, nhà thờ) Báo Ân Từ
là đền thờ các bậc tiền bối có đại công với Ðạo và bậc vĩ nhân
có công lớn với nhơn loại. Ngôi Báo ân từ hiện tọa lạc trong
Nội-ô Tòa Thánh Tây Ninh. Mặt tiền hướng về Đông, trái với
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ngôi Đền Thánh, mặt tiền Hiệp-Thiên-đài hướng về Tây (Cung
Đoài)
Báo Ân Từ được
xây cất trong Nội-Ô
Tòa Thánh Tây
Ninh.
Nay, Hội Thánh
tạm mượn Báo Ân
Từ làm Ðền thờ
Ðức Phật Mẫu.
Sau nầy, khi xây
dựng Ðiện Thờ
Phật Mẫu Trung Ương xong thì sẽ trả Báo Ân Từ trở lại đúng
chức năng của nó.
Báo-Ân-Từ là Văn-đài của Đức Chí-Tôn, nơi phụng tự các bậc
tiền Thánh hữu công cùng Đạo gọi là Điện Báo Ân.
Nơi Chánh Điện hiện nay tạm thờ Đức Phật Mẫu, vì Đền thờ
chánh thức Đức Phật Mẫu chưa cất, chờ ngày nào toàn con
cái của Mẹ biết thương yêu nhau thật sự thì Đức Đại-Từ Mẫu
cho cất Đền Thờ Bát Cảnh Cung có hình Nam Bình Vương
Phật mặc áo cà sa. Còn đây là Báo-Ân-Từ, bản đồ thiết kế do
Đức Hộ Pháp phác họa, có tám cung cảnh, trên plafond có
một hình Rồng, đầu ở cung thứ tám, đuôi ở căn giữa và căn
đầu. Thế là một Rồng thể Dương. Phần dưới thì có ba gian
song song thể cung CÀN. Thể hiện Đạo Pháp trong Dương có
Âm, trong Âm có Dương. Âm Dương tương hiệp hóa sanh vạn
vật.
Phần Hậu điện Báo-Ân-Từ chiếm bốn lồng căn, nên có bề dài
16 thước: mỗi căn có bề rộng 4 thước. Giữa phần Hậu điện và
Chánh điện có hai cửa nhỏ thông nhau, một ở bên Nam phái
và một ở bên Nữ phái. Trong Hậu điện có thiết lập một Bàn
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thờ, trên đó có đề 3 chữ Nho lớn: PHƯỚC - LỘC- THỌ. Đó là
Tam vị Thiên Quân tượng Cửu Huyền Thất Tổ chung cho mọi
người, nên thường được gọi là Bàn thờ Ông Bà chung.
Tại sao? - Bởi vì người ta cho rằng Tổ Tiên Ông Bà của mỗi
người đều ở trong 3 bực:
- Phước: Có con cháu đông đảo nối dõi tông đường.
- Lộc: Có chức phận và giàu có.
- Thọ: An nhàn và sống lâu.
Thuở Báo Ân Từ còn làm bằng cây ván, phía trước có làm cái
cổng lớn, hai bên có treo đôi liễn khởi đầu bằng hai chữ BÁO
ÂN, có gắn đôi liễn bằng chữ Nho:
▪ BÁO đắc Thánh danh, hương hỏa thiên thu phụng tự,
▪ ÂN di thế đại, oai linh vạn cổ lưu tồn
•報得聖名香火千秋奉祀
•恩遺世代威靈萬古留存
- Báo đáp các bực Thánh, cúng tế ngàn năm thờ phượng,
- Cái ơn lưu lại đời đời, oai linh mãi mãi tồn tại về sau. Ðức Hộ
Pháp nói rằng: "Báo Ân Từ là Panthéon của Ðạo, Ðức Chí Tôn
gọi nó là Vân Ðài."
Panthéon là Công-Thần Miếu hay Vĩ-nhân-Miếu ở tại Paris của
nước Pháp, nơi đây dùng làm nơi chôn cất thi hài các bực vĩ
nhân của nước Pháp, có Ðền thờ trang nghiêm to lớn. Mộ của
văn hào Victor-Hugo ở trong Panthéon.
Lịch sử xây dựng Báo Ân Từ:
Năm 1932, Ðức Hộ Pháp bảo các vị công quả Phạm Môn đi
tháo dở ba căn nhà gỗ của ba Sở Phạm Môn: Sở Dưỡng Lão,
Sở Nữ Công Nghệ và Sở Trường Hòa, vì ba căn nhà nầy đều
có cùng kiểu vở và kích thước, đem chở tất cả vào Nội-Ô Toà
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Thánh để ráp lại thành một ngôi nhà lớn bên cạnh Hộ Pháp
Ðường, dùng làm Báo Ân Từ.
Lúc đó, Báo Ân Từ có cột làm bằng gỗ, vách đắp bằng đất và
mái lợp ngói.
Qua năm sau, 1933, Hội Thánh khởi công xây dựng Tòa
Thánh thiệt thọ bằng vật liệu nặng với bê-tông cốt sắt, nên
phải tháo dở Ðền Thánh cũ làm bằng cây ván lúc trước và
đem dời Quả Càn khôn đến tạm đặt thờ nơi Báo Ân Từ. Vì
không tính trước, nên khi quả Càn Khôn đưa vào cửa Báo Ân
Từ không lọt, bề ngang cửa nhỏ hơn, túng thế đành phải ép
Quả Càn Khôn móp vô một chút đặng cho lọt qua khung cửa.
Trước cảnh nầy, Ðức Hộ Pháp khóc, nói rằng: "Rồi đây Phước
Thiện sẽ khổ lắm."
Việc xây cất Tòa Thánh trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, kéo
dài ngót 14 năm, mãi đến Tết năm Ðinh Hợi (1947) Tòa Thánh
mới được xây cất và trang trí xong.
Ngày 6 tháng Giêng-Ðinh Hợi (dl: 27-1-1947) Ðức Hộ Pháp
làm lễ di dời Quả Càn Khôn từ Báo Ân Từ trở về an vị nơi BátQuái-Ðài của Tòa Thánh mới để thờ.
Ðức Hộ Pháp cho sửa soạn Báo Ân Từ dùng tạm làm Ðền
Thờ Phật Mẫu, vì chưa có Ðền Thờ Phật Mẫu.
Ngài dạy Hội Thánh Phước Thiện tổ chức buổi lễ thỉnh Long vị
Phật Mẫu nơi Ðền Thờ Phật Mẫu tại Trường Qui Thiện đem về
thờ nơi Báo-Ân-Từ và dạy Lễ vụ Phước Thiện tạo thêm hai
Long vị chữ Nho để thờ hai gian bên:
諸 眞 靈 男 派 (Chư Chơn Linh Nam phái).
諸 眞 靈 女 派 (Chư Chơn Linh Nữ phái).
Long vị của Ðức Phật Mẫu thờ nơi Qui Thiện có đề ở giữa bốn
chữ Nho lớn thẳng đứng:
DIÊU TRÌ KIM MẪU 瑤 池 金 母
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Ðức Hộ Pháp dạy Lễ Viện Phước Thiện sửa soạn đúng 6 giờ
chiều ngày mùng 9 tháng Giêng năm Ðinh Hợi (dl: 30-1-1947)
thiết Lễ an vị Ðức Phật Mẫu.
Toàn thể Chức sắc và Ðạo hữu tề tựu tại Báo Ân Từ, Chức
sắc đều mặc Ðại phục theo sắc phái, khi thấy Ðức Hộ Pháp
mặc áo dài trắng thường phục, cả thảy đều trở về thay đổi,
mặc áo dài trắng tay chẹt hết.
Ðức Ngài nói: "Nơi triều Thiên ở Ðền Thánh chầu Lễ Ðức Chí
Tôn là đẳng cấp nên phải có áo mão, còn về nơi đây là cửa
Phật của Ðức Phật Mẫu, chỉ với tình MẸ - CON mà thôi, nên
không mặc Thiên phục với áo mão."
Ðức Ngài sắp đặt Chức sắc Nữ phái quì ban giữa, kế tiếp đến
Nữ Ðạo hữu quì chót. Ban bên hữu toàn là Nữ phái quì cúng;
Ban bên tả thì thuộc Nam phái, Chức sắc Nam phái quì trước,
nối theo là các Nam Ðạo hữu.
Ngoại nghi được gọi là Bàn Hội Ðồng, cũng hương hoa trà tửu
quả, để mời chư Chức sắc Ðại Thiên Phong Hiệp Thiên Ðài và
Cửu Trùng Ðài quá vãng như Ðức Cao Thượng Phẩm, Ðức
Quyền Giáo Tông… đến dự lễ cúng Đức Phật Mẫu.
Trong khoảng từ bàn Lễ sĩ đến Ngoại nghi, dành cho Ðức Hộ
Pháp cùng chư vị Thời Quân và Chức sắc Hiệp-Thiên Ðài quì
cúng Ðức Phật Mẫu. Sau khi cúng Ðức Phật Mẫu xong, lễ
thành, Ðức Ngài gọi Lễ Viện Phước Thiện và các Giáo Nhi,
Ðồng Nhi, đến đứng chung quanh Bàn Hội Ðồng. Ngài dạy:
"Khi cúng rồi phải day ra xá một xá, cũng như ở Ðền Thánh
vậy. Nên hiểu, không phải xá Hộ Pháp, mà là xá để kỉnh chào
Khí Sanh quang, tức là nguồn cội của Pháp biến sanh vạn vật:
trước là Phật-Pháp-Tăng gọi là Tam Qui, trong Pháp ấy xuất
hiện Phật Mẫu, kế tiếp vạn linh, vạn vật…Bởi cái Bí Pháp Diêu
Trì Cung có liên quan mật thiết cùng Hiệp Thiên Ðài (một căn
cội Pháp) vận hành nguơn Khí. Nơi nào có Hiệp Thiên Ðài thì
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có Tam Qui thường bộ Pháp giới. Mặc dầu nơi đây không có
thờ chữ KHÍ mà buộc mình phải xá ra, đó là lòng tin tưởng biết
ơn và chào mạng sanh của chúng ta đó vậy.
Mấy em Lễ sĩ nhớ, khi cúng Ðức Phật Mẫu, phải xướng câu:
"NAM NỮ NHẬP ÐÀN". Nơi nầy về MẸ, ai cũng là con, không
ai dám xưng Chức sắc, dầu Hộ Pháp cũng là con.
Lễ sĩ mặc áo vàng, được phép đi giày mang vớ trắng. Theo lẽ
có Lễ sĩ Nữ dâng Tam Bửu, mà thấy coi bộ bề bộn, phải mấy
đứa thủ trinh, còn nhỏ, bắt nó tập Lễ đi coi gọn hơn.
Mấy em Giáo Nhi, khi cúng đàn nơi Ðền Thờ Phật Mẫu, đọc
bài Kinh "Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu", rồi kế Ðiện Hoa.
Khi cúng Tứ Thời mới tụng bài Kinh "Tán Tụng Công Ðức
Diêu Trì Kim Mẫu", tụng đến câu: Cùng chung giáo hóa chung
cùng lo âu, thì sửa lại là: Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu;
để rồi Bần Đạo cho lịnh Tiếp Lễ Nhạc Quân sửa lại những chữ
trùng tự trong Kinh. Bài Dâng Hoa đến chữ: "Cúi mong
Thượng Ðế" sửa là: Cúi mong Phật Mẫu rưới ân Thiên.
Kỳ cúng Phật Mẫu nầy, theo lẽ cúng giờ Ngọ, nhưng Bần Đạo
định cúng thời Dậu là cốt yếu thuộc Âm, lại là ngày lễ Ðức Chí
Tôn. Buổi đầu, Bần Đạo biết thế nào cũng bỡ ngỡ và sơ sót,
nên cúng để chỉ dạy. Ðến kỳ Sóc Vọng tới đây, phải chấn
chỉnh cho trang hoàng.
Từ đây, Lễ Viện Phước Thiện, Hành Chánh, phải tuân y lịnh
dạy, đừng sửa đổi. Vào những ngày Sóc Vọng cùng các ngày
Lễ, Vía, phải thiết lễ cúng Ðức Chí Tôn vào thời Tý, còn cúng
Ðức Phật Mẫu vào thời Ngọ.
Từ đây về sau, nơi nào muốn lập Ðền Thờ Phật Mẫu thì phải
lập Thánh Thất trước, rồi mới lập Ðền Thờ Phật Mẫu sau. Phải
coi cách thức hành lễ nơi Ðền Thánh và nơi Báo-Ân-Từ đây
mà bắt chước làm y theo một khuôn mẫu, chẳng nên canh cải
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trái Pháp mà sanh biến, loạn hàng thất thứ." (Viết theo bài
Tường thuật của Ông Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn).
Ngày 2-2-Ðinh Hợi (dl: 22-2-1947), Ðức Phật Mẫu giáng cơ tại
Báo Ân Từ, bày tỏ sự cảm động vì con cái của Phật Mẫu đã
lập Ðền Thờ Phật Mẫu trang trọng để thờ Người.
Bài giáng cơ của Ðức Phật Mẫu như sau:
Báo Ân Từ lúc 1 giờ khuya ngày 2-2-Ðinh Hợi.
Phò loan: Hộ Pháp - Khai Pháp. Hầu đàn: Bảo Thế, Khai đạo,
Giáo Sư Hương Nhiều, Chức sắc PT và Pháp Chánh.
DIÊU TRÌ KIM MẪU
Mụ chào các con. Mừng.
Mụ lấy làm thậm cảm tình mặn nồng hiếu hạnh của các con,
nhứt là Hộ Pháp, đã lập nên Ðền thờ trọng hậu. Cả Diêu Trì
Cung đều để lời cảm ơn.
Nữ phái các con: Kể từ đây đã có nơi Mẹ con hội hiệp. Khá
nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào Mẹ không ở gần các
con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng
yếu là các con phải tập tánh hòa nhã, yêu ái lẫn nhau mà chia
buồn sớt thảm cùng nhau. Ấy là lễ hiến cho Mẹ quí hóa hơn
hết. Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ
thơ đặng khôn ngoan đạo đức.
THI
Ðầy lòng yêu ái đám quần linh,
Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.
Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,
Ðớn đau chỉ nặng mối thâm tình.
Nếu Mụ còn điều ước vọng thì chỉ trông Ngự Mã Thiên Quân
giúp Mụ thường thường cơ bút đặng dạy dỗ Nữ phái.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hộ Pháp, theo ý Mụ thì chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tý, e
cho thất lễ với Từ Bi. Vậy nên sửa lại trong giờ Ngọ Sóc Vọng
cho có thế con cái của Từ Bi dâng lễ cho Người. Thăng.
Tạo Ðền Thờ Phật Mẫu (Trung Ương).
"Ðức Hộ Pháp có dành một khu đất rộng bốn mẫu phía trước
cửa Hòa Viện để chánh thức kiến tạo Ðền Thờ Phật Mẫu
(Trung Ương).
Nhưng lòng từ bi của Phật Mẫu thấy con cái còn đang chịu
loạn lạc khổ sở, trong cửa Ðạo lại có sự chia phân, nên Ðức
Phật Mẫu dạy tạm thờ Phật Mẫu nơi Báo Ân Từ, là nhà thờ
công nghiệp của con cái Phật Mẫu, đủ thấy lòng thương yêu
cưng con đáo để của Phật Mẫu dường nào, cho đến khi cổi
xác phàm, còn đem vô tế lễ cũng là trình diện trước mắt Bà
MẸ Thiêng liêng." (Thuyết đạo của Ðức Hộ Pháp).
Khu đất rộng bốn mẫu mà Ðức Hộ Pháp dành để cất Ðiện Thờ
Phật Mẫu Trung-ương, ở ngoại-ô Tòa Thánh, trên đường Bình
Dương, cách cửa Hòa Viện (cửa số 1) chừng 1000 thước về
hướng Núi Bà, bên tay mặt, tại xóm Tà Mun hiện nay.
Vào cuối năm Tân Mão (1951), nhận thấy Báo Ân Từ bằng cây
ván, cất trước đây 20 năm, nay đã hư mục hầu hết, mái ngói
quá cũ bị dột nhiều chỗ khi trời mưa, nên Bà Phối Sư Hương
Nhiều, Chưởng quản Phước Thiện Nữ phái, có dâng tờ lên
Ðức Hộ Pháp và Hội Thánh xin cho Nữ phái Phước Thiện
được lãnh cất lại Báo Ân Từ bằng vật liệu nặng cho chắc
chắn.
Ðức Hộ Pháp chấp thuận, nhưng kiểu mẫu phải do Ðức Ngài
chỉ định và Ban Kiến Trúc đứng ra xây dựng.
Ðức Ngài kêu Tá Lý Ðinh văn Cung (Ban Kiến Trúc) chỉ dẫn
từng chi tiết để chỉ huy công quả thợ hồ làm việc.
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Phần làm móng, đúc cột và đà ngang, hoàn toàn bằng bê-tông
cốt sắt, cả mái lợp bên trên cũng đúc bê-tông luôn, vách xây
hai mươi bằng gạch rất chắc chắn.
Phần trang trí và đắp vẽ, Ðức Hộ Pháp giao cho Tá Lý Hà văn
Chỉnh hướng dẫn công thợ đắp vẽ và sơn phết. Ðức Ngài dạy
đắp một khuôn bao thật lớn ở ngay giữa tấm vách ngăn (phía
sau là Hậu điện), để đắp các pho tượng thờ theo tích HỚN
RƯỚC DIÊU TRÌ, là vua Hớn Võ Ðế rước Ðức Phật Mẫu, Cửu
vị Tiên Nương và bốn Tiên đồng Nữ nhạc cỡi chim Thanh loan
đến trần, chứng lễ Khánh thọ của vua Hớn Võ Ðế.
1- Trên hết đắp chơn dung Ðức Phật Mẫu cỡi chim Thanh
loan. (Thanh loan là con chim loan màu xanh, cùng một loại
với chim phụng, con chim trống gọi là phụng, con mái gọi là
loan. Thanh loan được dùng làm con chim lịnh của Ðức Phật
Mẫu và Ðức Phật Mẫu cỡi đi du hành đến các cõi trần.).
2. Kế đó đắp chín pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.
3. Tiếp theo đắp bốn pho tượng của bốn vị Tiên đồng Nữ nhạc
theo hầu Ðức Phật Mẫu.
4. Ðắp pho tượng của Ông Tiên Ðông Phương Sóc đứng, hai
tay nâng cái dĩa rước bốn quả Đào Tiên do Ðức Phật Mẫu
đem xuống tặng mừng vua Hớn Võ Ðế. Tượng của Ðông
Phương Sóc phải đặt bên tay mặt của Ðức Phật Mẫu mới
đúng.
5. Bên phía tả của Ðức Phật Mẫu đắp lên một ngôi chùa cổ
thật đẹp gọi là Hoa Ðiện, rồi đắp Pho tượng Ðức Thượng
Phẩm Cao quỳnh Cư quì trước sân Hoa Ðiện.
Anh em công quả Sở Ðắp Vẽ bạch: - Bạch Thầy, làm sao biết
được hình dung của Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương
cùng các Ðấng mà đắp.
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Ðức Hộ Pháp dạy: - Tượng của Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên
Nương đắp theo hình chưng cộ lần đầu tiên năm Ðinh Hợi
(1947). Thầy có chỉ Chí Thiện Trạch với Trần Phong Lưu làm
và Tá-Lý Lâm Thành Kía cất giữ, coi theo đó làm mẫu. Khi
trước có mượn bức ảnh của Bà Nữ Phối Sư Hương Hiếu về
sự tích đời nhà Hớn bên Tàu. Biểu mấy đứa nó rọi lại bức ảnh
và chép lại sự tích ấy.
Trong lúc công thợ làm việc, Ðức Hộ Pháp thường đến xem
sóc, chỉ dạy việc nầy việc nọ, khơi nhắc nhiều chuyện vui vẻ
làm phấn khởi tinh thần của các anh em công thợ.
Nơi khuôn bao hình chữ nhựt ở tấm vách ngoài, ngó ngay vào
Chánh điện, Ðức Hộ Pháp định cho đắp tượng Ðức Cao
Thượng Phẩm quì nghinh tiếp Ðức Phật Mẫu, nhưng sau đó
Ðức Ngài đổi ý, dạy chừa trống.
Ðức Ngài nói: Chờ ngày nào tạo được Ðền Thờ Phật Mẫu
Trung-ương chánh thức thì nơi đó sẽ đắp hình NAM BÌNH
VƯƠNG PHẬT, cũng như nơi Ðền Thánh có Hộ Pháp ngự
trên ngai trông vào Bát Quái Ðài. Còn ở đây là Báo Ân Từ
dùng tạm làm Ðền Thờ Phật Mẫu, nên chỗ nầy không đắp, để
trống.
Anh em thợ hồ bạch: Xin Thầy cho biết hình Nam Bình Vương
Phật để sau nầy mấy con đắp.
Ðức Hộ Pháp nói: Chừng nào tạo Ðền Thờ Phật Mẫu chánh
thức thì Thầy sẽ cho biết, không gì lạ. Ðền Thánh tượng trưng
Bạch Ngọc Kinh tại thế có hình Hộ Pháp mặc Thiên phục khôi
giáp, thì nơi Ðền Thờ Phật Mẫu tượng trưng Lôi Âm Tự, lẽ dĩ
nhiên có hình Ngài, nhưng không mặc Thiên phục, chỉ mặc áo
cà sa nhà Phật.
Hai gian hai bên của Báo Ân Từ, gian bên Nam phái lập long
vị thờ "CHƯ CHƠN LINH NAM PHÁI", gian bên Nữ phái lập
long vị thờ "CHƯ CHƠN LINH NỮ PHÁI" .
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Theo tài liệu của Ban Kiến Trúc, Báo Ân Từ được:
- Khởi công xây dựng: 16-1-Nhâm Thìn (dl: 11-2-1952).
- Ðức Hộ Pháp trấn Thần và An vị cúng Ðức Phật Mẫu ngày 48-Quí Tỵ (dl 11-9-1953).
- Khánh thành ngày 9-1-Ất Mùi, nhân dịp Ðại Lễ Khánh Thành
Tòa Thánh Tây Ninh từ ngày mùng 6 đến ngày 16-1-Ất Mùi.
Đôi Liễn Báo Ân Từ (*).
Ðôi liễn nầy đặt tại hai cây cột trước bàn thờ Phước Lộc Thọ
nơi Hậu Ðiện Báo Ân Từ.
- BÁO đáp chí công tiền bối khai cơ Thiên đạo lưu truyền thiên
vạn đại.
- ÂN từ đại đức hậu nhơn thừa kế tôn sùng chánh giáo thất ức
niên
•報答至功前輩開基天道留傳千萬代
•恩祠大德後人承繼尊崇正敎七億年
Giải thích:
Câu 1: Đền đáp công nghiệp lớn lao của các bực tiền bối đã
mở ra nền tảng Đạo Cao Đài để truyền lại muôn đời về sau.
Câu 2: Đền thờ những vị có công ơn lớn, người sau thừa kế,
tôn sùng nền Đạo chơn chánh đến 700.000 năm.
Ghi chú (*): Đôi liễn nầy do ông Nguyễn Phước Thiện (đã qui
liễu) làm sẳn đem vào hiến Báo Ân Từ vào năm 1993. Đôi liễn
tuy đối không chỉnh, lại thất niêm: chữ THIÊN ĐẠO không đối
với TÔN SÙNG, chữ LƯU TRUYỀN không đối với CHÁNH
GIÁO, thất niêm chỗ chữ ỨC, phải là Bằng, để đối với chữ
VẠN là Trắc. Nhưng vật hiến do lòng tín ngưỡng nên giữ y.
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Đức Hộ-Pháp thuyết
tại Báo Ân Từ ngày
mồng 01 tháng 02
năm Ðinh-Hợi (1947)
rằng:
"Từ đây chúng ta rất
hân hạnh thờ Phật
Mẫu tại Báo Ân Từ.
Buổi mới mở Ðạo
Bần Ðạo biết công
nghiệp của Phật Mẫu thế nào, Ngài và Cửu Vị Nữ Phật dìu dắt
con cái của Ðức Chí Tôn từ ban sơ đến ngày đem chúng ta
giao lại cho Thầy. Ngày mở Ðạo, vì cái tình cảm ấy, các vị Ðại
Thiên Phong buổi nọ xin thờ Phật Mẫu ở Ðền Thánh, thì Phật
Mẫu cho biết rằng: Quyền Chí Tôn là Chúa còn Phật Mẫu là
tôi, mà tôi thì làm sao ngang hàng với Chúa, chúng ta thấy
Phật Mẫu cung kính Chí Tôn đến dường ấy không gì lường
được. Cả cơ quan tạo đoan hữu tướng, thảy đều do Phật Mẫu
tạo thành. Khi ta đến cõi trần mang mảnh thi hài, cái chơn linh
khi đến, khi về cũng do nơi tay Phật Mẫu mà sản xuất".

BÁO CÁO
Đức Hộ pháp nói về huyền diệu này do hồn linh Phối Thánh
Màng báo cáo về Đinh Công Trứ: "Hội Thánh duy có một, dầu
biến ra trăm hình, ngàn trạng cũng huờn lại chỉ có một chủ
quyền là Thánh-Thể Ðức Chí-Tôn đó thôi. Hễ tâm ý muốn tạo
ra đây đặng phân chia sẽ tiêu diệt nghe không?
Ngọn lửa hai lần muốn tiêu hủy Trường Qui-Thiện là do
nguyên-căn Trứ muốn chia rẻ, cái hại ấy cho tinh thần của Trứ
đây! Không phải Qua nói: Thánh Màng về nói những điều em
dự định làm, những ý nghĩ em dự định thực hành.Trứ ! Qua
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hiểu em hơn hết! Thầy em hiểu em mà, không lẽ Phối Thánh
Màng cáo gian cho em, nó nói hết công chuyện với Qua, ở
nhà Em đã làm gì và còn muốn làm gì nữa. Tôi dặn một lần
nữa vì Ðạo của Chí Tôn có một, ai muốn phân chia lực-lượng
của Ngài sẽ tiêu diệt mà thôi, chẳng những tiêu diệt còn phải
xuống Phong-đô đền tội nữa! Ðạo biến ra trăm hình ngàn
tướng vẫn dưới một chủ quyền của Chí-Tôn !" (Ngày 16 và 17
tháng 7 năm Mậu Tý -1948)

BÁO CHÍ
Ngày 01 tháng 12 năm 1931 Đức Quyền Giáo Tông Thượng
Trung Nhựt có gởi lên 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."

BÁO HIẾU
Đức Hộ Pháp nói ngày 13-10-Giáp-Ngọ (1954)
Cả toàn con cái Đức Chí-Tôn buổi nọ chỉ còn lại có ba người.
Ba người ấy thiên-hạ gọi là ba người lỳ. Ba người ấy là:
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- Đức Quyền Giáo-Tông,
- Đức Cao Thượng-Phẩm và Bần-Đạo đây.
Chúng tôi nhứt trí quyết làm cho thành Đạo, cho vừa lòng Đức
Chí-Tôn, bởi vì không biết duyên cớ nào chúng tôi hiểu rằng:
chúng tôi phải báo hiếu cho Đức Chí Tôn và tự-nhiên quyềnnăng Thiêng-liêng giúp chúng tôi biết Đạo Cao-Đài này tươnglai sẽ cứu quốc, cứu chủng tộc và giống-nòi, chúng tôi hiểu rõrệt như thế, nên ba Anh em chúng tôi nhứt định hy-sinh kiếp
sống mình, hy sinh cả hạnh-phúc để tạo cho nên tướng, nhứt
quyết như thế nào, bất kể sống chết. Cả ba chúng tôi, nhứt
định phải làm cho Đạo Cao-Đài thành, thành đặng cứu khổ,
cứu chủng tộc chúng tôi. Sự quyết chí về tương-lai như thế,
nên phải bỏ Chùa Gò-kén, tức là Từ-Lâm Tự, để về đây, về
làng Long-Thành Tây-Ninh để lập nên Toà-Thánh bây giờ."

BÁO MỘNG
(Báo là bảo cho biết; mộng là điềm chiêm bao, tức là trong
giấc ngủ chơn thần được thấy việc này việc nọ trong nhiều
cảnh giới khác nhau tùy theo trình độ hiểu biết mỗi người).
Có ba thứ "mộng" là: Thần mộng, thường mộng và Ác mộng.
Thần mộng là giấc mộng đẹp, dầu cho qua nhiều thời gian mà
vẫn còn nhớ mãi, vui như thật. Thường mộng là giấc mộng
bình thường, có thể quên nhiều hơn nhớ, do nằm ngủ bị cấn
hoặc huyết mạch lưu thông không đều. Ác mộng là giấc mộng
dữ, có thể đã gây ân oán với người cõi khác. Ví như là đã giết
người, bây giờ hồn oan ấy mới tìm gặp thì họ sẽ trả oán, bằng
cách đánh nhau dữ tợn, nếu thắng thì sau khi tỉnh dậy sẽ mệt
mỏi. Nếu thua thì sẽ gây bịnh hoạn, có thể vì kinh khủng mà
chết mạng cũng vì giấc chiêm bao không lành ấy gây ra.
Đây là sự thật: Vì Chính sách Hòa Bình Chung sống của Đức
Hộ-Pháp đề ra mà rất nhiều Chức sắc cùng Tín hữu trung kiên
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đã theo, nhưng thời kỳ Quốc gia vì hiểu lầm, vì muốn diệt Đạo
Cao Đài, nhất là thời kỳ của Ngô Đình Diệm, muốn dựng nền
Công giáo mà diệt Đạo Cao-Đài nên không công nhận đường
lối Hòa bình của Đức Hộ-Pháp khiến Ngài phải lưu vong sang
Miên quốc để thực hiện Chính sách. Những người theo thì bị
"ở tù". Trong bốn người đại diện gồm có:
1- Nguyễn Thanh Nguyên 2- Huỳnh Văn Hưởng
3- Nguyễn Minh Ngời
4- Đỗ Hoàng Giảm
Trên đây thì ba người đã ra đi vĩnh viễn, chỉ duy nhứt ông Đỗ
Hoàng Giảm còn tại tiền, nhưng tuổi đời rất cao (2011).
Trong tập "Hoài niệm Tôn Hưng", xin trích một đoạn nói về
"Những nguồn an ủi trong chốn lao tù" của ông Tôn Hưng Huỳnh văn Hưởng: "Thời gian lao lý được nhiều an ủi của các
Đấng vô hình đến thăm, như Đức Cao Thượng Phẩm báo
mộng cho bài thi, do Lễ sanh Huỳnh Công Chánh ghi:
Trách ai chia xẻ nửa non sông
Thống nhứt đề ra cũng bị còng
Đất Bắc, Nga- Hoa xua vũ khí,
Trời Nam, Anh- Mỹ hộ tiền đong
Xưa kia Trịnh -Nguyễn phân tranh khổ,
Nay lại Hồ - Ngô cũng dị đồng
"Chánh sách Hoà Bình Chung Sống" của,
Cao Đài Hộ Pháp ắt nên công.
CAO THƯỢNG PHẨM
Sáng ra, anh em xem bài thi của Đức Cao Thượng Phẩm đến
an ủi, anh em rất mừng rỡ, thật là nguồn an ủi lớn lao cho anh
em vững tinh thần để thọ khổ nơi lao tù. Đây là Thần mộng.
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BÁO QUỐC TỪ
報國祠
E: The National Pantheon
F: Le Panthéon national
(Báo: Ðáp lại. Quốc: Nước,
quốc gia. Từ: Ðền thờ.)
Báo Quốc Từ là một Đền
thờ, thờ những vị có công
lớn đối với đất nước và dân
tộc Việt Nam. Ngôi Đền
này để tưởng niệm "Những
kẻ chí sĩ lãnh trách nhiệm
nghiêng vai gánh vác cả
non sông, đều làm phận
sự, công nghiệp nhiều ít
ấy, tính lời vốn với Toà
Thiêng Liêng, hoặc ghi tên
tuổi vào Thanh sử thiên
niên chớ chẳng phải để kể công trình với Chúa tể ấy".
BÁO QUỐC TỪ thành lập ngày 01-01-1955, cách cửa Chánh
Chợ cũ Long Hoa về phía Bắc độ hơn trăm thước Cách Đền
Thánh Toà Thánh Tây Ninh khoảng hai cây số. Du Khách
muốn viếng Toà Thánh nếu đi về phía Long-Hoa-Thị thì phải đi
ngang qua Đền Báo-Quốc-Từ, vì ngôi Đền này nằm trên trục
lộ giao thông một cách oai nghiêm, lộng lẫy nhưng gọn gàng
và 報đủ đầy sự khiêm tốn, chính con lộ này được mang danh
là "Lộ Báo Quốc Từ".
Hằng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch Hội Thánh
Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh cùng toàn Đạo có thiết "LỄ GIỖ
TỔ HÙNG VƯƠNG" tại ngôi Đền này..Nhìn vào sáu mặt Đền
thông thoáng, nhất là hai mặt cửa: phía chính Bắc và chính
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Nam có đắp nổi đôi câu liễn đối viết bằng chữ Hán nói trên.
Ðức Phạm Hộ Pháp đã cho xây dựng một ngôi Báo Quốc Từ
nằm sừng sững giữa Đại lộ, đi từ Tòa Thánh xuống Chợ Long
Hoa, làm như một quãng trường lớn, xe cộ phải đi vòng chung
quanh Đền khiến tất cả đều cúi đầu ngưỡng vọng về việc
"Cứu Quốc Công Thần"của các Ngài.
BÁO QUỐC TỪ cất theo hình lục giác đều, hai mặt trước và
sau có đắp đôi liễn nơi cổng chánh nói lên sự tôn kính đối với
các bực anh hùng chí sĩ xả thân bảo vệ tổ quốc, xây dựng
giang sơn. Ðôi liễn như vầy:
▪ Bảo thủ cơ đồ anh hùng dương khí phách,
▪ Hộ trì quốc vận chí sĩ hiển uy linh.
•保守基圖英雄揚氣魄
•護持國運志士顯威靈
Nghĩa là:
- Bảo thủ cơ đồ, người anh hùng nêu cao khí phách,
- Hộ trì vận nước, người chí sĩ hiển lộ oai linh.
Trong BÁO QUỐC TỪ nơi bàn thờ chánh thì thờ Quốc Tổ
Hùng Vương, các vị Cứu quốc công thần, Chiến Sĩ Trận Vong.
Linh vị thờ viết bằng Hán tự, như sau:
Chữ lớn hàng giữa: HÙNG VƯƠNG QUÂN CHI THỈ.
Hàng bên trái: CHIẾN SĨ TRẬN VONG.
Hàng bên phải: CỨU QUỐC CÔNG THẦN.
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Chính giữa Đền trần thiết một bàn thờ uy nghi:
Các Linh vị đều sơn son thếp vàng, từ khí bằng đồng bóng
loáng. Hai bên có đủ lộng tàng, đồ lỗ bộ. Ngay sau bàn thờ có
tám chữ Nho viết theo lối Đại tự:
CỨU QUỐC CÔNG THẦN CHIẾN SĨ TRẬN VONG
救國功臣戰士陣亡
Dưới tám chữ ấy có bốn Bài vị sơn son thếp vàng là các vì
Vương: HÀM NGHI, THÀNH THÁI, DUY TÂN được thờ trong
Báo Quốc Từ cũng là thờ Linh vị các vì Vua nhà NGUYỄN có
tinh thần cách mạng chống Pháp đô hộ và nhà Cách mạng
CƯỜNG ÐỂ, sau đó là Anh hùng TRÌNH MINH THẾ (Quốc
Sĩ). Thế nên, trong buổi Lễ Khánh Thánh Báo Quốc Từ ngày
16-8-Ất Mùi (dl 1-10-1955), Ðức Phạm 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"…
Ngày hôm ấy: Hoàng Thân Tuy Lý Vương Tôn Ưng An Thúc
Dật Thị được mời dự lễ Khánh Thành Báo Quốc Từ ngày 168-Ất Mùi (dl 1-10-1955) Ông có viết một bài cảm tưởng, đại ý
như sau, trích một đoạn: "Trước cảnh các Tín đồ Cao Ðài nam
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nữ kéo đến Báo-Quốc-Từ niệm hương, lễ bái thành kỉnh, tôn
sùng anh linh của các bậc tiền nhân, thật làm cho kẻ thân tộc
nầy không sao tả xiết nỗi cảm kích tri ân, nó xúc động cả tâm
hồn. Những sự tai nghe mắt thấy đã đưa người xem từ cái
mới lạ nầy qua cái mới lạ khác. Khi tôi trở về Sài Gòn, cảm
thấy tinh thần rất khoan khoái, tâm trí nhẹ nhàng:
Muôn vàn cảm tạ các Chơn linh,
Ẩn ước Thiên cơ chỉ giáo mình.
Ðôi ngã Âm Dương tuy cách biệt,
Một niềm thành kính thấu U Minh.
U Minh hiển hiện giữa quang minh,
Quá khứ tương lai kể sự tình.
Báo quốc tinh trung gương vạn cổ,
Ân cần khuyên nhủ khách tài danh.
Ðức Phạm Hộ Pháp cho xây dựng Báo-Quốc-Từ ngay giữa
đường, không thiên tả, không thiên hữu, cũng không ở đầu
đường hay cuối đường, có ý nghĩa là công nghiệp của mỗi vị
vua vẫn còn dang dở nửa chừng, cần có sự nối tiếp của các
thế hệ sau. Các thông lộ này tạo thành chữ BÌNH 平 mà Báo
Quốc Từ nằm vào chính giữa, nói lên ý nghĩa là cầu mong
HOÀ BÌNH, CÔNG BÌNH…cho muôn dân. Nhất là vùng Thánh
địa,Toà Thánh Tây Ninh này được nhiều diễm phúc
Nguyên do Đức Hộ-Pháp đề xướng lập Báo Quốc Từ:
Đức Hộ-Pháp đã đề xướng lập BÁO QUỐC TỪ với nhiều
nguyên do. Bởi:"Hoàn cảnh đất nước Việt Nam lúc bấy giờ hết
sức sôi động. Nơi Triều đình Huế:
- Vua Thành Thái (1889-1907) bị phế (3-9-1907).
- Vua Duy Tân (1907-1916) lên kế vị (8-9-1907) nhưng từ bỏ
ngôi, hợp với Trần Cao Vân chống Pháp và bị bắt (6-5-1916).
Ngài giữ thái độ oai nghi lãnh đạm, cho đến khi bị đày qua đảo
Réunion cùng với vua Thành Thái(13-5-1916). Cái chí khí kiêu
hùng và bất khuất của vị vua 17 tuổi, nung thêm chí căm hờn
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ngoại chủng của Đức Giáo Chủ Phạm Công Tắc lúc bấy giờ.
Với khí thế tuổi trẻ, Ngài muốn vươn lên phá tan xiềng xích nô
lệ, để đòi lấy quyền sống và giải thoát gông cùm ngự trị trên
giống nòi. Nhưng tuổi nhỏ, Ngài đành chấp nhận hoàn cảnh,
gia nhập phong trào Đông Du năm 1907, khi vua Duy Tân nối
ngôi, để mong học hỏi thêm kinh nghiệm tranh đấu, tinh thần
Cách mạng giữ nước của Người.
Phong trào Đông Du (1904-1907) do Kỳ Ngoại Hầu Cường Để
làm Minh chủ và hai nhà Cách mạng Phan Bội Châu và Phan
Châu Trinh khởi xướng để nâng cao dân trí, bằng cách gởi
các thanh niên du học ngoại quốc nhất là Nhật Bản. Tại Sài
Gòn phong trào Đông Du do hai ông Gilbert Chiếu (tức Trần
Chánh Chiếu) và Dương Khắc Ninh lãnh đạo. Các ông thành
lập các kinh thương hội như "Minh Tân công nghệ" và khách
sạn "Nam Trung" làm nơi lưu trú hội họp cho đảng viên. Ngài
Phạm Công Tắc dù đang theo học năm thứ hai trường
Chasseloup-Laubat cũng lén bỏ học đến họp với anh em. Hai
ông Gilbert Chiếu và Dương Khắc Ninh tập hợp các đảng viên
chia nhiều nhóm được ghi tên vào nhóm thứ tư. Lòng Ngài
như mở hội nhưng phong trào bị khám phá. Mật thám đến tra
xét cơ sở Minh Tân công nghệ. Ông Dương Khắc Ninh đã lẹ
tay hành động, tiêu hủy tất cả hồ sơ và tài liệu nên không ai bị
lôi thôi gì cả. Khi ông Chiếu bị bắt, Ngài lại về quê." Vì ảnh
hưởng cách mạng và các Tiên Vương, về sau, Ngài lập Báo
Quốc Từ, bôn ba sang Nhật rước tro Cường Để, về Sài Gòn
rước linh vị Thành Thái và Duy Tân đem thờ nơi Báo Quốc Từ
(gần chợ Long Hoa). Ngoài ra cơ quan thông tin Cao Đài sưu
tầm và phổ biến các hình ảnh Phan Bội Châu, Phan Chu
Trinh, Nguyễn Thái Học,…Tất cả sự việc đó để nuôi dưỡng ý
chí các liệt sĩ bất khuất và di dưỡng vang bóng một thời của
tuổi trẻ hào hùng… để xuất dương. Ba nhóm đã sang tới Nhật.
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BÁO OÁN
報怨
Báo oán tức là trả oán cừu xưa: hoặc trong tiền kiếp hay hiện
kiếp. Ngày nay những ân oán được đền trả trong kiếp này.
Cuộc Ân oán đối với Đốc Phủ Ca.
Lúc đầu ông Đốc Phủ Ca làm Quận Trưởng Châu Đốc. Ông
vâng lịnh Thực dân Pháp ruồng bố các nhóm Cách Mạng
chống Pháp đang lập căn cứ trong Thất Sơn, giết chết ông Cử
Ða và bắt học trò của Cử Ða là Bảy Do giao cho Pháp xử tử.
Chơn linh Ông Bảy Do là Phật Thầy Tây-An. Linh hồn Ông
Bảy Do lên kiện nơi Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung cho phép
ông Bảy Do báo oán và giao phận sự giục loạn trong nền Ðại
Ðạo của Ðức Chí Tôn để trục ngoại các thành phần phản đạo,
rửa ráy hàng ngũ Chức sắc cho trong sạch.
Theo luật báo oán: Ngọc-Hư-Cung cho phép ông Bảy Do báo
thù ông Ca về tội sát nhơn, báo cho Ông Ca tu không được, bị
khảo cho đến chết.
Lúc đương quyền thì ông Quận-trưởng nhiều uy quyền, ai
cũng sợ ông CA, riêng ông Ngọ đối xử với ông bằng tình bạnbè thân mật vẫn gọi ông CA bằng tiếng "mày, tao". Ông Ngọ
nói gì ông Ca cũng nghe cả (đó là người nài đối với con trâu
nên cả nễ nhau từ tiền kiếp đến giờ là vậy).
Khi Ông Ca chết Chi-phái này tan rã, vì không còn dấu vết gì
của Cao-Đài Toà-Thánh Tây-Ninh nữa, ông Ca là người phản
Đạo thứ nhứt. (Tiền kiếp ông Ca là Thanh ngưu của Đức Lão
Tử và Từ Giáp là người nài, nay đầu kiếp là Truyền Trạng
Ngọ, cho theo xuống thế đặng giữ Thanh ngưu)
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,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- 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."

BÁO ỨNG
報應
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Bề báo ứng huyền cơ rất hẳn,
Đạo truyền Đời tỏ rạng gương soi,
Chúc mừng ĐẠI-ĐẠO HOẰNG KHAI.

BÁO ỨNG NHÃN TIỀN
報應眼前
E: The retribution of act before the eyes.
F: La rétribution des actes devant les yeux.
Báo: Ðáp lại. Ứng: Hiển hiện một cách mầu nhiệm. Nhãn: Con
mắt. Tiền: Trước. Nhãn tiền: Ngay trước mắt. Báo ứng nhãn
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tiền là báo đáp trở lại một cách hiển hiện lẹ làng trước mắt,
không phải chờ đợi lâu.
Sự báo ứng nầy xảy ra ngay trong một kiếp sống, xảy ra liền
sau đó, hoặc sau vài năm. Do đó, sự báo ứng nhãn tiền còn
được gọi là Tốc báo (Báo ứng cấp tốc).
Sự báo ứng xảy ra chỉ là thi hành theo đúng Luật Nhân Quả:
Chưởng qua đắc qua, chưởng đậu đắc đậu. (Trồng dưa được
dưa, trồng đậu được đậu). Nhân nào quả nấy, không bao giờ
sai chạy, chỉ có thời gian quả báo lâu hay mau mà thôi.
Kinh Sám Hối có câu:
"Đó là báo ứng nhãn tiền,
"Mau thì mình chịu lâu truyền cháu con."

BẠO ĐỘNG
暴動
F: Violence, émeute.
Thầy dạy: "Trung, Tắc ! Từ đây, như Thầy dạy điều chi, ráng
để chí lo cho toàn phận sự, đừng làm việc bạo động nữa
nghe! Chẳng biết chừng nào các con mới hiểu rằng mỗi việc
Thầy làm đều có huyền vi mầu nhiệm, gắng chí đặng chung lo
với Thầy."

BẢO AN QUỐC THỂ
保安國體
Đức Hộ-Pháp dạy cho biết: "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
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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."

BẢO CÔ QUÂN (Phẩm)
保孤君
Luật Sư Dương Văn Giáo, được Đức Chí Tôn phong chức
Bảo Cô Quân chánh vị của Thập Nhị Bảo Quân, tức là Hàn
Lâm Viện Đạo Cao Đài.
Thầy dạy: Tòa Thánh, ngày 10-1-Ất Hợi (dl 13-2-1935)
Thầy chào các con: "GIÁO! Con đặng phong vào chánh vị Bảo
Cô Quân. Thầy cậy con một điều là để hết dạ yêu thương,
binh kẻ hèn, giúp người khổ. Con nắm lưỡi gươm huệ kiếm
đặng dẹp lối chông gai cho Đạo êm đềm bước tục. Ấy là trách
nhậm khó khăn nhưng cũng là phương làm con nên vinh
diệu."

BẢO CÔNG QUÂN (Phẩm)
保公君
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:
1- Hiền Hữu NHÀN, Đức Chí-Tôn ban cho chức Chỉnh Nghiêm
phái Thái.
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2- Hiền Hữu NGỌC, Đức Chí-Tôn ban cho chức Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn lo phổ độ phái Đường Nhơn.
3- Hiền Hữu NGUYÊN! Đức Chí-Tôn ban cho chức Bảo Công
Quân. Đạo phục y như Bảo Văn Pháp Quân, song không có
bông sen trên Mão. Vấn một đoạn lụa mỏng như Tiếp Dẫn
Đạo Nhơn, song thắc hai bên hai cái bông nhỏ, thả tụi ra sau.
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."
Phú Nhuận ngày 19-01-Canh Thìn (dl: 26-2-1940)
Thầy dạy: "Nguyên! Trách nhiệm của con là Bảo Công Nghệ
Quân. Phải do nơi phẩm tước mà lo giúp Đạo trong lúc này
cho có sự sống và liên hiệp trong cơ quan
Chỉnh Nghiêm Pháp Quân bạch: "Bạch Thầy: Con phải đứng
hay quì chỗ nào, xin Thầy chỉ cho con"
- Không ! Phải đứng nơi Hiệp-Thiên-Đài và đi khắp chỗ trong
Đàn tùy lúc mà lo cho đừng thiếu trật tự. Phải để mắt mà xem
hễ ai bất tùng theo lễ pháp thì mời ra khỏi Đàn liền.
Chỉnh Nghiêm Pháp Quân bạch: …
Cờ thì nhập Đàn dựng nơi bàn Hộ-Pháp chớ không cần đem
theo lúc hành sự. Hễ đàn thiếu lễ, sanh loạn thì trách cứ về
phần con chịu nghe!"

BẢO DƯỠNG
保養
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện bảo dưỡng khắp nơi,
Phước Thiện lập để cứu đời chúng sanh.
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Phước Thiện là phước Trời dành,
Để cho nhơn loại lập thành cửa tu.

BẢO ĐẠI (Vua Triều Nguyễn)
Tức là Nguyễn Vĩnh Thụy, là vì vua cuối nhà Nguyễn.
Bảo Đại đối với Đạo Cao Đài:
Từ năm thứ tư của Hoàng Đế Bảo Đại lên ngôi, Hoàng Triều
đã không hiểu nền Đạo chánh của Đức Thượng Đế tá danh
Cao Đài, nên đã ra Đạo vụ "Bảo Đại Tứ Niên, Cao Đài bất đắc
truyền bá Trung Kỳ" (Năm Bảo Đại thứ tư, ra lịnh cho Đạo Cao
đài không được truyền bá ở xứ trung Kỳ). Có lẽ Hoàng Gia bị
nhiều áp lực:
1- Áp lực các Đồ Nho hủ lậu: chỉ
biết có Đạo Nho và tưởng rằng các
Đạo khác đều là tà giáo nên đã cấm
Thiên Chúa Giáo, phải gây nên lắm
điều trắc trở, mất nước một phần
lớn cũng vì lẽ ấy. Họ lại nghĩ rằng
Đạo Cao Đài cũng là một nhóm
người mê tín lôi kéo các Nho Sĩ làm
mất gốc tín ngưỡng nơi Khổng Phu
Tử mà họ hằng sùng thượng.
2- Áp lực của thực dân Pháp:
Mượn thế lực nhà vua đàn áp nền
Tôn giáo có ảnh hưởng rất mạnh
trong quần chúng. Sự nhập môn
rầm rồ của các Hương Chức Hội
Tề, các Đốc Phủ, Cò-mi, các trí thức
nơi công sở, tư sở, các giáo chức,
đội cai….đã lưu ý, họ nghĩ rằng nhóm người nầy có xu hướng
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yêu nước, nên để tự do bành trướng thì mỗi ngày mỗi đông
đảo, sẽ biến thành một lực lượng khó trị.
3- Áp lực của Phật Giáo: Chính chùa Gò Kén của Hòa
Thượng Như Nhãn đã hiến cho Đạo Cao Đài để làm Tổ Đình
Trung Ương mà họ cũng đòi lại vì tín đồ Phật Giáo đã bỏ chùa
theo Thánh Thất rất đông đảo. Toàn quyền Đông Dương
Pierre Pasquier thú nhận: Mình mượn Đạo Phật để đàn áp
Cao Đài.
4- Áp lực Thiên Chúa Giáo: Nơi nào có tín đồ Cao Đài thì
Thiên Chúa phải chùng bước một chỗ, không thâu nhận thêm
bao nhiêu kẻ theo mình,vì tinh thần đại đồng nó mạnh hơn tinh
thần theo Thánh Chúa Gia Tô.
Lồng vào Hoàng Tộc, một bên là Từ Cung Thái Hậu nắm tinh
thần Phật Giáo Việt Nam, còn một bên là Nam Phương Hoàng
Hậu là con chiên trung thành của Chúa, nên Đạo vụ "Cấm Đạo
Cao Đài truyền bá Trung Kỳ" là lẽ đương nhiên. Đạo Cao Đài
không oán trách việc ấy. Dần dần Hoàng Tộc bị mất quyền,
thực dân Pháp càng lấn lướt, các Quan Triều mới nghĩ đến
việc nới tay cho Cao Đài bành trướng. Mãi đến ngày 9-3-1945
Pháp bị Nhật đảo chánh, sự thật đã phô bày rõ rệt, cây cờ
nhơn nghĩa của Đức Chí Tôn tự do phất phới. Cuộc giải phóng
quê hương do nhóm thanh niên Cao Đài thực hiện đã giao lại
cho Bảo Đại lập chánh phủ Trần Trọng Kim đầu tiên. Cộng sản
lại hoạt động mạnh, buộc Bảo Đại phải thoái vị để nắm chánh
quyền. Bảo Đại phải lưu vong qua Hồng Kông để chờ cơ phục
nghiệp. Đức Hộ Pháp từ Madagascar về chấn chỉnh Đạo xong,
sang qua Hồng-Kông rước Bảo Đại về làm Quốc Trưởng ViệtNam Độc-lập thống nhất.
Quên đi những điều không đẹp xưa, lấy ân báo oán, oán ấy
phải tiêu nên thâm tình của Hoàng Tộc đối với Đạo Cao-Đài
bắt đầu từ 1946 đến mãi về sau tình cảm được đậm đà.
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Những bằng cớ của Hoàng Triều cận đại đối với Đạo:
Lúc lưu vong ở Hồng Kông Bảo Đại có gởi cho Đức Hộ Pháp
một bức thư gói ghém tâm tình của mình kỉnh Đạo Cao Đài
như sau:
Cựu Hoàng Đế Bảo Đạo gởi cho Ngài Phạm Công Tắc Hộ
Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
Đức Hộ Pháp, Ông Trần Quang Vinh Tổng-tư-lịnh của quí giáo
đã trình bày cho tôi rõ vị trí và lập trường của Ngài đối với các
vấn đề chính trị hiện thời của nước nhà. Nay ông Trần về
nước, ông sẽ giải bày rõ ý kiến của Tôi đối với mọi vấn đề của
Ngài. Tôi rất vui lòng thấy rằng Đại Đạo Cao Đài đã tỏ ra hết
sức nhiệt thành với mọi vấn đề quốc sự và lúc nào cũng tìm
kiếm những Pháp Chánh hợp với danh dự và quyền lợi của Tổ
Quốc. Tôi rất đồng ý kiến của Ngài và các Chức Sắc trong
Đạo Cao Đài về các nguyên tắc chánh trị mà quí vị đã từng
tuyên bố nhiều lần. "Nước Việt Nam là MỘT phải được thống
nhất thật sự. Dân tộc Việt Nam là MỘT phải được độc lập
đúng như nguyện vọng tha thiết của toàn dân và như trào lưu
Quốc Tế".
Toàn dân đoàn kết sau, cũng nguyên tắc đem lại độc lập cho
nước trong danh dự và bình đẳng với Pháp. Tôi tin rằng với uy
tín của Ngài đã sẵn có, Cao Đài Giáo sẽ có thể thỏa hiệp với
mọi phần tử ái quốc, chống mọi hành động chia rẽ, phân ly
của đối phương và mọi mưu mô không chánh đáng của Cộng
Sản. Tôi mong rằng một ngày sắp tới, trong một nước Việt
Nam độc lập thống nhứt, Tôi sẽ có dịp gặp Ngài để tỏ lòng
luyến ái của Tôi và chào Ngài bằng những danh từ "Vị Giáo
Chủ của một Đạo Giáo hoàn toàn Việt Nam, vị lãnh Đạo sáng
suốt, quyền lợi tương lai rực rỡ."
Tôi trông cậy ở lòng nhiệt thành của Ngài và sự nỗ lực vì quốc
gia của Tôi và tất cả các Giáo Hữu Cao Đài"
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Hương Cảng ngày 21-11-1946
Bảo Đại (ký tên)
Đức Chí Tôn có giáng Cơ cho Bảo Đại một bài thi nguyên
văn như sau:
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 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 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.

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:
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Bảo Đại từ Hương
Cảng viết thơ cho
Đức Hộ Pháp ngày
21-11-1946 có câu:
"Tôi mong rằng
một ngày sắp tới,
trong một nước
Việt Nam độc lập,
thống nhất, Tôi sẽ
có dịp gặp Ngài để
tỏ lòng luyến ái của
tôi, và chào Ngài bằng những danh từ:
"Vị Giáo Chủ của một Đạo giáo hoàn toàn Việt Nam .
"Vị Lãnh Đạo sáng suốt, quyền lợi tương lai rực rỡ."

BẢO ĐẠO (1)
保道
Bảo Đạo là giữ gìn việc Đạo, nền Đạo, thì bất cứ một ai là
người Đạo đều có bổn phận phải giữ gìn.
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Phận sự bảo trọng lấy mình là dễ; còn phận sự bảo Ðạo vốn
khó vô cùng. Ðáng lẽ những kẻ khuyến khích cho Tệ Huynh
bảo trọng lấy mình nên gọi là người ơn; còn những người
khuyên lơn, bảo tồn nền Ðạo nên cho là kẻ nghịch mới phải.
Tệ Huynh tưởng khi chẳng cần nói thì chư Hiền Hữu, chư Hiền
Muội cũng đã choán biết rằng: Chẳng lẽ Chí Tôn chọn lựa Tệ
Huynh giao cầm quyền mối Ðạo đặng bảo trọng lấy Tệ Huynh
mà thôi. Trái ngược thì lại nhủ rằng: Phải hủy mình đặng bảo
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tồn sanh chúng. Chẳng lẽ chúng ta đành cho rằng trọng mình
hơn trọng Ðạo là chơn lý."

BẢO ĐẠO (2) (Phẩm)
保道
E: Religious Conservator
F: Conservateur Religieux
Bảo Đạo là một trong Tứ vị Thời Quân của chi Đạo dưới
quyền Chưởng Quản của Thượng Phẩm
PCT: "Thượng Phẩm thì quyền về Ðạo, dưới quyền có:
1- Tiếp Ðạo

2- Khai Ðạo

3-Hiến Ðạo

4-Bảo Ðạo

Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn
Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho
đặng. Bốn vị Thời Quân của chi ÐẠO, đồng quyền cùng
Thượng Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị
có phận sự riêng, quyền hành riêng là: Bảo Ðạo phải gìn giữ
bí mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ lý đoán binh vực chiếu y luật
Ðạo rồi dâng lên cho Thượng Phẩm, đặng người lo phương
bào chữa.Bảo Ðạo là người làm Ðầu Phòng Văn của Thượng
Phẩm.
….. Thượng Phẩm và Tứ vị Thời Quân của Chi ÐẠO, phải thề
giữ dạ vô tư mà hành chánh".
PCT: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành Đạo, Thầy
cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng
phạt".
CG: "Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông xin buộc
cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh
rằng: "Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo", lại muốn tỏ ra rằng: Chức
Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc
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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."
PCT: Pháp Chánh Truyền.
CG: Chú Giải (Pháp Chánh Truyền.)

BẢO ĐẠO CHƠN QUÂN
CA MINH CHƯƠNG (1850-1928)
Ngày sinh: năm Giáp Tuất
(1850)
Ngày qui:
(1928)

19-10-Mậu

Thìn

Ngài Bảo Đạo giáng Cơ: Gia
định, 17-01-Canh Thìn (dl: 242-1940)
Bảo
Đạo
Chơn
Quân:
…"Trong Thập Nhị Thời Quân
duy có Qua về trước, vì tuân
theo lịnh của Ngọc Hư Cung
sắp đặt. Tuy vậy, Qua hằng
chăm nom các cơ hành động
của chư vị Hiệp-Thiên-Đài.
Khai Đạo hỏi về cơ quan tái
lập?
- Theo Thiên Thơ tiền định, còn thành hay bất thành thì do nơi
quí vị sắp đặt khéo hay vụng. Theo ý tôi tưởng thì việc nào
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trong buổi phôi thai cũng tùy theo thế sự, xây trở theo tánh ý
của nhơn sanh đặng phù hạp với dân bản xứ. Người ngoan thì
Đạo cũng ngoan, kẻ hèn thì Đạo tức nhiên cũng hèn. Tùy theo
trình độ, chớ đem vấn đề cao để dạy kẻ thiếu học, thì thế nào
nạp được. Còn trái lại, thảo vấn đề thấp mà dạy kẻ trí thức thì
thế nào khỏi bị người khinh bỉ cho rằng mình còn thấp hơn
họ….
Không, Ấy là tôi có ý nói cho chư vị để ý đó thôi, buổi này là cơ
khảo đảo các Thánh hiền nơi trái Địa cầu này. Vậy tôi có mấy
lời khuyên Bạn rán kiên tâm nhẫn nại cho qua buổi, nghe! Đại
khảo a!"
Hiệp-Thiên-Đài

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Pháp Chánh

(Nhị Thập Cửu niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

3-/ PC
THÁNH LỊNH
Hộ-Pháp
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền ban quyền cho Giáo
Tông và Hộ-Pháp:
Chiếu y Đạo luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (dl: 1502-1938) giao quyền Thống nhất Chánh Trị đạo cho Hộ-Pháp
đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Chiếu y Thánh ngôn của Bảo Đạo Ca Minh Chương đêm 09
tháng Giêng năm Giáp Ngọ (dl: 11-02-1954).
"Thưa Đại Huynh Hộ-Pháp Thiên Tôn.
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Đệ xin giao nơi tay Ngài uy-quyển BẢO ĐẠO đặng Ngài ban lại
cho Bạn Hồ-Tấn-Khoa và lập Thánh Lịnh.
Bổn quân Bảo Đạo Ca-Minh-Chương tuân y mệnh lệnh của
Chí-Tôn và quyền Ngọc Hư phê chuẩn giao chức tước quyền
hành nơi Thế về hữu vi nhi trị; còn phần Thiêng Liêng về bổn
quân nắm giữ."
Chiếu y Thánh Ngôn của Đức Cao Thượng Phẩm nói rằng:
"Hộ-Pháp làm ơn trấn Thần Thiên-phục và ban phép giải thể
cho Hồ Hiền-Đệ; còn Khai Pháp lập Minh Thệ có Bần Tăng
chứng kiến." Nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Kể từ ngày ký tên Thánh Lịnh này, chức tước
và phận sự Bảo Đạo về mặt hữu vi giao trọn cho Hồ Tấn Khoa
đảm nhận.
Điều thứ nhì: Các cơ quan chánh Trị đạo, các tư kỳ phận thi
hành Thánh lịnh này
Tòa Thánh, ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Ngọ.
(Dương lịch: ngày 13-02-1954)
HỘ-PHÁP (Ấn ký)
Ngài Khai Pháp điếu Ngài Ca Bảo Đạo (1929)
Ác vàng chinh bóng khuất non tây,
Nhớ bạn chi nguôi tấc dạ nầy.
Xưa ở dương gian phò bút Thánh,
Nay về Tiên cảnh ở cung mây.
Đồng thuyết những ngờ thuyên xuôi mái,
Chiếc nhạn nào hay nhạn lẽ bầy ?
Đã biết tử sanh do số mạng,
Mà tình Đạo hữu khó làm khuây.
(Trần Duy Nghĩa)
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Đức Thượng Sanh điếu Ngài Ca Bảo Đạo (1927)
Hoàng hôn ắc xế khuất non Tây,
Chia sẻ xuôi chi cảnh thảm nầy.
Độ chúng xưa cùng chia gánh khổ,
Lìa trần nay vội lướt đàng mây.
Rừng thiền ngẩn chạnh lòng chinh bóng,
Đảnh trí buồn trông cú tách bầy.
Lao lụy ít hàng xin kính điếu,
Tình nồng muôn thuở cảnh đâu khuây?
(Thanh Thủy)
Ngài Hiến Pháp điếu Ngài Ca Bảo Đạo (1929):
Trần gian nhớ bạn ngóng Phương Tây,
Bảo Đạo anh ôi! Thảm nổi nầy!
Mường tượng lối xưa người xóm trước,
Bâng khuâng tình cũ khách làng mây.
Giọng đờn nhắc nhở khi chung bạn,
Tiếng nhạn véo von buổi lạc bầy.
Vẫn biết âm dương đường cách trở,
Song niềm bậu bạn khó mà khuây.
Trong đám tang Ngài Bảo Đạo Ca minh Chương (đăng Tiên
ngày 19-10-Đinh Mão, dl 13-11-1927), Đức Chí Tôn dạy Đức
Phạm Hộ Pháp như sau:
"Thầy cũng nhắc lại với con rằng: Đủ 3 năm phải thiêu hài cốt,
lên tượng, đặng đem nó vào Bát Quái Đài nghe! Nơi mộ nó
phải để quan tài khỏi mặt đất một tấc mà xây tháp y như lời
Thầy đã dặn. Trên mặt tháp để chữ vàng "Bảo Đạo Chơn
Quân", nhớ à ! " (Trích trong Đạo Sử II trang 314 của Bà Nữ
Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BẢO ÐẠO HỒ TẤN KHOA
Nguơn linh là Sa Nặc theo hầu
Thái tử Sĩ-Ðạt Ta tức là Phật
Thích Ca sau khi đắc Đạo.
Ông là vị Thời quân sau cùng,
thứ 13, tức nhiên là người
thừa hành trách nhiệm Bảo
Đạo thế cho Ngài Bảo Đạo CaMinh Chương sớm qui Tiên,
nên chưa làm gì cho Đạo. Ông
chỉ là người tiếp lo về mặt hữu
hình thôi. Vậy nên sau ngày
Qui thiên ông bị áp lực cho
chôn hàng nằm và mặc đạo
phục trắng, cũng là chuyện
đương nhiên.
Đêm 9 tháng Giêng năm Giáp
Ngọ (dl 11-2-1954), tức là gần 5 tháng sau, tại Cung Ðạo Tòa
Thánh, Ngài Bảo Ðạo Ca Minh Chương giáng cơ xin với Ðức
Hộ Pháp trao quyền Bảo Ðạo tại thế cho Ông Hồ Tấn Khoa để
Hiệp Thiên-Đài có đủ chư vị Thời Quân làm việc.
Ngài Ca Minh Chương giáng Cơ nói rằng:
"Chào Hộ Pháp Thiên Tôn, cùng chư vị Thời Quân HiệpThiên-Đài, Cùng các Bạn,
Thưa Ðại huynh Hộ Pháp Thiên Tôn,
Ðệ xin giao nơi tay Ngài uy quyền Bảo Ðạo đặng Ngài ban lại
cho bạn Hồ Tấn Khoa và lập Thánh lịnh.
Bổn Quân Bảo Ðạo Ca Minh Chương tuân y mệnh lệnh của
Chí Tôn và quyền Ngọc Hư phê chuẩn, giao chức tước quyền
hành nơi thế về hữu vi nhi trị, còn phần thiêng liêng về phần
Bổn Quân nắm giữ.
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Hồ Hiền Hữu ! Bổn Quân lấy làm hữu hạnh đặng hiểu Hiền
Hữu kế nghiệp thì chỉ mong một điều trọng hệ hơn hết là trách
vụ khó khăn cực nhọc ấy, Hiền Hữu cáng đáng kham tất. Vậy
Hiền Hữu nên nhớ rằng, nghiệp thiêng liêng hằng tồn tại mãi,
còn quán tục là thừa. Hiền Hữu nên nhớ mãi lời ký thác của
Bổn Quân hầu ngày sau vui gặp nhau nơi cõi Thiêng liêng
Hằng sống."

BẢO HOÀNG
保皇
Đức Hộ-Pháp nói: "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.

BẢO HỌC QUÂN (Phẩm)
保學君
F:(Enseignement).
Pháp Chánh-Truyền chú giải: Bảo Học Quân ngoại Pháp
Chánh Truyền, dưới quyền Hộ-Pháp. Bảo Học Quân
(Enseignement) và nhiều Chức sắc khác nữa Thầy chưa lập.
Các vị ấy Hộ Pháp đang chờ đến."

BẢO HỘ
保護
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phước Thiện bảo hộ người cùng,
Việt Nam làm chủ vẫy vùng tự do.
Phước Thiện nuôi nấng ấm no,
Phước Thiện vào đặng khỏi lo rách lành.

BẢO MẠNG
保命
Bảo mạng hay bảo mệnh là bảo vệ sanh mạng, bảo vệ sự
sống. Các bậc Thánh đã tìm cách bảo vệ mạng sống cho con
cái Chí-Tôn ví như ơn Tạo Hoá. Thời Thượng cổ, các Thánh
nhân ngoài việc trị dân còn tìm cách giáo hóa, bảo vệ mạng
sống của dân, công ơn ấy rất cao dày được ví như ơn Đấng
Huyền Thiên, tức ơn Tạo Hóa (Vì Thánh chất của Đấng Tạo
Hóa hay Chí Tôn là Bảo sanh).
Kinh Khi Vào Ăn cơm có câu:
"Nhớ ơn bảo mạng Huyền Thiên,
"Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh."
Thánh Giáo Đức Lý ngày 07-04-Mậu Tý (dl: 15-5-1948):
Đức Lý nói: "Thượng Vinh Thanh! Lão chào đó. Hiền Hữu làm
ơn nói lại cho binh sĩ hay rằng: Lão để lời chào mừng nó. Nên
nhắc thường rằng: Lão hằng ở bên cạnh chúng nó, lo bảo
mạng. Nhưng tiếc có một điều là phần nhiều tánh tình háo
thắng và ác hành. Lão lấy làm buồn quá lẽ. Nên nhắc chúng
nó rằng: Công nghiệp chúng nó cốt để Thiêng-Liêng-vị, chớ
chẳng phải làm món hàng chốn A-Tỳ. Nhớ thêm rằng: Danh
dự ấy làm nên cho quốc thể Việt Nam đời đời hậu tấn; chúng
nó chẳng đặng phép khinh, nghe à!"
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BẢO PHÁP (Phẩm)
保法
E: Juridical Conservator.
F: Conservateur Juridique.
Bảo Pháp là một trong Tứ vị Thời Quân dưới quyền Chưởng
Quản của Hộ-Pháp, thuộc Chi PHÁP.
Dưới quyền Hộ Pháp có bốn vị:
1- Tiếp Pháp

2- Khai Pháp

3-Hiến Pháp

4-Bảo Pháp

Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh người sai đi
hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành
riêng
Bảo Pháp thì gìn giữ sự bí mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ đoán
xét và định án chiếu y luật Ðạo rồi dâng lên cho Hộ Pháp đặng
người phân xử.
Bảo Pháp là người Ðầu Phòng Văn của Hộ Pháp.
Hộ-Pháp "Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai qua luật
mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
Nói tóm lại, Hộ Pháp là người bảo hộ, luật Ðời và luật Ðạo, gìn
giữ cho Ðạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho đời vào Thánh vị,
chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết, dầu toàn Cửu
Trùng Ðài hay là Hiệp Thiên Ðài sái luật thì Hộ Pháp phải phân
xử cho phân minh, vì vậy mà Thầy buộc cả chi "PHÁP" phải
thề giữ dạ vô tư mà hành chánh."
PCT: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành Đạo, Thầy
cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng
phạt".
CG: "Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông xin buộc
cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh
rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ ra rằng: Chức
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
PCT: Pháp Chánh Truyền.
CG: Chú Giải (Pháp Chánh Truyền.)

BẢO PHÁP CHƠN QUÂN
NGUYỄN TRUNG HẬU (1892-1961)
Ngày sinh: Nhâm thìn (1892)
Ngày qui:
(1961)

07-09-Tân

Sửu

Nguơn linh là Xích Tinh Tử
Hiệu: Thuần Đức
Ông Nguyễn Trung Hậu, tên
thật là Nguyễn Văn Hậu, bút
hiệu Thuần Ðức, sanh ngày 53-Nhâm Thìn (dl 1-4-1892) tại
làng Bình Hòa, tỉnh Gia Ðịnh.
Qui tại Gia định lúc 16 giờ
ngày 7-9 Tân-Sửu (1961) táng
ở quê nhà. Về nguyên căn của
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung
Hậu, Ngài có ghi lại như sau:
"Ngày mùng 3-7 Ðinh-Mão (dl 31-7-1927) nguyên Ðức Chí Tôn
có cho biết tiền thân của Hậu là Xích Tinh Tử và của Ðức là

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

350

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Từ Hàng Ðạo Nhơn. May được Quỉ Cốc Ðại Tiên giáng đàn,
chúng tôi xin Ngài cho mỗi đứa một bài thi:
Bài thi cho Hậu (Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu):
Ðỏ đỏ một vùng ấy Hỏa tinh,
Nhà Châu tên tuổi đã rành rành.
Tam Kỳ tái thế an thiên hạ,
Hậu nhựt thành công hậu hứng tình,
Sau khi qui Thiên, Ngài giáng cơ cho bài thi làm:
Bài Thài hiến lễ:
Nhà Phật hôm nay giữ Đạo mầu,
Phiền ba nghĩ lại có vui đâu.
Tẻ đường phi thị noi đườg tịnh.
Tìm cửa Từ-bi lánh cửa Hầu.
Xác thịt trải qua miền gió bụi.
Nắm xương chờ gởi bóng tang du.
Lửa lòng vụt tắt từ đây vẫn…
Giọt nước nhành Dương gợi tấm sầu.
(Bảo-Pháp Nguyễn Trung Hậu)
Được Huyền diệu từ ban đầu mới đủ đức tin:
Năm 1926 vì làm ăn sa sút, ngày 23-6-1926 (14-5 Bính Dần)
Người có cầu hỏi Đức Chí-Tôn coi nên tiếp tục hay để cho sụp
đổ, thì Thầy dạy:
Con muốn làm sao tự ý con,
Nhà nghèo nhơn nghĩa miễn vuông tròn
Thầy đâu nỡ để Môn đồ cực,
Mối đạo giữ cho ngàn thưở còn.
Tuy nhiên không phải mỗi việc nào cũng hỏi, dầu Thầy trả lời
nhưng cũng có ý trách phiền:
Cái khiếu thông minh con ở đâu ?
Kêu Thầy mà hỏi việc cơ cầu.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hễ là quân tử chi màng việc,
Hễ biết điều cao bớt việc sầu.
(Đức Chí-Tôn )
Chỉ có hai Chơn-Quân: HẬU, ĐỨC có tên trong số 12 vị MônĐệ đầu tiên của Đức-Chí Tôn được chỉ định, như thế cũng đủ
thấy rằng tất cả đều có sự an bày của Thượng Đế:
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh
BẢN đạo khai SANG QÚI GỈANG thành.
HÂU ĐỨC TẮC CƯ thiên địa cảnh,
Quờn, Minh, Mân đáo thủ đài danh.
(Đức Chí-Tôn )
Vào khuya mồng một Tết năm Bính-Dần (dl 13-12-1926)
khoảng giờ Tý, Ngài tái cầu thì Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng
Thượng-Đế giáng dạy rằng: "Đức, Hậu tập Cơ sau theo mấy
Anh mà độ người, nghe!"
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.
Bài thi kế tiếp:
Đã có căn phần dựa cảnh Tiên,
Bước đời chớ quản bậc sang hèn.
Mưa mai nắng xế chờ qua khỏi.
Đêm tối lần ra gặp ánh đèn.
(Đức Chí-Tôn )

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

352

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ngày 12-1 Đinh Mão (dl 13-2-1927) Ngài thọ Thiên phong
BẢO PHÁP CHƠN QUÂN.
Theo Châu tri ngày 7-3 Quí-Dậu (1-4-1933) Ngài giữ Quyền
Chưởng Pháp Cửu Trùng Đài.
Năm 1934, Ngài về dưỡng bịnh tại Gia Định (Cây Quéo). Ngài
hợp với Hiến-Pháp thành một cặp Cơ chánh thức phò loan
cho Đức Chí-Tôn truyền Đạo các nơi: Cầu kho, Gò kén, Chợlớn, Gò công, Tân an, Mỹ-tho, Bến tre.
Lúc sanh tiền, thú vui của Ngài là làm thơ và cờ tướng. 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.
Hai câu liễn trên Thuyền Bát-Nhã do Ngài viết:
- Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại Thổ.
- Thiên niên tự hữu linh hồn thiên tứ phản hồi Thiên

BẢO QUÂN
保君
E: The protector.
F: Le protecteur.
Bảo: Giữ gìn, che chở, nuôi dưỡng. Quân: người ở địa vị cao,
đáng kính trọng. Bảo Quân là một phẩm Chức sắc cao cấp
trong Hàn Lâm Viện của Ðạo Cao Ðài, có nhiệm vụ bảo tồn và
phát huy nền văn hóa Cao Ðài.
Ðức Chí Tôn lập Hàn Lâm Viện Cao Ðài gồm có 12 vị Bảo
Quân, gọi là Thập nhị Bảo Quân, mỗi vị có một ngành chuyên
môn riêng biệt. (Xem: Thập nhị Bảo Quân, vần Th)
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BẢO SANH
保生
Bảo sanh là bảo vệ sự sống. Ðức Chí Tôn sanh ra vạn vật và
loài người tức nhiên phải bảo vệ sự sống của tất cả, vì Ngài là
Cha của sự sống. Bổn nguyên Bảo sanh là Thánh chất của
Ðức Chí Tôn; cho nên Giới cấm đầu tiên là Cấm Sát sanh tức
là Cấm giết hại sanh vật là vậy.
Thầy nói: Ngày 5-8-1926 (âl 27-6-Bính Dần)
"Thầy muốn các con hội hiệp đặng nghe dạy. Th... nghe dạy:
Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có Tam Kỳ Phổ Ðộ, các sự
hữu hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển đạo, lập lại
vô vi. Các con coi thử bên nào chánh lý: Hữu hình thì bị diệt
đặng, chớ vô vi chẳng thế nào diệt đặng. Th..., Thầy đã khiến
con đi Ðế Thiên Ðế Thích đặng xem cho tạng mặt hữu hình.
Nội thế gian nầy ngày nay, ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà
con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng? Lòng đạo đức con,
Thầy thấy rõ, nhưng thời giả dối đã qua, thời kỳ chân thật đã
đến. Thầy không muốn cho con hao tài tốn của mà gìn giữ sự
giả dối. Chẳng cần chi con lập Thánh Thất của Thầy và sùng
tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên "Bảo Sanh" là
bổn nguyên Thánh chất Thầy. Thầy khuyên con để dạ lo cho
nhơn sanh mà thôi, phần hồn về Thầy. Con có biết sự chơn
thật nơi nào mà phải khổ thân lo lắng. Con có phận sự rất lớn,
Thánh danh con cũng lớn. Thầy dặn con, nhứt nhứt phải do
mạng lịnh Thầy mà thôi."

BẢO SANH NẮM GIỮ DIỆU HUYỀN CHÍ TÔN
Đức Hộ-Pháp giải câu Kinh Đại-Tường trên:
"… Em phải cố gắng làm cho kịp, Qua có qui liễu trước đi nữa
thì cái tội ấy về mấy Em chớ không phải về Qua, nhớ điều đó,
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Qua cố gắng Qua tận trung cùng Đạo, Qua tận hiếu cùng ChíTôn, Phật mẫu, Qua chỉ ước cho thiêng liêng của mấy Em đây
nè, nó sẽ hưởng được một điều trọng yếu không biết ngày nào
giờ nào, Qua không có thế vi quyền vi định trước được, Qua
mơ ước làm thế nào cho dòng máu thiêng liêng của mấy Em
đây nó gặp mặt Đức Chí-Tôn tại thế này lấy một quyền năng
Thiêng liêng của Ông, như Ông đã đến Đền Thờ Tây Tạng kia
vậy. Hễ nói đến Đền Thờ Tây Tạng Đức Chí-Tôn đều nghe
hiểu. Có lẽ Đền Thánh này Đức Chí-Tôn thế nào cũng đến, tại
chưa đến là vì lẽ gì, lý do gì chưa có trọn sao đây.!
Mấy Em cố gắng đi, từ đây tới sau, cho tới ngày Long Hoa Đại
Hội, hoặc nên hư đặng thất điều gì Qua lập Long-Hoa Hội
được hay chăng Qua phú thác nơi tay mấy Em đó vậy."
Kinh Đại Tường có câu:
"Tạo Đời cải dữ ra hiền,
"Bảo-sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ-TÔN."

BẢO SANH NHƠN NGHĨA ĐẠI ĐỒNG
保生仁義大同
Trong quyển Lời Phê của Đức Hộ Pháp, trang 13:
"Truy phong Thánh tử đạo thờ nơi Bát Quái Đài: Chức sắc bị
bắt và bị kết án vì lẽ Đạo, gọi là báo thù phần tử 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. Cả thảy đều đặng làm lễ truy điệu,
rồi đọc Thánh lịnh trước linh vị. Các Thánh tử đạo thì thờ nơi
Bát-Qúai-Đài, công nghiệp đặc biệt cho Đạo khi minh tra đủ lẽ
thì thờ nơi Báo Ân Từ, mai hậu thì do nơi Quyền Vạn Linh
công nhận và ân tứ mới được đem vào đó mà thờ.
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Báo Ân Từ là Panthéon của Đạo, Đức Chí Tôn gọi nó là Vân
đài. Cả mọi sự quyết định đều xong và đều chấp thuận."

BẢO SANH QUÂN (Phẩm)
保生君
E: Protector of public Relief.
F: Protecteur de l’Assitance Publique.(Assistance publique).
Chú giải Pháp-Chánh-Truyền: Ngoại Pháp-Chánh Truyền,
dưới quyền Hộ Pháp thì còn... ... ... Bảo Sanh Quân
(Assistance publique), Thầy đương phong đỡ làm Tiếp Y Quân
đặng đợi tới ngày thành Ðạo....
Bộ Đại phục của Bảo-Sanh-Quân:
Bộ Đại Phục của Bảo Sanh Quân toàn bằng hàng trắng. Đầu
đội Nhựt nguyệt Mạo giống như Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài,
ngay giữa Mão từ ba phân lên bốn 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 tám
phân, bề dài hai thước) buộc thế nào chừa Thiên Nhãn ngay
giữa Mão ra, cho hai mối thòng xuống hai bên vai." (PCT)
PCT: Pháp Chánh Truyền.

BẢO SANH QUÂN LÊ VĂN HOẠCH (1896-1978)
Ngài Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch được Đức Thái Thượng
Lão Quân cho đôi câu đối làm Đạo hiệu: Ngô Đồng::
- NGÔ rạng cẩm đường, một tấm ưu thời bền dạ sắt,
- Tòng che hoạn lộ, trăm năm vị quốc chặc gan ĐỒNG.
Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng tặng Ngài một bài năm 1946.
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Gánh đời đã tự cất lên vai,
Trau chuốt sao cho đủ trí tài.
Tấn thối dè chừng mưu kế hiểm,
Thiệt hư gìn nhẹm chước phương hay.
Dụng quyền hơn đức, quyền tan nát,
Đạo thế kém nhân thế đọa đày.
Ví biết giống nòi đang thống khổ,
Trở đương cho vẹn phận làm trai.
Trong một Đàn cơ Đức Cao Thượng Phẩm giáng, ngày 22-12Kỷ 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:
Tái cầu lúc 22 giờ ngày 22-12-Kỷ Sửu (dl: 8-2-1950
"Chào Bảo Sanh Quân…Đạo Cao Đài khai rạng trong buổi Hạ
nguơn là cốt yếu để lọc lược tâm lý của nhơn sanh, chọn phần
đức hạnh đặng gầy tạo cuộc đời tàn, bảo tồn nhơn loại, nền
luân thường của con người cho ra đời Thánh đức hiền lương.
Vì vậy mới có cuộc chiến tranh, tức là cơ hỗn độn, rồi mới biệt
phân chơn giả, trắng đen. Những người hữu phần thì được hồi
tâm tỉnh ngộ, gặp mối Đạo Trời cứu thế thì đặng an thân; còn
kẻ vô phần, trí não mờ hồ phải cam chịu trong vòng chuyển
biến. Các Đấng cũng đã dạy bảo lắm điều mà lòng người chưa
được giác ngộ, đến kẻ có phận sự sửa đời lại là kẻ tội lỗi với
đời còn nhiều hơn thì bảo sao cho đời mau trở nên thuần
phong mỹ tục?
Chư Hiền Hữu khá nhớ: Đạo cần phải có đức mà lập nên, đức
trọng thì ắt có quyền cao, đó là sở định của Chí Tôn, còn
những người ham quyền quên đức thì không thể hưởng đặng
hạnh phúc tương lai. Chư Hiền Hữu cần lo cho nhơn sanh tức
là lo cho mình cao phẩm giá, lại là người ơn của nhơn sanh.
Xem như các bậc tiền bối ngày xưa làm những điều gì mà
ngày nay còn lưu danh nơi thanh sử, để cho đoàn hậu tấn kỉnh
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sùng, thì chư Hiền Hữu ráng lo xong nhiệm vụ, ngày kia cũng
chẳng khác nào. Ấy là trước qua sau tới, từ xưa các nước
được nêu danh trong truyện sử, để uy tín với đời là chỉ nhờ
thật hành đạo đức mới lập nền hạnh phúc cho kẻ hậu lai. Chư
Hiền Hữu đã để tâm nghiên cứu theo các bậc hiền nhân mà
tạo đời cho ra thể dụng thì tên tuổi vẫn lưu truyền.
Bảo Sanh Quân là một phần trọng yếu với danh từ của 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 mọi
việc đều được 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 còn của nhơn loại. Ấy là sở định trách nhậm 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 gia
trường cửu đó. Bần đạo chào chư Hiền Hữu."
Đức Hộ-Pháp khen Ngài đem Ngọc Xá Lợi Phật về:
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 HiệpThiên-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."
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BẢO THẾ (Phẩm)
保世
E: The Sainted Guard
F: La Sainte Garde
Bảo 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:
1- Tiếp Thế

2- Khai Thế

3-Hiến Thế

4-Bảo Thế

Bốn vị Thời Quân chi THẾ đặng cùng quyền cùng Thượng
Sanh, khi người ban lịnh hành chánh; song mỗi vị có mỗi phận
sự riêng, quyền hành riêng.
Bảo Thế phải giữ gìn sự bí mật ấy cho kín nhiệm rồi chiếu y
theo Ðạo Luật và Thế Luật mà làm tờ buộc án, kế dâng lên
cho Thượng Sanh đặng người đến Tòa Tam Giáo Cửu Trùng
Ðài, Hiệp Thiên Ðài hay là Bát Quái Ðài mà buộc tội.
Bảo Thế là người Ðầu Phòng Văn của Thượng Sanh.
Thượng Sanh và Tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tư mà hành chánh."
PCT: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy
cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có
trọng phạt."
CG: "Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông xin buộc
cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh
rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ ra rằng: Chức
Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc
lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây sắc lịnh vào mình mà
hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng
phải chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội, lại
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buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp Thiên Ðài cũng
phải minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh.
PCT: Pháp Chánh Truyền.
CG: Chú Giải (Pháp Chánh Truyền.)

BẢO THẾ CHƠN QUÂN
LÊ THIỆN PHƯỚC (1895-1975)
Ngày sinh: năm Ất Mùi (1895)
Ngày qui: 17-03-Ất Mão (1975)
Bảo Thế Cứu Nước
Ngài Bảo-Thế lúc về già bị bệnh bán
thân bất toại, sức khỏe yếu dần và
có lẽ Ngài vẫn chờ đợi đến ngày
hôm nay. Ngài đăng Tiên vào lúc
6g30 sáng ngày 17-3 Ất-Mão (dl 274-1975) hưởng thọ 81 tuổi.
Đàn cơ đêm 18-3 Ất-Mão (dl 29-41975) tại Cung Đạo Đền-Thánh hồi
19 giờ. Phò-loan: Hiến-Pháp - Khai
Đạo. Đức Phạm Hộ-Pháp giáng cơ cho bài thài tế lễ Ngài BảoThế, ghi lại như sau:
HỘ PHÁP
Chào chư Chức sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng, Phước-Thiện.
Quí bạn có điều chi hỏi?
Chưởng-Ấn bạch: Xin bài thài tế lễ Ngài Bảo-Thế
- Bài thài chúng ta đã thấy: "Bảo Thế Cứu Nước" đã trúng lúc,
vậy cứ dùng bài ấy thài cúng tế Bảo-Thế. Còn về bài thài mà
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Hiến-Pháp đã cho để cúng tế chung chư vị Thời Quân thì cứ
để dùng như vậy trong lễ cúng tế chung. Bần-đạo ban ơn lành
cho Hội Thánh và toàn thể."
Đức Hộ-Pháp ban thi được xem như ấn chứng: Nguyên vào
năm 1960, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ tại Giáo Tông
Đường, có khen Ngài Bảo Thế bằng bài thơ khoán thủ: Bảo
Thế Cứu Nước. Giờ đây là:
Bài Thài hiến Lễ:
BẢO trọng vạn linh hiệp Chí Linh,
THẾ nguy chuyển loạn lập hòa bình.
CỨU đời mở Đạo kinh luân sẵn,
NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh.
Phải chăng 15 năm trước, Đức Hộ-pháp đã trù liệu bài thài này
dành cho ngày hôm nay cho Ngài Bảo Thế chăng? Đây là
trường hợp đặc biêt nhứt mà trong 12 vị Thời Quân chưa một
ai được như vậy.
Ngày 6-2-Ất Tỵ (dl 8-3-1965) Đức Phạm Hộ Pháp cũng có
giáng cho Ngài Bảo Thế bài thi khoán thủ: Quyền Chưởng
quản Hiệp Thiên Đài Thừa mạng.
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.
- Huấn từ ngày 3-9 Đinh Mùi (1967) Ngài nói:
"Một nhà triết học Anh Quốc để luận rằng: Con chim không hề
chán non cao rừng rậm, nhưng chúng ta không biết tâm trạng
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của con chim, vì chúng ta không phải là chim. Con cá không
hề chán sông sâu biển rộng, nhưng chúng ta không biết được
tâm trạng của con cá, vì chúng ta không phải là cá. Đứng trên
bình diện Tôn giáo mà suy, chúng ta có thể nói nhà tu hành
không hề chán Đạo, nhưng quần chúng không biết tâm tư của
nhà tu hành, vì quần chúng không phải hết thảy là tu sĩ. Họa
chăng cùng chung là tu sĩ trọn vẹn hòa mình với Đạo mới
mong thấu đáo thâm tâm của hành giả."
- Ngài họa bài thi Vận "Cò"của Bát Nương Diêu Trì Cung.
Lố xố lăng xăng mấy chú trò,
Văn chương lá mít cũng so đo.
Vác mai chạy quấy ngồi rơi lụy,
Múa búa khoe danh chạy bại giò.
Trí xiển dòm Trời bằng cái xịa,
Tài sơ ngắm chữ tựa rừng Nho.
May duyên đưa đến mùi Tiên Thánh,
Mừng được bài thi khỏi gắn cò.

BẢO THỂ
保體
E: Temporal Conservator
F: Conservateur Temporel.
Bảo: Giữ gìn, che chở, nuôi dưỡng. Thể: Ý nói Thánh Thể của
Ðức Chí Tôn, tức là Hội Thánh.
Về từ ngữ, Bảo Thể và Thánh Vệ đồng nghĩa, là cơ quan lập
ra để bảo vệ các Chức sắc của Ðạo, bảo trọng Ðạo quyền và
bảo tồn nghiệp Ðạo.
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BẢO THỂ - THÁNH VỆ
保體-聖衛
E: Guard of the Body of Saints - The Sainted Guard.
F: Garde du Corps des Saints - La Sainte Garde.
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:
Bảo Thể Quân đủ 5 năm công nghiệp hành sự tại Tòa Thánh
ở địa vị Chánh Bảo Thể. Bảo thể quân là gì?
Bảo: Giữ gìn, che chở, nuôi dưỡng. Thể: xác thân, ý nói Thánh
Thể của Ðức Chí Tôn, tức là Hội Thánh. Vệ: Gìn giữ.
Về từ ngữ, Bảo Thể quân và Thánh Vệ đồng nghĩa, là cơ
quan lập ra để bảo vệ các Chức sắc của Ðạo, bảo trọng Ðạo
quyền cùng là đạo nghiệp của Chí-Tôn cho tồn tại.
Nhiệm vụ của hai cơ quan nầy phân ra như sau:
- Cơ quan Bảo Thể hay nói tắt Cơ Bảo Thể giữ gìn trật tự
trong các đền đài, dinh thự, tức là trong các cơ quan của Ðạo.
- Cơ quan Thánh Vệ hay nói tắt là Cơ Thánh Vệ có nhiệm vụ
giữ gìn trật tự trên các đường phố Nội Ô và Ngoại Ô của Tòa
Thánh. Tuy nhiệm vụ có phân chia giữa hai cơ quan riêng biệt
như vậy, nhưng nhiệm vụ chung là bảo vệ các Chức sắc của
Hội Thánh khi hành quyền và buộc mọi người phải tuân hành
các luật lịnh của Hội Thánh ban truyền. Có thể nói rằng đó là
hai cơ quan công lực của Ðạo vậy.
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• Toán Bảo Thể đầu tiên được thành lập vào khoảng năm
1929. Lúc đó, Ðức Hộ Pháp gọi ông Châu (thường gọi là Châu
Hiệp Phố, sau cầu thăng lên phẩm Chí Thiện, có thời gian
được bổ đi hành đạo ở miền Bắc Việt-Nam), bảo ông Châu đi
kiếm thêm cho đủ 12 anh em nữa để tạo thành một toán, rồi
cả toán phải lo tập luyện võ nghệ, hẹn trong một tháng thì phải
trình diện Ðức Ngài.
Ðức Hộ Pháp đặt tên là toán Bảo-Thể-Quân. Ðây là toán Bảo
Thể đầu tiên được thành lập để giữ gìn trật tự trong Nội Ô Tòa
Thánh. Ðức Hộ Pháp dẫn toán Bảo Thể nầy qua trình diện với
Ðức Quyền Giáo Tông và được Ngài chấp thuận.
Nhơn viên trong Cơ Bảo Thể được gọi là Bảo Thể quân.
Những người mới vào Cơ Bảo thể, còn trong thời gian tập sự
gọi là Tuần quân. Tuần quân làm việc một thời gian, nếu có
hạnh kiểm tốt và làm việc đắc lực thì đưa lên làm Bảo-ThểQuân. Chánh Bảo Thể là người cai quản một toán gồm 12 Bảo
Thể quân. Ðứng đầu Cơ Bảo Thể là một Chức sắc (phẩm
Giáo Hữu) được gọi là Thủ Lãnh Bảo Thể quân.
• Cơ Thánh Vệ đặt dưới quyền của Thánh Vệ Trưởng. Nhân
viên trong Cơ Thánh Vệ được gọi là Thánh Vệ viên. Cơ Bảo
Thể và Cơ Thánh Vệ được đặt dưới quyền Thống Quản của
Hộ Ðàn Pháp Quân.
Khi Ðức Lý Giáo Tông phong Cựu Trung Tướng Nguyễn văn
Thành làm Tổng Thanh Tra Ðặc Nhiệm Chánh Trị Ðạo kiêm
Thống Quản Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể, thì Hộ Ðàn Pháp Quân
chỉ còn nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho trang nghiêm trong các
Đàn cúng tại Tòa Thánh mà thôi.
Nghị quyết của Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) qui định:
-Chánh Bảo-Thể có đủ 05 năm công nghiệp và có đủ hạnh
đức thì được cầu phong lên phẩm Lễ Sanh.
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-Bảo-Thể-quân và Thánh-Vệ-viên đủ 10 năm công nghiệp và
đủ hạnh đức cũng được cầu phong lên phẩm Lễ Sanh.
* Ðạo phục của Bảo Thể quân:
Bảo-Thể-quân mặc áo trường y 6 nút, lưng buộc thắt lưng
trắng, bề ngang 3 phân, tay áo mang Tam sắc đạo, đầu đội
Mão giống như cái calot màu trắng, tay cầm cây Tam Thanh
(thanh gỗ tròn, đầu lớn đầu nhỏ, sơn ba màu vàng, xanh, đỏ).
Nếu là Chánh Bảo-Thể thì trên Mão có Cổ Pháp Hộ-Pháp.
* Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Ðức có phát biểu:
Nhân dịp Tất niên năm CanhTuất (1970) trong bữa tiệc ủy lạo
các nhân viên Thánh Vệ,Bảo Thể và Phòng Bảo,trích một
đoạn:
"Công lao của chư Hiền đệ, nhân viên công lực của Ðạo, đáng
khen tặng và khích lệ. Tôi ước mong chư Hiền đệ cứ tiếp tục
hành sự tốt đẹp như vậy mãi để xứng đáng với vai trò của
mình. Ðã gọi là nhơn viên công lực thì phải áp dụng công lực
cho phải chỗ, nghĩa là không khuất phục dưới một áp lực nào
và bảo vệ người đồng đạo khỏi bị áp lực bất luận từ đâu đến,
cũng không nên lợi dụng quyền công lực sẵn có mà áp đảo kẻ
yếu kém hơn mình, nhứt là đối với Tín hữu là con cái của Ðức
Chí Tôn thì không nên hiếp đáp đá động đến, nếu họ có làm
điều gì sái quấy thì dùng cách êm thấm mà khuyên lơn dạy
bảo, chớ không nên hành hung họ. Ðó là ý nghĩa của hai chữ
"công lực"của Ðạo và tác phong đạo đức mà người nhơn viên
công lực Ðạo cần phải có. Công lực Ðạo còn được áp dụng để
đem lại chủ quyền cho Hội Thánh bằng cách bắt buộc bổn đạo
phải tôn trọng Luật Pháp Đạo, tức là tôn trọng công lý và lẽ
phải. Ngày nào công lực Ðạo được áp dụng cho đúng chỗ như
vậy thì ngày ấy Ðạo thành và người Ðạo mới đi đến chỗ vinh
quang rực rỡ."
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* Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Nhượn Thanh phát biểu:
Trong buổi Lễ Khánh Thành Văn phòng Cơ Bảo Thể ngày 284-Quí Sửu (dl: 30-05-1973) như sau:
"Cơ quan Bảo-Thể-quân được Ðức Hộ-Pháp và Hội Thánh
thành lập từ buổi Khai Ðạo, nhằm bảo trọng Thánh Thể Ðức
Chí Tôn, giữ gìn an ninh trật tự tại Ðền Thánh và dinh thự các
cơ quan công quyền của Ðạo. Dù là một cơ quan không có
tầm quan trọng về phương diện hành-chánh-đạo, nhưng đã
hữu công, đồng chung chịu khổ hạnh trong tất cả mọi biến
thiên của nền Ðại Ðạo từ 48 năm nay. Trải qua những cơn thử
thách, những bước thăng trầm của Ðạo, các em Bảo-Thểquân biểu dương lòng trung kiên, ý chí hy sinh, thể hiện bằng
hành động cang trực để bảo vệ Thánh-Thể Ðức Chí-Tôn, gìn
giữ Tổ đình và sản nghiệp Ðạo mà các bậc tiền bối đã dày
công xây dựng. Sở hành của các em quả xứng đáng với danh
nghĩa của nó, phản ánh tấm lòng hiếu hạnh, trung thành đối
với Ðức Chí Tôn và Hội Thánh".
Sau đây là Thánh Lịnh số 29 của Ðức Phạm Hộ Pháp qui
định về tổ chức và quyền lợi của Cơ quan Bảo Thể.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bộ Pháp Chánh
Văn Phòng

(Nhị thập lục niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số 29
THÁNH LỊNH
HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài:
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền;
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Chiếu y Ðạo luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (dl: 1502-1938) ban quyền Thống Nhứt Chánh Trị Ðạo cho Hộ Pháp
nắm giữ cho đến ngày có Ðầu Sư chánh vị;
Nghĩ vì Cơ Quan Bảo-Thể là một cơ quan để giữ gìn trật tự
trong Nội Ô Thánh Ðịa và Ðền Thánh, kiêm luôn phận sự cận
vệ Chức sắc Ðại Thiên phong bên Cửu-Trùng-Ðài từ Ðầu Sư
trở lên và bên Hiệp-Thiên-Đài từ Thập Nhị Thời Quân sắp lên,
thì công quả của Bảo Thể cũng tương đương với các nhân
viên khác trong nền Chánh Trị Ðạo.
Nghĩ vì con đường lập vị của mỗi người đều được Hội Thánh
chăm nom nâng đỡ nếu đầy đủ công nghiệp.
THÁNH LỊNH
Ðiều thứ nhứt: Trong Cơ quan Bảo Thể có nhiều nhân viên
thì chia nhiều Tiểu bộ cho dễ sắp đặt phiên thứ hành sự. Mỗi
Tiểu bộ có 12 nhơn viên, 12 vị nầy xúm nhau công cử một vị
Chánh Bảo-Thể lãnh trách nhiệm cai quản Tiểu bộ của mình.
Mỗi Tiểu bộ sẽ có thứ tự riêng, nhưng về cách làm việc thì
Hòa Viện tổng hợp các Tiểu bộ đặng phân công và toàn cả
nhơn viên trong các Tiểu bộ, ngoại trừ những vị Chánh, đều
đồng thể và đồng nhiệm vụ.
Ðiều thứ hai: Mỗi vị Bảo Thể phải vào hàng Chánh Bảo Thể
và đầy đủ 05 năm công nghiệp trong địa vị Chánh nầy mới
được cầu phong lên hàng Lễ Sanh.
Ðiều thứ ba: Những vị Tuần quân đầy đủ 02 năm công nghiệp
liền được bổ sung vào Cơ quan Bảo Thể, nhưng phải là người
có đủ đạo hạnh và siêng năng cần mẫn trong phận sự và đúng
21 tuổi mới đặng. Hễ đủ hạng công quả trên đây thì Hòa Viện
đệ tờ phúc xin cho sáp nhập liền.
Ðiều thứ tư: Chư vị Bảo Thể, Tổng Thơ Ký Chánh Trị Ðạo,
Khai Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, Quyền Ngọc Chánh
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Phối Sư,Thượng Thống Lại Viện, Quyền Thượng Thống Hoà
Viện, các tư kỳ phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh nầy.
Tòa Thánh, ngày 26 tháng 3 năm Tân Mão.
(dl: 01-05-1951)
HỘ PHÁP (ấn ký)

BẢO THỦ CƠ ĐỒ
保守基圖
Vì mục đích tôn trọng hạng anh hùng chí sĩ nên nơi mặt tiền
Báo Quốc Từ, HỘI-THÁNH có cho khắc hai câu đối, do Ngài
Hiến Pháp Trương Hữu Ðức biên soạn và đã được sự chấp
thuận của HỘI-THÁNH Hiệp Thiên Ðài như dưới đây:
- Bảo thủ cơ đồ anh hùng dương khí phách.
- Hộ trì quốc vận chí sĩ hiển uy linh.
Cái ý nghĩa hai câu nầy như thế nào, tôi chắc rằng quí vị đều
biết rõ. Từ xưa biết bao nhiêu bậc anh hùng chí sĩ Việt Nam
đã lắm phen cứu vãn tình thế khuynh đảo của nước nhà, đánh
đuổi kẻ xâm lăng, xây dựng nền độc lập. Những bậc anh hùng
dân tộc như: Phạm Ngũ Lão, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn
Huệ, Trần Hưng Ðạo... những bậc anh thư như: Hai Bà Trưng
là Trưng Trắc, Trưng Nhị, mặc dù ngày nay đã khuất bóng,
nhưng uy danh vẫn còn ghi tạc sử xanh được muôn đời nhắc
nhở ca tụng. Những Đấng ấy há chẳng đáng cho nhơn dân
sùng bái phụng thờ mãi mãi sao? Cho hay dù trong cửa Ðạo
hay nơi mặt đời, những bậc siêu phàm đều có giá trị hiển hách
ngang nhau.
- Ðạo thì dụng từ bi, bác ái, cứu khổ nâng nguy;
- Ðời thì dụng tiết tháo anh hùng, trung cang nghĩa khí.
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Trải thân hữu dụng để phục vụ cho Ðạo và nhân sanh hay lấy
chí anh phong để phụng sự quốc gia, giữ gìn biên cương lãnh
thổ, khi nợ trần giũ sạch, nhục thể trả lại cho lòng đất thì dù
Ðạo hay Ðời, những linh hồn bất diệt cũng đều được hưởng
sự ban thưởng Thiêng Liêng, qui hồi cựu vị trong cõi Thần
Thánh Tiên Phật. Cái gương của Ðức Quan Thánh Ðế Quân
ngày nay đắc phong Phật vị và Ðức Trình Quốc Công Nguyễn
Bỉnh Khiêm tức là Ðức Thanh Sơn được đứng vào hàng Tiên
vị đã chứng cho chúng ta thấy sự công bình của Ðấng Chí Tôn
cầm quyền thưởng phạt.

BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN
保守眞傳
E: To conserve the true doctrine.
F: Conserver la vraie doctrine.
Hiện tướng của Hiệp Thiên Ðài là:
- Pháp Chánh - Phước Thiện
PHÁP CHÁNH là cơ quan bảo thủ Chơn truyền, giữ gìn luật
pháp, dìu dẫn và lập vị cho con cái CHÍ TÔN, trong khuôn viên
Pháp Luật của Ðạo đã thành lập, giữ cân công bình thể Thiên
hành hóa, có trách vụ nặng nề để bênh vực kẻ cô thế, yếu hèn
bị áp chế, để sửa răn những kẻ phạm pháp luật, hầu tránh
khỏi Thiên điều trừng trị, nếu bị Thế trị thì mới mong giảm tội
Thiêng Liêng, bằng không bị thế trị thì Thiên điều không mong
gì cầu rỗi.
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức ChíTôn đã lập ngay một Pháp-Chánh-Truyền và Tân-luật để điềuhành guồng máy Hành-Chánh-Đạo hầu bảo-thủ chơn truyền
và Công bình Thiên Đạo, kèm theo Pháp-luật còn có Thánhngôn và giáo-điều dạy bảo."
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Để trấn tỉnh nhơn tâm Đức Ngài đã để lời khuyên nhủ toàn
Đạo phải lo bảo thủ chơn truyền và giữ gìn chủ quyền của Đạo
cho được trường tồn, vì chủ quyền của Đạo còn thì Đạo còn,
nếu chủ quyền của Đạo mất thì Đạo cũng mất, mà một khi
Đạo mất thì tất cả chúng ta còn được không? - Hẳn là không.
Cũng vì lo cho tương lai của nền Đạo nên trong bước lưu vong
Đức Ngài thường nhắc tất cả phải để hết lòng ủng hộ Hội
Thánh trong lúc Ngài Thượng Sanh cầm quyền.

BẢO TOÀN
F: Sauvegarder.
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.

BẢO TỒN
保存
F: Conserver.
(Bảo 保 là giữ-gìn, Tồn 存 là còn). Bảo tồn là giữ gìn cho còn
mãi. tức nhiên là giữ gìn cho còn những gì mà nhân loại cho là
quí hiếm. Có hai trường hợp là: Tinh thần và vật chất. Nếu là
vật chất thì có thời gian giới hạn, còn về tinh thần thì nó phi
thời gian, nghĩa là vô hạn định.
Pháp Chánh Truyền: ["Giáo-Tông là Anh cả các con". Chú giải:
Giáo Tông thay mặt cho Thầy, đặng bảo tồn chơn Ðạo của
Thầy tại thế, thì Anh Cả nhơn sanh đặng dìu dắt các con cái
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của Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, quyền Thiêng Liêng đã
định vậy. Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần hữu hình là
"Cửu Trùng Ðài" và "Hiệp Thiên Ðài" mà nơi Hiệp Thiên Ðài,
dầu cho Hộ Pháp cũng phải là em của Giáo Tông, song Hộ
Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói trên đây, chớ phần
Thiêng Liêng thì đồng vị."]
Nay trong Đạo Cao Đài rất ngưỡng vọng Đấng "Tam Thế
CHRISTNA Phật tức nhiên Bảo-Tồn, Ðấng trọn quyền bảo tồn
ấy là lòng ái tuất thương sanh vậy. Vì cớ cho nên Ðức Chúa
Jésus-Christ thương nhơn loại một cách nồng nàn thâm thúy".
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.

BẢO TỒN CƠ SANH HÓA
保 存 基 生 ???
Cao Thượng Phẩm giáng V/p Hiệp Thiên Đài, ngày 20-06-Đinh
Hợi (dl: 6-8-1947). Phò loan : Khai Đạo - Khai Pháp.
"Bởi hiện nay các nước bên ngoài họ đều để ý, chỉ có phương
pháp của Đạo Cao Đài là có thể bảo tồn cơ sanh hóa của
nhơn loại, còn ngoài ra của đảng phái là cơ tự diệt sanh linh.
Bần Đạo cùng Bảo Đạo đã về cảnh thiêng liêng để phòng
chuyển xây máy hành trình của Đạo, nhưng mặt hữu hình thì
thiếu người hoạt động. Nói cùng Khai Đạo cần phải để tâm
thêm nữa, chẳng phải bao nhiêu công nghiệp đó mà gọi là đầy
đủ. Nền Đạo của Chí Tôn còn phải chấn hưng mọi việc cho
được hoàn toàn mới có thể cứu đời thoát khổ."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BẢO TỒN CHÚNG SANH
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Đạp Thái-Sơn nhảy qua Đẩu-Suất,
"Định Kim-Câu đến chực Thiên-môn
"Chơn-thần đã nhập Càn-khôn,
"Thâu quyền độ thế bảo-tồn chúng-sanh."

BẢO TỒN VẠN LINH
保存萬靈
Bảo tồn Vạn linh là giữ gìn mạng sống của muôn sanh linh
trong Càn Khôn Vũ trụ. Bởi: con người được ban cho đầy đủ
linh hồn và thể xác, hầu xây dựng và chuyển đổi một cơ chế
để giữ gìn mạng sống của muôn sinh linh.
Nay hiểu được Chí Tôn và Phật Mẫu là hai Đấng đại từ đại bi
tạo hóa ra vạn linh, hết lòng thương xót chúng sanh đang bị
trầm luân nơi khổ cảnh, lúc nào Ngài cũng coi trọng mạng
sống của muôn loài. Thánh giáo Đức Chí Tôn có giải rõ:
"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 vô cùng tận."
Vì lòng háo sanh nên Thánh chất của Chí Tôn là Bảo sanh,
tức là có sự Thương yêu để bảo toàn sự sống của chúng
sanh. Vì "Sự thương yêu là giềng Bảo sanh của Càn Khôn
Thế giới. Có Thương yêu nhơn loại mới hòa bình, Càn Khôn
mới an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, mới
giữ bền cơ sanh hóa."
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Bài Kinh Tắm Thánh có câu:
"Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
"Xây Cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh."

BẢO TỒN VĂN HIẾN
保存文憲
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài là phổ thông nền chơn giáo, lo về
mặt giáo-hóa, bảo-tồn nền văn-hiến cho tồn tại. Cửu TrùngĐài là cái Đài thể theo Cửu Trùng Thiên mà kiến trúc, có chín
nấc cao thấp khác nhau. Cửu Trùng Đài do Hội-Thánh quản
trị, mạng danh Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm có một phái
Nam và một phái Nữ. Đức Chí-Tôn lập Pháp-Chánh Truyền
cho cả hai phái" (Theo Đàn Cơ 16-10 Bình-Dần –1926). Như
vậy: trường Đại-Đạo theo như Đức Hộ-Pháp dạy về đường
Đạo và đường Đời rằng: Thể-pháp của Đạo Cao-Đài là một
trường công quả của chúng ta, trường công-quả ấy để cho
chúng ta lập đức, lập công, lập ngôn. Bí-pháp chơn-truyền của
Đức Chí-Tôn tức nhiên cơ quan huyền-bí để cho con cái của
Ngài giải-thoát."

BẢO TRỌNG
保重
Đức Hộ-Pháp thuyết: "Nay (Phật Mẫu) Người đã xuất nguyên
linh của Người đến đây độ chúng ta, thì tưởng điều ấy trọngyếu hơn hết. Khi mở Đạo Cao-Đài, Chí-Tôn định cho PhậtMẫu đến làm Bạn với chúng ta, bảo trọng nuôi nấng dạy dỗ
chúng ta thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết
thương con, muốn cho con nên người, bảo trọng, binh vực con
hơn là Bà Mẹ."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BẢO VĂN PHÁP QUÂN (Phẩm)
保文法君
E: Protector of Art and Litterature.
F: Protecteur des Arts et des Belles Lettres.
Chú giải Pháp-Chánh-Truyền: Ngoại Pháp-Chánh-Truyền,
dưới quyền Hộ Pháp thì còn Bảo Văn Pháp Quân (Arts et
Belles Lettres). Trước, Thầy phong đỡ làm Tiếp Lễ Nhạc
Quân, nay đã vào chánh vị đặng chỉnh đốn LỄ NHẠC lại cho
hoàn toàn cho tới ngày thành Đạo.
ĐẠO PHỤC của BẢO VĂN PHÁP QUÂN
Pháp-Chánh-Truyền Chú giải: Bộ Đại phục của Văn Pháp toàn
bằng hàng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo như các Chức sắc
nơi Hiệp Thiên-Đài, song hai bên ngay chính giữa có kết một
bông sen 5 cánh, trên mỗi bông sen thì thêu Thiên Nhãn Thầy,
ngay đường giữa trước Mão cũng kết một bông sen nhưng
khỏi thêu Thiên Nhãn. Cả thảy 3 bông sen trên Mão.Lưng đai
Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, bề dài 3 thước 3 tấc
3 phân, bề ngang 3 tấc 3 phân 3 ly, buộc mối chừa ra trước
thế nào đủ thắt một bông sen 5 cánh. Chơn đi giày Vô ưu cũng
bằng hàng trắng, trước mũi mỗi chiếc cũng có một bông sen
nhỏ hơn một thí.

BẢO VĂN PHÁP QUÂN
CAO QUỲNH DIÊU (1884-1958)
Cuộc đời của ông Bảo-Văn Pháp Quân:
Vài nét về cuộc đời của Ngài Bảo Văn Pháp-Quân với nghệ
thuật ÂM-NHẠC ĐẠI-ĐẠO. 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. Năm
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1927, Ngài Cao Quỳnh Diêu được Ðức Chí Tôn phong làm
Tiếp Lễ Nhạc Quân và đến năm 1930 thì thăng lên làm Bảo
Văn Pháp Quân.
Khoảng tháng 5 năm 1926
(Bính-Dần) Ðức Chí Tôn dạy
thành lập 6 Đàn cơ Phổ-độ,
trong đó có một Đàn ở Chợ
Lớn, tại nhà Ông Cựu Thượng
Nghị Viên Lê Văn Trung, Ngài
Trung và Ngài Ðốc Phủ Lê Bá
Trang thay phiên nhau chứng
đàn. Phò loan là hai Ông Cao
Hoài Sang và Cao Quỳnh
Diêu. Ngày mùng 6-8 BínhDần (dl 12-9-1926) Ðức Chí
Tôn giáng dạy riêng Ngài Cao
Quỳnh Diêu (hiệu Mỹ Ngọc)
sau đó cho Xuất Bộ Tinh Quân
Cao Quỳnh Tuân, thân phụ
của Ông Diêu và ông Cư giáng
cơ dạy:
Phò loan: Sang - Diêu.
THẦY,
Mừng mấy con! Mỹ Ngọc! Từ đây việc nhà con an ổn, dầu
điều chi nhớ để ý rằng có Thầy bên con. Ðặng một việc chi
chớ vội mừng, thất một việc chi chớ vội buồn, vì sự buồn vui
và sự buồn tủi thường pha lẫn kế cận nhau, còn sự gì phải
đến cho con, ấy là tại nó phải vậy, chớ cượng cầu mà nghịch
Thánh ý Thầy.Hãy xem dò theo đây mà day trở trong bước
đường Ðạo:
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THI
Mối Ðạo từ đây ráng vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sinh.
Thầy sẽ cho Xuất Bộ Tinh Quân đến nhập cơ. THĂNG.
Tái cầu:
CAO QUỲNH TUÂN.
Mừng mấy con và mấy cháu,
Diêu! Từ đây Thầy (1) lấy làm vui mà thấy con đặng để bước
vào đường Thánh Đạo. Vậy hãy ráng tu hạnh hầu phục hồi
cựu vị. Thầy rất vui mà thấy Cư và con đã đem tấm nhiệt
thành cứu độ nhơn sanh khỏi dòng khổ hải. Ấy cũng số phần
rất may mắn của lịnh Ngọc-Hoàng đã định cho con và Cư,
Tắc, Sang. Vậy thầy có mấy lời thiết yếu cùng con sau đây:
THI
Cựu vị ngày xưa đã có rồi,
Ðường về chớ bỏ há con ôi!
Công trình chớ nệ xây nền Ðạo,
Phước mỏng đâu hay bởi tứ Trời.
Ðức trước hưởng rồi tua trả đức,
Ngôi sau gìn ắt đặng an ngôi.
Từ đây son sắt vì sanh chúng,
Cảnh tịnh mai sau cũng đặng ngồi.
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Thầy đã an lòng cho con và Cư, còn ÐỨC, AN, THÂN, thì có
lịnh Thượng Ðế định phần cho chúng nó. LƯỢNG từ đây phải
ở nơi Lôi Âm Tự mà chầu Phật Như Lai và nghe lịnh, chừng
có lịnh Thượng Ðế đòi sai trấn thì nó sẽ về cùng con đặng.
Thầy kiếu mấy con. THĂNG.
Ghi chú:
(1) Chữ Thầy trước là Đức Chí-Tôn.Chữ Thầy sau này là Cha (vì các
Ngài gọi Cha là Thầy)
Diêu: Cao Quỳnh Diêu, tức Mỹ Ngọc.
Cư: Cao Quỳnh Cư tức Thượng Phẩm.(Ông Cao Quỳnh-Diêu là Bảo
Văn pháp, là anh ruột thứ ba, của ông Cao-Quỳnh Cư)
Tắc: Phạm Công Tắc. Sang: Cao Hoài Sang. Ðức: Cao Quỳnh Ðức,
con thứ hai của Ngài Cao Quỳnh Diêu (chết nhỏ).
An: Cao Quỳnh An, con của Ngài Cao Quỳnh Cư, mất bên Pháp.
Thân: là Huệ Chương, con của Ngài Cao Quỳnh Diêu.
Lượng: Cao Quỳnh Lượng, con của Ngài Cao Quỳnh Diêu, đã chết.
Năm Ðinh Mão (1927) Ngài Cao Quỳnh Diêu thọ phong Tiếp Lễ
Nhạc Quân, có phận sự sắp đặt Lễ nghi và âm nhạc trong việc cúng
tế trong Ðạo.

ĐẠO PHỤC CỦA BẢO VĂN PHÁP QUÂN

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bộ Đại phục của Văn Pháp Quân toàn bằng hàng trắng, đầu
đội Nhựt Nguyệt Mạo như các Chức Sắc Hiệp-Thiên-Đài, song
hai bên ngay chính giữa có kết một bông sen năm cánh, trên
mỗi bông thì thêu Thiên nhãn Thầy ngay đường giữa các Mão
cũng kết một bông sen nhưng khỏi thêu Thiên Nhãn. Cả thảy
là ba bông sen trên mão".
Y theo Thánh giáo ngày 13 Mars 1931 của Lục Nương Diêu
Trì Cung dạy về mão của Thập Nhị Thời Quân thì cái vòng
tròn úp lên đầu đội là "Thể Nhựt Hình" còn hình bán nguyệt
của Mão là "Thể Nguyệt Tượng". Vậy thì gọi là Nhựt Nguyệt
Mạo. Đó cũng là hình ảnh của Âm Dương vậy, nhưng đây là
Âm trên Dương. Đạo Cao-Đài luôn có một tinh thần nhứt quán
là chỗ đó (Như Khôn trên Càn dưới là quẻ Địa Thiên Thái).
Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao-Quỳnh-Diêu một hôm muốn
đùa vui nên lén phê bình rằng: "Hớn Tiên Nương và Đường
Minh Phi đẹp thế nào mà cụ Nguyễn Du tả:
- "Mặt hoa ái ngại dường Hớn Tiên Nương tách dậm xuống lầu
Tây.
- "Mày liễu ủ ê, tợ Đường Minh Phi đeo sầu về ải Bắc."
Sao không nói đẹp như Mỹ Ngọc (là chính Ngài) mới phải!
Tối lại Bà Bát Nương giáng cơ có nói: "Em xin sửa hai câu nơi
Túy Sơn Vân Mộng như vầy:
- Mặt yêu vằn vện, dường Tiêu Lực Sĩ le lưỡi trấn Tây
Phương,
- Mày chẳng nhăn nhíu, tợ Quỉ Dạ Xoa đẩy xe vào Âm Phủ."
Từ đó về sau các Ngài không dám trêu cợt với Thần Tiên nữa.
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BẢO VỆ
保衞
F: Protéger, défendre.
Đức Hộ-Pháp nói: "Tổ-phụ ta khi xưa cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh
hiếp yếu, diệt chủng những nước yếu hèn nên phải chịu Luật
Nhơn Quả ngày nay. Bần Đạo lấy làm mừng cho nước ViệtNam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổ-tiên chúng ta vay từ
thuở bị nô lệ, nay không còn nô-lệ nữa. Vậy thời oan trái đã trả
xong. Các con để tâm suy nghĩ; ngó thấy ở dưới thế gian 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 hoàn cầu mới là lạ cho chớ!"


BÁT (Phật Học)
鉢-缽
Bát (S: pātra; P: patta) nguyên âm là Bát-đa-la; Hán Việt: nói
nôm-na là cái chén, cái bát dùng để ăn cơm. Ứng lượng khí
應量器 nghĩa là "dụng cụ chứa đựng vừa đủ"; Chỉ dụng cụ
đựng thức ăn khi khất thực của các Tỉ-khâu. Truyền thống ôm
Bát đi khất thực vẫn còn giữ trong các nước theo Phật giáo
Nam truyền. Trong các tranh tượng, Bát là dấu hiệu của một vị
giáo chủ khi vị này ngồi thế Kết già với tay cầm bát (Bảo Sinh
Phật).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÁT ÂM
八音
E: The eight sounds.
F: Les huits sons.
(Bát: Tám, thứ tám. Âm: Tiếng, âm thanh. Tám thứ âm thanh
vang ra từ Nhạc). Bát âm là tám loại âm thanh phát ra từ tám
nhạc khí cổ truyền ở Đông phương.
Đức PHỤC-HY là bậc chí Thánh, Tiền-Vương thông thiên văn,
định địa-lý, tiếp xem Bát Quái Hà Đồ mà rõ việc nhiệm mầu
của Đấng Tạo-Hóa, đặng thống danh chánh đạo về Bát âm,
Ngũ thanh và Lục Luật cho CƠ NHẠC cổ thời sơ khai. Về Bát
Âm là Cơ-Năng của Bát-Quái: CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN,
TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI
Bát Âm tương ứng với Bát Quái, là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kim:
Thạch:
Ty:
Trúc:
Bào:
Thổ:
Cách:
Mộc:

Tiếng chuông thuộc cung Ðoài.
Tiếng khánh thuộc cung Cấn.
Tiếng dây đàn thuộc cung Ly.
Tiếng sáo tre thuộc cung Khảm.
Tiếng sinh, kèn thuộc cung Tốn.
Tiếng trống đất thuộc cung Khôn.
Tiếng trống da thuộc cung Càn.
Tiếng mõ cây thuộc cung Chấn.

Bát âm là chỉ âm nhạc nói chung.
Chú thích: Bát âm là tám thứ tiếng về nhạc: Biều 瓢 (tiếng
sên), Thổ 土 (tiếng trống đất), Cách 革 (tiếng trống da), Mộc
木(tiếng mõ gõ), Thạch 石 (tiếng đá), Kim 金 (tiếng chuông
đồn), Ty 絲 (tiếng dây đàn), Trúc 竹 (tiếng ống sáo tre) (dữ là
cùng với. Tiếng Pháp là Avec)
Ngày 24-3-1929 (âl 14-2-Kỷ Tỵ).
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THẦY. Thầy mừng các con.
"Từ ngày Thầy hứa cùng các con rằng: Thầy cho bài thi "giảng
chữ HÒA" thì các con có lòng mong mỏi, nhưng kẻ phò loan
chẳng đặng trọn thần. Nay Thầy cho lần lần vấn đề, về câu
"trường nhạc dĩ vi lạc"... nghe các con!
Đêm thanh vắng lên dây trổi nhịp,
Khải năm âm cho hiệp cùng nhau.
Chớ phân tiếng Thổ tiếng Bào,
Thạch Kim với Mộc hòa vào mới vui.
Dữ Tư Trước trước thêm mùi du thủy,
Cách sơn xuyên hòa mỹ nương nhau.
Xưa kia đều khách Thiên Tào,
Nay đây cảnh tục tranh cao lợi quyền
Đức Hộ-Pháp nói: "Nơi Á Ðông có câu "Biều, Thổ, Cách,
Mộc, Thạch, Kim dữ Tư, Trước nãi bát âm". Các vật vô năng
mà nói đặng có trật tự niêm luật hòa nhau là đạt đạo, hiệp lại
với tiếng Kinh mình đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng
vạn vật đồng thinh hiến lễ."
"Dùng những vật Bát âm, vì nó đã chết đi rồi như cái trống
chẳng hạn là tấm da trâu đã chết mà với sự khôn ngoan của
loài người nó mới có tiếng kêu được, tức là làm cho nó sống
lại được, nghĩa là Bát hồn ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ
Ðức Chí-Tôn, vì cớ nên khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên là có
âm thinh sắc tướng, song hiểu xác lý: Khi dâng lễ Chí Tôn qui
pháp định, thấy và nghe cả Bát Hồn vận chuyển dâng cái sống
cho Ngài."

BÁT BỘ
八部
"Bát bộ là gì? - Là nơi Bát phẩm chơn-hồn chớ có chi đâu!
Tám hồn là: vật-chất-hồn, thảo-mộc-hồn, thú cầm-hồn, nhơnSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên Hồn, Phật-hồn. Tám bộ ấy
thuộc quyền HỘ PHÁP THIÊN-VỊ nơi Đức Chí-Tôn gọi đến tạo
cơ-quan tận độ chúng sanh không còn ai khác hơn Hộ-Pháp.
Chính Hộ-Pháp trách-nhiệm ấy".

BÁT BỬU - DÀN BÁT BỬU
E: Eight precious things.
F: Huit objects précieux.
Bát Bửu là 8 món
quí báu, đó là 8
Bửu pháp (hay
Bửu bối) của Bát
Tiên. Mỗi vị Tiên
có
thể
luyện
thành nhiều Bửu
pháp. Các Bửu
pháp của Bát
Tiên kể ra sau
đây:
● Đại Tiên Lý Thiết Quả có 2 Bửu pháp: Gậy sắt và Hồ lô.
● Hớn Chung Ly có 2 Bửu pháp là: Quạt Long Tu và Phất
Chủ.
● Lữ Đồng Tân có 3 Bửu pháp là: Gươm, Phất Chủ, - ống
Tiêu.
● Lam Thể Hòa có Đôi Ngọc bản (Cặp Sanh Ngọc).
● Trương Quả Lão có: Con lừa giấy và Cây gậy.
● Hà Tiên Cô có Bửu pháp là Bông Sen.
● Hàn Tương Tử có Giỏ Hoa Lam và -ống Sáo.
● Tào Quốc Cựu có Ngọc Thủ quyển.
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Mỗi Bửu pháp
của Bát Tiên
được làm tượng
trưng hình bằng
đồng thau, được
một con thú chở
trên lưng, đánh
bóng sáng loáng,
gắn vào một cái
cán bằng gỗ dài
và sơn màu đỏ.
Tám cây có gắn
Bát bửu của Bát
Tiên được cắm
vào trong một cái
giá, thành một
hàng dài, gọi là
Dàn Bát bửu.
Có hai dàn Bát
Bửu giống nhau
đặt ở cấp thứ 8
Cửu Trùng-Đài, dọc theo hai hàng cột rồng xanh. Trên Dàn
Bát bửu có đặt xen kẽ ba cây lọng. Kể từ trong ra ngoài. Dàn
Bát bửu hiện nay đặt tại Tòa Thánh gồm có theo hình vẽ sau
đây:
1- Cái bầu Hồ lô có con Nai chở Bửu pháp của Lý Thiết Quả.
2- Quạt và Phất chủ con Chim chở: Bửu pháp Hớn Chung Ly.
3- Gươm và Phất chủ con Chim chở: Bửu pháp Lữ Đồng Tân.
4- Thủ quyển bằng ngọc, con Nai chở Bửu pháp Tào Quốc
Cựu.
5- Giỏ Hoa Lam có con Phụng chở : Bửu pháp của Hàn
Tương Tử.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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6- Hoa sen có Rùa chở : Bửu pháp của Hà Tiên Cô.
7- Cây Gậy có Cá chở : Bửu pháp của Trương Quả Lão.
8- Cặp Ngọc Bản (Cặp Sanh Ngọc) có con Công chở : Bửu
pháp của Lam Thể Hòa.
Công dụng của Dàn Bát Bửu:
- Về phương diện hình thức, Dàn Bát bửu với 8 Bửu pháp của
Bát Tiên đặt thành hai hàng dài trước chỗ thờ phượng, thay
thế hai Dàn Lỗ bộ thường thấy, để làm tăng thêm vẻ uy nghi
trang trọng của nơi thờ phượng.
- Về phương diện thiêng liêng: 8 Bửu pháp của Bát Tiên trấn
giữ ngôi thờ Đức Chí Tôn, không cho Tà Quái xâm nhập, vì hễ
xâm nhập vào thì bị 8 Bửu Pháp nầy đánh đuổi.

BÁT CẢNH CUNG KỲ
八境宮旂
E: The palace of eight sight.
F: Le palais de huít sites.
Bát: Tám, thứ tám Cảnh: Phong cảnh. Cung: Tòa nhà lớn. Bát
Cảnh Cung là tòa nhà lớn trong đó có tám cảnh do Ðức Phật
Mẫu chưởng quản để un đúc cho Bát hồn vận chuyển hóa
thành chúng sanh.
Do đó, nơi Báo Ân Từ, Ðức Phạm Hộ Pháp dùng tám lồng căn
để làm nơi thờ tạm Ðức Phật Mẫu, mỗi lồng căn có đặt tấm
bảng nhỏ đề bốn chữ Nho "Bát Cảnh Cung Kỳ 八境宮旂. tức là
Hạnh huỳnh kỳ của Đức Nguơn Thỉ chính là Phật Mẫu.
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BÁT CHÁNH ĐẠO (Phật Học)
八正道
Bát Chính Đạo (S: aṣṭāṅgika-mārga; P: aṭṭhāṅgika-magga) là
Con đường tám nhánh giải thoát khỏi Khổ (s: duḥkha), là chân
lý cuối cùng của Tứ Diệu Đế. Bát Chính Đạo là một trong 37
Bồ-đề phần hay 37 giác chi (s: bodhipākṣika-dharma).
Bát Chính Đạo gồm:
1- Chính kiến 正見 (p: sammā-diṭṭhi; s: samyag-dṛṣṭi) gìn giữ
một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lý Vô ngã;
2- Chính tư duy 正思唯 (p: sammā-saṅkappa; s: samyaksaṃkalpa) suy nghĩ hay là có một mục đích đúng đắn, suy xét
về ý nghĩa của bốn chân lý một cách không sai lầm;
3- Chính ngữ 正 語 (p: sammā-vācā; s: samyag-vāc) không
nói dối, không nói phù phiếm;
4. Chính nghiệp 正 業 ( p: sammā-kammanta; s: samyakkarmānta) tránh phạm giới luật;
5. Chính mệnh 正 命 ( p: sammā-ājīva; s: samyag-ājīva) tránh
các nghề nghiệp mang lại giết hại như đồ tể, thợ săn, buôn vũ
khí, buôn thuốc phiện;
6- Chính tinh tiến 正精進 (p: sammā-vāyāma; s: samyagvyāyāma) phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu;
7- Chính niệm 正 念 (p: sammā-sati; s: samyag-smṛti): tỉnh
giác trên ba phương diện Thân- Khẩu -Ý;
8- Chính định 正定 (p: sammā-samādhi; s: samyak-samādhi)
tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian (s: arūpa-samādhi)
Bốn xứ.
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Bát Chính Đạo không nên hiểu là những "con đường" riêng
biệt. Theo Ba môn học, hành giả phải thực hành Giới (chính
đạo 3-5), sau đó là Ðịnh (chính đạo 6-8) và cuối cùng là Huệ
(chính đạo 1-2). Chính kiến (1) là điều kiện tiên quyết để đi
vào Thánh đạo (s: ārya-mārga) và đạt Niết-bàn.
Phật giáo Ðại Thừa hiểu Bát chính đạo có phần khác với Tiểu
Thừa. Nếu Tiểu thừa xem Bát chính đạo là con đường dẫn
đến Niết-bàn thì Ðại thừa đặc biệt coi trọng sự giải thoát khỏi
Vô minh để giác ngộ tính Không (s: śūnyatā), là thể tính của
mọi sự. Trong tinh thần đó, Luận sư Thanh Biện (s:
bhāvaviveka) giải thích như sau:
1- Chính kiến là tri kiến về Pháp thân (Ba thân),
2- Chính tư duy là từ bỏ mọi chấp trước,
3- Chính ngữ là thấu hiểu rằng, pháp vượt trên mọi ngôn ngữ,
4- Chính nghiệp là tránh mọi hành động tạo nghiệp, kể cả
thiện nghiệp,
5- Chính mệnh là tri kiến rằng, tất cả các Pháp (s: dharma; p:
dhamma) không hề sinh thành biến hoại,
6- Chính tinh tiến là an trú trong tâm thức vô sở cầu,
7- Chính niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có (Hữu), không (vô),
8- Chính định là giữ tâm vô phân biệt bằng cách vô niệm.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

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
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Giáo ra đời Cứu-Thế. Chưa mãn hai ngàn năm hoằng khai
Công giáo thì nhơn-loại lần lần không quan-tâm đến lời của
Đấng Christ tiên-tri số-phận điêu-linh của loài người trong
khoảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri đã ứng-nghiệm thì ĐẠIĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện.

BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH
八道議定
E: Eight religions decress.
F: Huit décrets religieux.
Lời của Đức Hộ-Pháp: "Bần-Đạo xin nói, thế-gian này cầm
quyền cơ-quan Chánh-Trị-Đạo hay định-luật trước, dưới tám
Đạo Nghị-Định lập nên Chánh-trị của nước như Ngài, Bần Đạo
chưa ngó thấy. Đức Lý ra tám Đạo-nghị-định mà Ngài lập trọn
vẹn hết, chúng ta cũng nên tôn-sùng đáng kính, đáng sợ quá
đỗi. Đấng cứu Đạo như thế Bần-Đạo đáng khen, kính Người
cho đến tận thế. Nếu nền Đạo Cao Đài còn mãi mãi thì côngnghiệp của Đức Lý Giáo-Tông còn tồn-tại trong tâm-trí nhơn
sanh luôn luôn" (Ngày: 18-8 Kỷ-Sửu)
TIỂU DẪN
Phò loan: Hộ Pháp & Văn Pháp
Sĩ Tải Phạm văn Ngọ
Vì có lịnh Ðức Lý Giáo Tông triệu ba vị Chánh Phối Sư về Tòa
Thánh, sẵn dịp Hộ Pháp và Văn Pháp xin cho cả Chức Sắc
hầu nghe dạy luôn.
Tòa Thánh, ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ (Le 22
Novembre 1930)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

387

TRẦN VĂN XƯƠNG
Chào chư vị Thiên Phong. Có Quan Thánh Ðế Quân giáng
QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN
Chào chư vị Thiên Phong Hiệp Thiên Ðài và Hương Lự Hiền
Muội. Chư vị cứ thiết đàn có Ta trấn thủ.
Tái cầu:
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG
Chào chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội. Có Chí Tôn ngự, chư
Hiền Hữu, chư Hiền Muội khá mừng người!
Lão cám ơn Thượng Ðầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.
Thượng Ðầu Sư bạch: "Ðệ tử cùng cả Chức Sắc đều hết lòng
lo lắng, cúi xin Ðức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu
chỉnh đốn nền Ðạo."
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
Hữu, chư Hiền Muội, ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền,
không cho rối loạn nền Ðạo mà thử thách Thiên Phong nữa.
Chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đã đủ tài lực, đạo đức mà hành
chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm Luật pháp, vậy
thì Lão hành chánh cứ lấy công bình vô tư làm mực thước,
Lão chẳng vì thương riêng mà che chở, Lão chẳng vì ghét
riêng mà hành phạt. Lão nói thiệt rằng: Ðạo vốn của toàn cả
chúng sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng. Lão
phải chấp chánh quyền hành, công thưởng, tội trừng cho đáng
lý, chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Ðạo, mà buộc đặng Lão
tùng Ðời. Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu, Lão chỉ
vì tình nhau, mà cho chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội biết trước
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rằng: Ðừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh. Lão nhứt định chẳng
hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ, chư Hiền Hữu, chư
Hiền Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc nghe!
Hộ Pháp! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà Nam,
đặng làm mấy Ðạo Nghị Ðịnh nầy. Hiền Hữu gắng để hết ý
vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng
ban hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan
sửa cải nghe! (Sĩ Tải rán chép y như văn Lão.)

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NHỨT
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ðệ Ngũ Niên))
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban hành cho Giáo Tông và Hộ
Pháp.
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Ðầu Sư.
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối
Sư.
NGHỊ ÐỊNH
Ðiều thứ nhứt: - 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.
Ðiều thứ nhì: - Chư Chức Sắc Thiên Phong phải tuân theo
trật tự lớn nhỏ phải phân minh, chẳng đặng phạm thượng làm
nhơ danh của Ðạo.
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Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc Thiên Phong Cửu Trùng Ðài và
Hiệp Thiên Ðài phải ban hành Nghị Ðịnh nầy, kể từ ngày Rằm
tháng 10, ai phạm tội, giải ra Tòa Tam Giáo.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NHÌ
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ðệ 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 ÐỊNH
Ðiều thứ nhứt: - Ban quyền hành cho Thượng Ðầu Sư thay
mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác,
còn phần Thiêng Liêng có Lão.
Ðiều thứ nhì: - Chức Sắc Cửu Trùng Ðài, duy bậc Chánh
Phối Sư phải tùng quyền mà hành chánh về phần chánh trị
của Ðạo, song đặng thế mặt cho Ðầu Sư, đương buổi Người
cầm quyền Giáo Tông của Lão.
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Ðiều thứ ba: - Mọi việc chi thuộc về quyền chánh trị, đều giao
cho Chánh Phối Sư.
Ðiều 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.
Ðiều thứ năm: - Nghị Ðịnh nầy sẽ ban hành ngày Rằm tháng
10 năm Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ BA
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ðệ Ngũ Niên))
Chiếu theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.
Nghĩ vì, Chức Sắc Nam Nữ không phân quyền hành, làm cho
Nữ lấn quyền Nam, Nam giành quyền Nữ.
NGHỊ ÐỊNH
Ðiều thứ nhứt: - Chánh Phối Sư Nam Phái, hành chánh riêng
nam; Chánh Phối Sư Nữ Phái, hành chánh về nữ, Nam Nữ
phân quyền.
Ðiều thứ hai: - Chức sắc hành chánh các nơi, chia quyền theo
đẳng cấp như vầy:
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Phối Sư, phải ở tại Tòa Thánh.
Giáo Sư làm đầu một Tỉnh.
Giáo Hữu làm đầu một Họ.
Lễ Sanh làm đầu một Quận.
Chánh Trị Sự làm đầu một Làng.
Phó Trị Sự làm đầu một Xóm cùng Thông Sự.
Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc có địa phận đặc biệt, chẳng đặng
qua khỏi ranh đất trách nhậm của mình, mà gây điều ganh lẫn.
Ðiều thứ tư: - Cả Chức Sắc phải tùng lịnh Hội Thánh, chẳng
đặng tư chuyên mà cải sửa Chơn Truyền của Ðạo.
Ðiều thứ năm: - Những Chức Sắc phạm tội về Nghị Ðịnh nầy,
phải bị giải ra Tòa Tam Giáo.
Ðiều thứ sáu: - Nghị Ðịnh nầy sẽ ban hành từ ngày Rằm
tháng 10 năm Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

392

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TƯ
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ðệ Ngũ Niên))
Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh
Phối Sư Nam Nữ.
Bởi nghĩ vì quyền hành không đặc biệt, sanh ra nghịch lẫn
nhau, cơ Ðạo chinh nghiêng, Ðạo Ðời chẳng hiệp, do đó:
NGHỊ ÐỊNH
Ðiều thứ nhứt: - Thượng Chánh Phối Sư có quyền xem xét
các nơi, chăm nom Ðạo hữu.
Ðiều thứ nhì: - Ngọc Chánh Phối Sư, đặng quyền trị Chức
Sắc phần Ðạo và phần Ðời, coi Chơn Truyền Hội Thánh, buộc
Chức Sắc làm y phận sự.
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 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.
Ðiều thứ năm: - Ngọc Chánh Phối Sư, cầm quyền sửa trị cả
Chức Sắc, Tín Ðồ, thì quyền tạp tụng cũng nơi người nắm
chặt.
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.
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Ðiều thứ bảy: - Cả quyền hành đã phân định trong Cửu Viện
đều y như trước.
Ðiều thứ tám: - Nghị định nầy sẽ ban hành kể từ ngày Rằm
tháng 10 năm Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NĂM
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ðệ Ngũ Niên))
Chiếu theo Pháp Chánh Truyền đã ban hành từ thử.
Nghĩ vì, Chức Sắc thọ phong chẳng hiến thân trọn vẹn cho
Ðạo, làm cho thiếu kém kẻ hành Ðạo, chư Ðại Thiên Phong
thiếu sức giúp, nên:
NGHỊ ÐỊNH
Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải phế
Ðời hành Ðạo.
Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới
đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng
dự vào chánh trị của Ðạo.
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Ðiều thứ ba: - Vì công khai Ðạo của nhiều người, nên cho
những kẻ nào đặng Hội Thánh nhìn rằng: Hữu công cùng Ðạo,
vào hàng Chức Sắc Hàm Phong.
Ðiều thứ tư: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng
10 năm Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ SÁU
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ðệ Ngũ Niên))
Chiếu theo Pháp Chánh Truyền của cả Hội Thánh Bát Quái
Ðài, Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài.
Nghĩ vì, Pháp Chánh Truyền, Lão đã dạy Hộ Pháp chú giải,
chẳng thi hành từ thử, làm cho Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên
Ðài phản khắc Ðạo quyền, gây nên rối loạn Chánh Giáo Chí
Tôn.
NGHỊ ÐỊNH
Hai vị Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải điều đình Hiến
Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp Pháp Chánh Truyền, nên
đồng ký tờ nầy mà ước hẹn.
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Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

Phò loan:
Hộ Pháp & Tiếp
Ðạo

Tòa Thánh, le 25 Aout 1934
(Ðêm 16 tháng 7 năm Giáp Tuất)
CAO THƯỢNG PHẨM

Bần Ðạo chào Ðức Quyền Giáo Tông, Hộ Pháp, Thượng
Sanh, Cao Tiếp Ðạo và Lê Tiếp Thế.
Xin mời Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ Chánh
Phối Sư nhập nội.
Bần Ðạo chào chư vị Ðạo Hữu và Ðạo Tỷ.
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!
Cao Tiếp Ðạo, em ráng nâng loan, có qua trợ lực.Thăng

Tái cầu:
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG
Chào chư Hiền Hữu và Hiền Muội.
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Quyền Giáo Tông bạch ...
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.

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ BẢY
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền cho Giáo Tông và Hộ
Pháp.
Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số hai ban quyền Giáo Tông phần xác
cho Thượng Trung Nhựt.
Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số ba và số bốn ban quyền hành cho
Hội Thánh Cửu Trùng Ðài Nam Nữ lưỡng phái.
Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số năm định cho Chức Sắc cầm quyền
hành chánh thiệt thọ.
Chiếu y mật chỉ Chí Tôn.
NGHỊ ÐỊNH
Ðiều thứ nhứt: - Cả Chức Sắc Nam Nữ Cửu Trùng Ðài đã
trọn hiến thân cho Ðạo buổi sơ khai đẳng đẳng đồng thăng
nhứt cấp, trừ ra:
- Một: là người nào hiến thân cho Ðạo sau ngày Rằm tháng
Mười năm Canh Ngọ.
- Hai là người không trọn tuân luật pháp, không trọn giữ
phận sự của mình.
- Ba là người cầm quyền hành chánh chẳng toàn công.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Bốn là người nghịch Chơn truyền Chánh giáo, gầy Tả
Ðạo Bàn Môn.
- Năm là mới thọ ân phong thưởng.
Ðiều thứ hai: - Cả Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Ngoại
Giao tùng quyền Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm đã đủ ân phong
công nghiệp, chẳng đặng thăng cấp.
Ðiều thứ ba: - Những người đã có công nhưng đắc tội cùng
Hội Thánh, thì phải giao nạp cho Hiệp Thiên Ðài. Chừng nào
Tòa Tam Giáo Hiệp Thiên cho trắng án, thì đặng thăng đẳng
cấp như Chức Sắc Thiên Phong hữu công cùng Ðạo.
Ðiều thứ tư: -Quyền Giáo Tông và cả Chức Sắc Thiên Phong
Hội Thánh Nhị Hữu Hình Ðài phải thi hành Ðạo Nghị Ðịnh nầy
Ðiều thứ năm: - Bát cả sớ cầu phong thưởng.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

Tái cầu:
Lão tiếp
ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TÁM
Chiếu y Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên
Ðài.
Chiếu y các Thánh Giáo của Chí Tôn.
Nghĩ vì Ðạo duy có một.
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NGHỊ ÐỊNH
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
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu phải để ý rằng quyền hành của
Hiền Hữu riêng với phần của Lão, nên Ðạo Nghị Ðịnh phải lập
riêng ra nghe.!
Đây lời Đức Hộ-Pháp tôn kính Đức Lý Giáo Tông:
"Bần-Đạo xin nói thế gian này cầm quyền trị Cơ Quan ChánhTrị-Đạo, nào hay định luật trước dưới BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH
lập nên Chính-Trị của nước như Ngài. Bần Đạo chưa ngó thấy
Đức Lý ra BÁT-ĐẠO NGHỊ ĐỊNH mà Ngài lập trọn vẹn hết,
chúng ta cũng nên Tôn sùng đáng kính, đáng sợ quá đỗi Đấng
cứu Đạo như thế. Bần-Đạo cũng khen kính Người ấy cho đến
ngày tận-thế. 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."
Ngài Bảo Đạo dâng Mật sớ xin bác bỏ Nghị Định thứ 8
Đạo Nghị Định thứ tám của Đức Lý Giáo-Tông là:
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"Những Chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 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 Bàn Môn Tả Đạo". Quyền lực này đã thể hiện rõ 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 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."

BÁT ĐIỀU MỤC
八 倏目
Bát điều mục là cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ. Muốn sửa mình tức là tu thân,
trước hết phải giữ cái tâm cho chánh, cái ý cho thành, rồi mới
cách vật, trí tri được. Để biết mà sửa mình, Đức Khổng Tử dạy
phải triệt để thực hiện Tám điều mục sau đây:
1- Cách vật: Cách ly sự vật để quan sát cho rõ ràng.
2- Trí tri: Nghiên cứu để biết tận gốc rễ sự vật
3- Thành ý: Rèn luyện ý chí thành thật dũng mãnh.
4- Chánh tâm: Thanh lọc tâm hồn thoát khỏi sự ô nhiễm của
vật dục
5- Tu thân: Sửa đổi các điều sai lầm của mình
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6- Tề gia : Sắp đặt các việc trong gia đình cho đúng phép
7- Trị quốc: Cai trị dân theo đường lối chơn chánh
8- Bình thiên hạ: Đem lại hạnh phúc, thanh bình cho toàn
dân.
Tôn chỉ của Nho giáo là làm việc gì cũng phải lấy Trung Dung
làm căn bản, tức là không thái quá, cũng không bất cập, luôn
luôn thích hợp với Đạo Trung Hòa của Trời Đất. (chưa phải lúc
làm mà đã làm gọi là thái quá, đã đến lúc làm mà không làm
thì gọi là bất cập)
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 tỉ cây kia, gốc đã thúi mà
bảo ngọn đơm bông trổ trái thì không bao giờ được.

BÁT HỒN
八魂
E: Eight grades of souls.
F: Huit grades d’âmes.
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(Bát hồn 八魂 hay còn gọi là Bát phẩm Chơn hồn 八品真魂 do
Đức Phật Mẫu tạo hóa ra. "Trong Bát hồn kể Vật chất hồn,
Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh
hồn, Tiên hồn, Phật hồn do trong Kim Bàn của Phật Mẫu mà
ra. Bát đẳng cấp thiêng liêng Chơn hồn vận chuyển biến thành
vật chất, thảo mộc, cầm thú và nhơn loại gọi là chúng sanh".
Kinh Phật Mẫu dạy rằng: "Càn Khôn sản-xuất hữu hình. Bát
hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh."
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Có một điều chúng ta để ý ngó lại tám cửa Bát Quái Đài xuất
hiện ra tám hào-quang chiếu diệu rực-rỡ và xây tròn trong tám
hạng sanh linh, đều có đủ tám cửa có Bát-Hồn hiện ra đủ hết:
Vật-Chất, Thảo-Mộc, Thú-Cầm, Nhơn-Loại, Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Chúng ta thấy các Đẳng chơn-hồn ấy rải khắp
trong Càn-Khôn Vũ-Trụ, có điều đặc-sắc chúng ta để ý dòm
coi người ta thế nào? Chúng ta ngó thấy các vật loại, nhứt là
hạng bất động-vật cũng vẫn bình-tịnh trong đạo hào-quang ấy,
xuất hiện ra mà không xao-xuyến dữ tợn, ra khỏi một phần ba
đường, bề xa xuôi của nó chúng ta không thế gì đoán đặng, tỷ
như ra khỏi cửa ấy ba bực, Chơn-hồn ấy vẫn còn có thứ-tự, ra
ngoài nữa thì lộn-xộn."
Ý nghĩa hai câu liễn về Bát hồn:
"Hai câu liễn này xuất xứ trên Ngọc-Hư Cung, từ phía tả qua
phía hữu của Ngôi Trời, nói lên tinh thần của Lễ Nhạc.
• Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão.
• Vạn vật đồng thinh niệm Chí-Tôn.
▪八魂運轉歌黃老
▪萬物同聲念至尊
Giải nghĩa:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

402

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Câu 1: Bát hồn tức là tám phẩm cấp chơn hồn là: vật-chất,
thảo-mộc, thú-cầm, nhơn-hồn, Thần hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn
và Phật hồn, luôn luôn có sự vận chuyển để tiến-hoá, đều ca
tụng danh của Đức Thượng-Đế (Huỳnh-Lão) là Đấng mở Đạo
vàng (bởi Cao Đài là Phật Giáo chấn-hưng).
Câu 2: Cả muôn loài vạn-vật đều đồng niệm danh Thầy tức là
Chí Tôn Đại-Từ-Phụ, Chúa tể vạn-vật trong càn khôn thế-giới.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
"Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng."

BÁT HỒN VẬN CHUYỂN
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."

BÁT MAN TẤN CỐNG
LỄ "Bát-Man tấn cống" có từ đời nhà Châu. Nhà Châu có bốn
chư hầu lớn là: Tây Bá Hầu, Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu, Bắc
Bá Hầu. Còn 800 chư hầu nhỏ khác đều bị xem như chư Hầu
Man Rợ. Mỗi năm các chư hầu nhỏ phải đem cống một vật
nạp cho chư hầu lớn, để rồi bốn chư hầu lớn nạp lại cho Châu
Vương. 800 chư hầu nhỏ khi dâng cống sứ có bản Nhạc đặc
sắc để tiếp Vua và dâng lễ Cống, nên gọi là "Bát-Man tấn
cống.".Bản "Bát Man Tấn cống" được phổ biến trên đài phát
thanh Sài-gòn thời Nguyễn văn Thiệu vào chiều thứ Tư mỗi
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tuần, mở đầu cho chương trình Phổ thông Giáo lý. Bản Nhạc
này do Đức Cao Thượng-Sanh viết lời.
Bàn tới Lễ "Nhạc tấu Quân Thiên" tức là bản nhạc tiếp Đức
Thượng Đế nó có tánh cách tương tợ như bản nhạc của 800
chư hầu hiến vua thời nhà Châu.
Lễ "Chỉnh sát cúng phẩm" cũng mường tượng với lễ của Chư
hầu nhỏ đến dâng lễ Cống. Vua sai một quan Lễ bộ ra xem coi
vật hiến có xứng đáng không, có đồ giả không? Có đầy đủ
theo ước hẹn không? Nếu đủ điều kiện thì Quan Lễ Bộ mới
nhận. Còn nay một chức sắc Hiệp-Thiên Đài thay mặt HộiThánh đến xem xét Tam Bửu coi có tinh khiết không?, coi có
Bông tốt, Rượu mới, Trà thơm không? Lại còn trấn Pháp vào
đó để biến Bông thường làm "Tiên Hoa", Rượu thường làm
"Tiên Tửu", Trà thường làm "Tiên Trà" để tượng trưng thể xác,
trí não và linh hồn của sanh chúng làm báu vật dâng lên Đại
Từ-Phụ.
Còn 6 vị Lễ sĩ cầm đèn Vàng, xanh, Đỏ để đưa hộp đựng Tam
Bửu lên vị chánh tế là:
- Cặp đèn phái Thái là đại diện cho phái Phật.
- Cặp đèn phái Thượng là đại diện cho phái Tiên.
- Cặp đèn phái Ngọc là đại diện cho phái Thánh (phái Nho) để
dâng Tam bửu cho Đức Chí-Tôn. Tam bửu phải qua vị Chánh
tế, cũng như xưa các chư hầu đại diện cho dân chúng nơi địa
phận mình dâng cho 4 chư hầu lớn, rồi 4 chư hầu lớn dâng lên
vua, nên khi đến vị Chánh tế, ta phải nhờ 4 vị Lễ sĩ nhịp theo
nhịp trống tiếng đờn làm Lễ trọng mà hiến cho Đại-Từ-phụ. Cái
hộp đựng Tam Bửu có tên là "Tam bửu Ngọc Hàm". Vậy từ
"Nhạc Tấu Quân Thiên" đến "Chỉnh sát Cúng phẩm", rồi Lễ
cầm đèn Thái, Thượng, Ngọc đem "Tam bửu Ngọc Hàm" đến
vị Chánh tế, tiếp thu lễ điện của Lễ-sĩ dâng Bông, Rượu, Trà
lên Đức Chí-Tôn, tất cả gọi là lễ "Bát Man Tấn cống".
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Câu : Bát hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,
Vạn vật đồng thanh niệm Chí-Tôn.
Là câu liễn nơi Ngọc Hư Cung, giải thích thêm rõ nghĩa là:
"Bát Man tấn Cống" nói trên.
Chú thích:
Chữ "Quân" trong câu "Nhạc tấu Quân Thiên" buối trước đã
dùng, có lẽ do theo điển tích trên đây. Nhưng phần đông trong
thuyết đạo lại còn viết "Huân Thiên"
(Bài này của ông Sĩ-tải Huỳnh-văn Hưởng lúc sinh thời, Anh
đã viết tay trao cho Tôi, bảo tôi ghi vào quyển Nhạc mà Tôi
đang soạn. Thế mà nay đã 17 năm trôi qua. Giờ đây Anh đã ra
người thiên cổ, Tập Nhạc này mới được ra đời)

BÁT MÔN ĐỘN GIÁP
Thầy dạy: "Phương BÁT MÔN ĐỘN GIÁP trong cuốn Thái-Ất
Thần-kinh của Trạng-Trình khi xưa. Cuốn ấy ngày nay thất lạc
không tìm đâu có, nên Thầy chỉ điểm lại cho con, có thể tạo
TÂN PHÁP SẤM TRUYỀN sau này cũng nên.
Phép Bát-Môn Độn Giáp cũng có nhiều cấp bực khác nhau,
bậc thấp và bậc cao, bậc thấp thì làm bói toán biết những việc
trần-gian, bậc cao thì rõ thấu Càn khôn. Thầy dạy cho con biết
rằng vạn-vật hữu sanh hữu hoại đều có số định của nó. Tỷ
như mình trông thấy cây bông hồng ở đất xấu thì có thể đoán
là bông của nó xấu và biết là người trồng thiếu kỹ-lưỡng
chăm-nom, ít phân kém nước. Phép học thì do nguyên-nhân
mà suy ra kết quả, rồi lại từ kết quả suy ra nguyên-nhân khác;
cũng lại do kết quả đã có mà luận lại nguyên-nhân trước. Nó
như một sợi dây xích nối chuyền hoài, không ngưng không
dứt.
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Trời, đất, người, vạn-linh sanh chúng cũng đồng nguyên lý ấy,
duy mỗi loài có thêm những định-luật riêng khác nữa. Tỷ như
thấy mưa thì biết độ bão-hòa nơi đó đã có, có mưa tất có
nước, có nước tất có sông biển, có sông biển tất sẽ có mây,
do mây sẽ kết tụ thành mưa nữa.
Vạn-vật nếu gặp duyên thì kết, không gặp thì tan, luân lưu
khắp cùng các cõi tùy theo tính chất của chúng. Bởi vậy không
vật chi là không có định-luật sẵn. Nhưng luật như một cái
khuôn, còn sự vật như bột đường. Tuy là khuôn như vậy
nhưng cũng còn tùy tay thợ hay khéo mà nắn thành hình.
Như trái đất tuy xoay quanh hệ-thống thái-dương hệ mà nó
cũng xoay quanh tự nó, nó cũng có định-luật riêng làm thế nào
cho chẳng tương-tàn tương-diệt lẫn nhau.
Tóm lý lại là vạn-vật trong Càn-khôn vũ-trụ duy có một cái lý
duy nhất gọi là Hư-Vô, Hư-vô mới chuyển biến phát sinh một
phẩm tối linh nguyên-thủy là Thái-cực tức là Thầy. Thầy lại
phân tánh ra hai lý đối nghịch lẫn nhau tương khắc, tương
hòa, tương sanh, tương diệt…Lý ấy là Âm với Dương theo
danh-từ Nho-gia thường gọi. Nếu gọi theo nguyên thủy của nó
thì là lý ĐƠN NHẤT THÁI CỰC
Thái-cực là chủ tể tất cả vạn hữu thường tồn bất diệt.Thái-cực
mới chiết tánh ra Pháp, tức Phật-Mẫu mà tạo cơ hữu tướng.
Nhưng lý Thái-cực rất vô biên Huyền diệu nhiệm-mầu. Khi
chưa tạo Càn-khôn thì chẳng có chi tất cả. Thái-cực mới xoay
lộn vòng tròn trong khí Hư-vô. Rồi vì cái xoay lộn ấy mà do
một Huyền-vi mầu-nhiệm tối đại tối linh. Thái-cực mới cọ xát
với khí thể bên ngoài, mới biến sanh nhứt thể là Pháp như
Thầy đã nói. Cái lý này thật mầu-nhiệm vi diệu lắm, khó mong
diễn tả.
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BÁT NHÃ (1) (Phật Học)
般若
Bát-nhã ( S: prajñā; P: pañña) danh từ dịch âm, dịch nghĩa là
Trí huệ, Huệ, Nhận thức. Một khái niệm trung tâm của Phật
giáo Ðại thừa, chỉ một thứ trí huệ không phải do suy luận hay
kiến thức mà có (Trí), mà là thứ trí huệ chớp nhoáng lúc trực
nhận tính Không (s: śūnyatā), là thể tính của vạn sự. Ðạt được
trí Bát-nhã được xem là đồng nghĩa với Giác ngộ và là một
trong những yếu tố quan trọng của Phật quả. Bát-Nhã là một
trong những hạnh Ba-la-mật-đa mà một Bồ Tát phải đạt đến
(Thập địa).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BÁT NHÃ (2) (theo Cao Đài)
般若
E: The wisdom.
F: La sagesse.
Bát Nhã 般 若 Do chữ Phạn là Prajna, Hán dịch là Trí huệ (Trí
tuệ) 智慧. Trí huệ là trí sáng suốt nhận biết được chân tướng
của mọi sự vật, chứng ngộ được chân lý của vạn hữu, tức là
trí đã sáng tỏ khi đã diệt trừ được mọi vô minh, phiền não, có
nghĩa là giác ngộ hoàn toàn.
- Trí huệ của người tu hành tạo nên con thuyền Bát Nhã để
bước lên được cầu sông Ngân, đến bên kia bờ giác ngộ.
- Đưa người có duyên phần bước lên kịp giờ siêu sanh lên cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thi văn: "Bát Nhã xin con trở mái chèo,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Thìn lòng thương lấy chúng sanh eo."
Đấng AĂÂ giải: Bát-Nhã Ma-La-Phật là Phật độ vong hồn qua
khỏi biển khổ đặng đến Tây-phương, vì trước khi đến Tây
Phương phải qua một cái biển khổ.
Muốn vượt biển khổ phải dùng Bát nhã thuyền 般若 船 tức là
Chiếc thuyền trí huệ. Thuyền Trí huệ ở đây không phải do trí
thức suy luận ra có, mà là thứ trực giác trực tiếp thấy được
tánh không, chân tánh của mọi sự vật. Đạt được trí tuệ Bát
Nhã được xem như là giác ngộ, khả năng nó phá được vô
minh, nên được ví như một con Thuyền Bát Nhã đưa con
người qua khỏi Bến mê luân hồi để đến bên kia bờ giác ngộ.
Pháp Chánh Truyền xác nhận: "Cái chương trình ấy là những
cơ chỉ sanh ra bởi các tư tưởng của cả Tôn Giáo đã lập thành
nên Ðạo. Chữ Ðạo là đường đặt ra bởi đó, đặng dìu dắt nhơn
sanh khỏi bước đời gay trở; cốt yếu là lập mục đích, định
chuẩn thằng cho kẻ trước hiệp người sau, kẻ kim hòa người
cổ, tóm cả trí lự của nhơn loại, đặng làm ngọn huệ quang soi
rọi khắp nhơn gian, mượn cả sự tội tình sầu thảm của thế, mà
tạo Bát Nhã thuyền đặng vớt người nơi khổ hải."
Buổi tiền khai Đại-Đạo có ông Quí-Cao giáng hoạ ngay thi của
Bát Nương Diêu Trì-Cung, 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.
Đấng AĂÂ giải nghĩa hai câu thi của Quí Cao (tức thi sĩ Huỳnh
Thiên Kiều) ở trên vậy.
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BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA & BÁT NHÃ BA-LA-MẬTĐA KINH (Phật Học)
般若波羅蜜多
般若波羅蜜多經
Bát-Nhã Ba-La-mật-đa (S: Prajñāpāramitā) dịch nghĩa là "Huệ
đáo bỉ ngạn" 慧到彼岸 "Trí độ" 智度 Nguyên từ tiếng Phạn
được âm ra: phiên âm đầy đủ là: Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa.
(nghĩa Bát-Nhã là trí huệ. Ba-La-Mật là vượt qua bỉ ngạn và
đưa người cùng qua với mình, tức là độ người vượt qua biển
khổ đến bờ giác ngộ). Trí huệ độ người sang bờ bên kia. Tên
của một thể loại kinh nhấn mạnh về tính Không của các Pháp
Hữu vi, "Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh".
Bát-Nhã-Ba-La-Mật nghĩa là trí huệ đáo bỉ ngạn hay huệ độ.
Ðó là cái trí huệ siêu việt. Lấy cái trí huệ nầy soi tỏ thực tướng,
làm thành con thuyền hay cái bè để đưa nhơn sanh từ bờ sinh
tử luân hồi sang bờ bên kia là bờ tuyệt luân giác ngộ, vào cõi
Niết Bàn. Cái mầm mống của trí huệ siêu việt vốn sẵn có trong
mỗi người, nhưng vì bị vô minh và dục vọng che lấp nên con
người không biết. Các pháp môn tu hành của Phật giáo là để
khơi dậy là phát triển cái mầm mống ấy trong mỗi con người
để nó thành Bát-Nhã-Ba-La-Mật.
Trong kinh điển Ðại thừa, các bộ Kinh Bát Nhã chiếm vị trí
quan trọng bực nhứt. Bát-Nhã-Ba-La-Mật là nền đại đức đại
hạnh cao tột về trí huệ của người tu Phật giáo, quyết chí tu
hành đạt Phật vị. Có 6 nguồn đại hạnh đại đức đưa đến đắc
Đạo, nên thường được gọi là Lục độ hay Lục-Ba-La-Mật, là:
Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định,Trí huệ.
Bát-nhã Ba-la-mật-đa kinh (S: prajñāpāramitā-sūtra) cũng
được gọi là Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa kinh, dịch nghĩa là
Huệ đáo bỉ ngạn kinh, "Kinh với trí huệ đưa người qua bờ bên
kia". Là một bộ kinh bao gồm khoảng 40 bài kinh Ðại thừa
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được gọi chung dưới tên này với nội dung, mục đích hướng
dẫn hành giả đạt được trí Bát-nhã (s: prajñā). Bộ kinh này là
một phần quan trọng của bộ kinh Phương đẳng (s: vaipulyasūtra), có lẽ được ghi lại khoảng đầu Công nguyên. Ngày nay,
phần lớn kinh này chỉ còn trong dạng chữ Hán hoặc chữ Tây
Tạng, không mấy còn trong dạng Phạn ngữ (sanskrit). Trong
bộ kinh này thì hai tập Kim cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh
(s: vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra) và Ma-ha bát-nhã bala-mật-đa tâm kinh (s: mahāprajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) là
nổi tiếng nhất, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả Anh,
Pháp và Ðức ngữ. Luận sư quan trọng nhất của kinh Bát-nhã
là Long Thụ.
Bộ kinh này có tính giáo khoa rất cao, tương tự như các bộ
kinh văn hệ Pā-li. Phần lớn các bài kinh là những lời khai thị
cho Tu-bồ-đề (s, p: subhūti), được Phật thuyết giảng trên đỉnh
Linh Thứu (s: gṛdhrakūṭa). Phần cổ nhất của kinh này là Bátnhã bát thiên tụng (s: aṣṭasāhasrikā) – cũng được gọi là Tiểu
phẩm bát-nhã – một bộ kinh gồm 8000 câu kệ Phật giảng cho
nhiều đệ tử cùng nghe. Ðây cũng là cơ sở cho tất cả bộ kinh
Bát-nhã khác, mỗi bộ gồm từ 300-100.000 câu kệ với vô số bài
luận và phiên dịch. Bản dịch chữ Hán đầu tiên ra đời khoảng
năm 179.
Những kinh điển trong Bát-nhã bộ còn nguyên văn Phạn ngữ:
1. Adyardhaśatikā-prajāpāramitā: Bát-nhã lý thú phần;
2. Aṣṭasāhasrikā-p.: Bát thiên tụng bát-nhã hay Tiểu phẩm bátnhã;
3. Mahāprajñāpāramitā-hṛdaya: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa
tâm kinh;
4. (Mañjuśrīparivarta-p. = Saptaśatikā-p) Văn-thù Sư-lị sở
thuyết bát-nhã ba-la-mật kinh, gọi ngắn là Văn-thù bát-nhã
kinh;

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

410

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

5. Pañcaviṃśatisāhasrikā-p.: Nhị vạn ngũ thiên bát-nhã tụng
hoặc Ðại phẩm bát-nhã kinh hoặc Phóng quang bát-nhã;
6. Śatasāhasrikā-p.: Ðại bát-nhã sơ phần;
7. Suvikrāntavikrāmīparipṛcchā-p.= Sārdhadvisāhasrikā-p.:
Thắng Thiên vương bát-nhã ba-la-mật kinh;
8. Vajracchedikā-p. = Triśatikā-p.: Kim cương bát-nhã ba-lamật-đa kinh..(Xem thêm: Ma-Ha-Bát-Nhã Ba-La-Mật Đa Tâm
kinh hoặc Đại Bát Niết Bàn Kinh )
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BÁT NHÃ THUYỀN
般若蝉
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 hay là:
"Tam hội Long-hoa Bạch Vương Đại hội Di-lạc Cổ-Phật
Vương-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-
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Tôn mới mượn các đẳng chơn linh ở các địa cầu kia 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, Lão Tử 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.

BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
八娘
E: Eighth Muse, the Chinese Muse.
F: Huitièm Muse, la Muse Chinoise.
(Bát: Tám, thứ tám. Nương: Cô, Bà, tiếng gọi người phụ nữ
quí phái). Bát Nương là vị Nữ Tiên thứ tám trong Cửu vị Tiên
Nương nơi Diêu-Trì-Cung, hầu cận Ðức Phật Mẫu.
Bát Nương mặc áo xanh, tay cầm bửu pháp là Giỏ Hoa lam,
ngồi bên mặt của Ðức Phật Mẫu, nơi tượng thờ Ðức Phật Mẫu
trong Báo Ân Từ Tòa-Thánh Tây-Ninh. Bát Nương có một kiếp
giáng trần ở Trung hoa, thời Tiền Hán, tên là Bạch Liên hay
Liên Bạch (Hoa sen trắng), thường giáng cơ xưng là Hớn Liên
Bạch.Bài thài hiến lễ Bát Nương trong Lễ Hội Yến:
Hồ HỚN HOA SEN TRẮNG nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng hằng thói dấu mày,
Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.
Bát Nương có công rất lớn trong việc dẫn dắt các vị tiền khai
Ðại Ðạo như: Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm
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Cao Quỳnh Cư, Thượng Sanh Cao Hoài Sang và Ðức Quyền
Giáo Tông Lê Văn Trung.
Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu có câu:
"Bát Nương thật Ðấng chí linh,
"Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu."
Nơi Báo Ân Ðường ở Nam Vang, nhơn khi Ðức Phạm Hộ
Pháp và Ngài Cao Tiếp Ðạo phò loan, Bát Nương giáng cơ
cho Bài Phật Mẫu Chơn Kinh. Ðây là bài kinh rất quan trọng
nêu lên triết lý và giáo lý mới mẻ rất đặc biệt của Ðạo Cao Ðài
mà từ trước tới nay, chưa một Tôn giáo nào có được. Ðó là sự
tôn thờ Ðức Phật Mẫu, là ngôi Âm của Càn Khôn Vũ-Trụ, nắm
quyền tạo hóa Càn Khôn và Vạn linh sanh chúng.
Trong Cửu vị Tiên Nương, Bát Nương có nhiệm vụ giáo hóa,
nên Bà giáng cơ dạy Ðạo nhiều nhất, khi thì giáng cho thi, khi
thì giáng cho văn xuôi, kế đó là Thất Nương, rồi Lục Nương,
còn các vị Tiên Nương khác thì ít giáng hơn.
Bát Nương cùng với Ðức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy về
Luật Tam Thể. Ðây là căn bản của triết lý về Nhân sinh quan
của Ðạo Cao Ðài. Chính thật ra Ba vị Tiên Nương này là hình
ảnh của KHÍ, in như ba ly rượu trên Thiên Bàn vậy. Cũng là 6,
7, 8 mà số 7 vẫn ở vào tâm, tượng con số 7 rất quan trọng. Lại
nữa hai số còn lại (6, 8) cọng lại chia hai cũng là 7.
Thi văn của Bát Nương:
Ngày kia ông Cao Hoài Sang ra đề: "Tiễn biệt tình lang", ý ông
là ra đề thử. Ngày 5 tháng 7 năm Ất Sửu (Thứ bảy: 22-81925). Bà Bát Nương giáng làm thi vấn đề "Tiễn biệt tình lang"
như:
Thi
Chia gương căn dặn buổi trường đình,
Vàng đá trăm năm tạc tấm tình.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bước rẽ ngùi trông cơn ác xế,
Lời trao buồn nhớ lối trăng thinh.
Ngày chờ mây áng ngàn dâu khuất,
Ðêm bặt đèn khuya một bóng nhìn.
Lần lựa cô phòng xuân thỏn mỏn,
Xa xuôi ai thấu nỗi đinh ninh.
Cách đôi ba bữa sau có Quí Cao giáng hòa nguyên vận bài thi
Bát Nương:
Ình ình trống giục thảm trường đình,
Ðau nỗi chia phôi một chữ tình.
Hồng nhạn đưa tin trông vắng dạng,
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.
Vừng trăng xẻ nửa lưng tròng ngó,
Một mảnh gương treo biếng mắt nhìn.
Kẻ ở phương trời người góc biển,
Lòng thành nhắn gởi chữ khương ninh.
(Quí Cao)
BÁT NƯƠNG
Ðộng đình chạnh lúc tạm chia đường,
Bốn giọt nhìn nhau lối rẽ cương.
Trời thảm mây giăng muôn cụm ủ,
Biển sầu nước nhuộm một màu thương.
Cờ Thần nhớ buổi vầy đôi bạn,
Tiệc Ngọc nào khi hội nhứt trường.
Mượn vận lương nhân xin nhắn nhủ,
Vườn xưa tiếng nhạn luống kêu sương.
Ngày 8-07-Ất Sửu (Le 25 Aout 1925)
BÁT NƯƠNG
Lửa lòng rưới tắt mượn nhành dương,
Vì nghĩa sơ giao phải đến thường.
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Còn gánh đồ thơ tua vẹn giữ,
Dứt dây oan trái chớ riêng thương.
(23-12-1925)
Mừng nay Thanh Thủy giải dây oan,
Ðường Ðạo từ đây bước vững vàng.
Tình ái nhành dương đem rưới tắt,
Nắm tay dìu lại cõi Tiên bang.
(Tới phiên Bát Nương giáng cơ, Phong Chí bạch xin Tiên Cô
dìu dắt cho tròn phận sự nơi Chợ Lớn, kế Âu Dương Tu quì
lạy bạch chi đó...)
Cười ... Nhiều điều mấy anh lo lắng mà không nghĩa lý chi hết.
Em nói dứt là phàm. Thôi đứng đi mà!
Cười... Hễ theo nghĩ nghị cho vừa phàm tánh thì mấy anh ở
đây cho tới tận thế cũng phải nghĩ hoài. Thôi bỏ phứt đi cho
khỏi nhọc trí. Làm thi chơi nè!
Nương bóng thiều quang đếm tuổi đời,
Lấy cân nhựt nguyệt định tâm chơi.
Mảnh thân bảy thước trời gần xủn,
Tấm bụng ba gang đất giữa vời.
Ôm trái địa cầu xây lỏng chỏng,
Thổi bay máy tạo ngất chơi vơi.
Dòm trong thế cuộc hình con vợ,
Nhắm trọn nhơn sanh những vật người.
Ai coi đời đáng gì mà làm bộ dữ vậy hử?
- Thánh địa Bạch Vân, 20-8-Ất Hợi (dl 17-9-1935).
THI
Lược trận thử xem mặt thiện tài,
Để coi ai dở với ai hay.
Năm xe kinh sử đưa rồng Hớn,
Ba lược thi văn chiến hổ bài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Niêm luật Châu đề chờ khảo lịnh,
Quyển chương Tấn pháp đợi hùng oai.
Nhập vi cử sởi bao nhiêu mặt,
Đến trước Bát Nương chiếm võ đài.
Bài Thài Hiến Lễ Bát-Nương Diêu-Trì-Cung

HỒ HỚN HOA SEN trắng nở ngày
Càng gần hơi đẹp lại càng say
Trêu trăng hằng thói dấu mày
Cợt mây tranh chức Phật Đài
thêm hoa.

HỒ HỚN LIÊN BẠCH là quí danh của Bát Nương Diêu Trì
Cung, bửu pháp của Tiên Nương là giỏ Hoa Lam chứa nhiều
thứ hoa, tiêu biểu phần Tinh, tức là linh thể của chúng sanh
trong Càn Khôn Vũ trụ. Hương vị của Hoa tượng phần khí chất
do Bát phẩm chơn hồn tạo ra, dầu sắc màu rực rỡ nhưng khi
đã đặt cùng chung một giỏ, chứng tỏ tinh thần bình đẳng của
nền Tôn giáo Đại Đồng. Bởi dưới mắt của Phật Mẫu tất cả đều
là con cái của Ngài trong sự hòa hiệp thương yêu.
Bát Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn các chơn hồn đến từng Trời
Phi Tưởng Thiên, là từng Trời thứ 8 trong Cửu Trùng Thiên,
vào Cung Tận Thức bái kiến Đức Từ Hàng Bồ Tát, chơn hồn
được con Kim Mao Hẩu đưa đến tận Tịch San, rồi đi lên cõi
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

416

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Niết Bàn. Chơn hồn còn được các Đấng dùng nước Cam Lồ
rửa sạch nỗi ai bi của kiếp người.
Bát Nương rất thường giáng cơ dạy Đạo, cho rất nhiều thi văn
tuyệt bút, vì đó là phần hành của Bà. Bài Phật Mẫu Chơn Kinh,
do Bát Nương giáng cơ ban cho tại Báo Ân Đường Kim Biên
Tông Đạo ở Thủ đô Nam Vang, nước Cao Miên, khi Đức
Phạm Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan tại đó. Quyền
hành của Bát-Nương trong cửa Đạo ngày nay rất là trọng đại.
Kinh có ghi rằng:
Bát Nương thật Đấng Chí-Linh,
Cùng chung giáo hoá ân cần lo âu.
Giải câu 1: Hồ Hớn Hoa Sen Trắng nở ngày.
Hoa sen trắng nở vào lúc ban ngày phô hương sắc.
Hớn Liên Bạch là tên của Bát Nương trong một kiếp giáng trần
ở Trung Hoa. Bà cũng có giáng trần ở Việt Nam vào nhà họ
Hồ. Bửu pháp của Bát Nương là Giỏ Hoa lam (Hồ Hớn: Họ Hồ
và họ Hớn. Hoa Sen Trắng: Chữ Hán gọi Bạch Liên hay Liên
Bạch).
Câu 2: Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Càng đến gần hoa sen thì lại càng thơm khiến người ta càng
say mê vẻ đẹp và mùi thơm của hoa
Câu 3: Trêu trăng hằng thói dấu mày.
Trêu cợt với trăng, hay ví nét đẹp của người nữ như Hằng
Nga, Cung nga..Nữ giới thường có thói quen trang điểm chân
mày cong như vành trăng non. (Hằng: Thường. Dấu mày: Cái
dấu chân mày của phụ nữ thường cong và nhỏ như vành
trăng non. Nữ giới thường tỏ vẻ thẹn thuồng nên hay có thái
độ nửa như che dấu mà nửa muốn cho người thèm thuồng ao
ước cái dung mạo đoan trang kiều diễm của mình.
Câu 4: Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trêu cợt với mây, tranh đua đạt cho được ngôi vị Phật. (Tranh:
Đua tranh. Chức: Chức tước, phẩm vị. Phật đài là cái hoa sen
làm tòa ngự cho Phật. Phật đài thêm hoa: Thêm một đóa hoa
sen làm ngôi vị cho vị Phật mới đắc đạo. Thật ra phải biết
trước nhất là đẹp người đẹp nết. Các Nữ Tiên đây đều đẹp đẽ
duyên dáng mà tài đức siêu quần bạt chúng, lo Phổ độ kỳ ba
là Cơ chuyển thế và cứu thế của CAO-ĐÀI.

BÁT PHẨM CHƠN HỒN (Bát Hồn)
Bát hồn gồm có loại chơn hồn là: Kim thạch hồn, Thảo mộc
hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn,
Phật hồn. Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu: "Bát hồn vận
chuyển hóa thành chúng sanh."
"Các phẩm chơn hồn trong Càn khôn Vũ-trụ của Đức Chí Tôn
đã lấy quyền cho Phật Mẫu đào tạo tám phẩm chơn hồn, tức
là chơn hồn: vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Trong tám phẩm chơn hồn ấy xuất hiện nơi
Kim-Bàn do theo luật Thiêng liêng của Đức Chí-Tôn đã định,
thì họ phải từ từ tăng tiến mãi, cái luật tăng tiến ấy nó buộc ta
mỗi kiếp sanh đều kiếm phương tu, đặng chi? Đặng tạo
Thiêng-liêng-vị cho chúng ta, các đẳng chơn hồn ấy khi đã đến
nhơn phẩm rồi chia ra hai phẩm hồn đặc biệt:
- Ở trong vật loại tăng tiến lên đạt nhơn phẩm của mình gọi là
Hóa nhân.
- Các chơn hồn ở trong Kim-Bàn đã xuất hiện với địa vị nhơn
phẩm của mình là Nguyên-nhân.
- Hai phẩm hồn ấy nếu không noi theo đạo đức đặng từ từ
bước lên con đường Thánh Đức của mình, đặng đạt cho tới
địa vị cuối cùng là Phật-Vị lại làm tội lỗi thì phải sa vào Quỉ Vị.
Ấy vậy phần người có nguyên nhân, hóa nhân, quỉ nhân.
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"Bát Quái vẫn là tám đẳng hào-quang gọi là Bát phẩm Chơn
hồn: Phật-hồn, Tiên-hồn, Thánh-hồn, Thần hồn, Nhơn hồn,
cầm thú côn trùng hồn, thảo mộc hồn, vật chất hồn. Vì đó mà
Chí-Tôn chỉ giáo hai câu đối này:
• BÁT phẩm chơn hồn tạo Thế giới, hóa chúng sanh, vạn vật
hữu hình tùng thử ĐẠO.
• QUÁI hào Bác ái định Càn Khôn, phân đẳng pháp, nhứt thần
phi tướng trị kỳ TÂM.
▪八品真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
Sơ giải rằng: Tám bậc linh hồn gầy nên cõi đời, biến thành
chúng sanh là muôn vật có hình dõi theo cơ Đạo.
Ánh sáng trọn lành định an võ-trụ, đặt bày ngôi thứ do một
Đấng vô ảnh phán đoán nơi cõi lòng.
Vậy thì Bát Quái vốn là tám đạo hào-quang, tùy sự cao hạ mà
định phân ngôi thứ ra tám bậc, cho nên Chí-Tôn mới nói là Bát
Phẩm Chơn hồn. Hễ có chia ra từ bậc thì tất nhiên phải có
đẳng cấp thượng hạ khác tánh nhau:
- Phật hồn khác với Tiên hồn
- Tiên hồn khác với Thánh hồn,
- Thánh hồn khác với Thần hồn,
- Thần hồn khác hơn, thông minh hiểu biết hơn nhơn
hồn.
Từ bậc phẩm Phật, Tiên, Thánh, Thần, ta không nên luận đến
sự cao hạ, vì ta là bậc người, đã tự biết rằng thấp thỏi hơn thì
không lẽ ta dám vượt bực luận biện đến sự cao thấp của các
bậc trưởng thượng ấy; chừng giải thoát qua đến Nhơn hồn tôi
mới dám luận: Loài người vẫn cao kiến hơn, thông minh hơn
cầm thú côn trùng. Cầm thú côn trùng hiểu biết hơn thảo mộc
và vật chất hồn, là sự rõ thấy hiển nhiên, còn có ai nơi thế này

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mà chẳng nhìn biết. Sự cao hạ về bậc phẩm đã định phân
trong Bát Quái vốn do theo lẽ công bình của Chí-Tôn nơi luật
tấn hóa, để sắp đặt hàng phẩm tùy theo sự quang minh nơi
linh tâm của vạn vật đã tự mình trau luyện gọi là TU, mà đào
tạo ra hàng phẩm ấy. Nếu muốn rõ thấu về sự cao hạ của bậc
phẩm, thì không còn chi hơn cho bằng ta tìm hiểu ngôi thứ của
nhâa loại, vì chúng ta tuy cũng đồng đứng chung hàng, nhưng
trong đấy vẫn chia ra ba bậc khác hẳn tính nhau: Nguyên
nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân. 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" … 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 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. (ĐHP: 1-9
Kỷ-Sửu)

BÁT QUÁI
八卦
E: Eight diagrams.
F: Huit diagrames.
Sao gọi là Bát-quái? Thầy dạy: "Ấy là quái hào ở trong bản
Hà-Đồ của con Long Mã mà vua Phục-Hi đã thấy thuở trước.
Những hình tượng ấy ở trong con vật lạ-kỳ nên gọi là "Quái".
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Tám hình ở trong con vật nên gọi là BÁT-QUÁI, kêu lâu thành
quen không thể sửa, đáng lẽ phải gọi là Bát Tượng hay Bát
Tướng mới đúng" (Bát: Tám, thứ tám. Quái: là lạ lùng. Ít khi
thấy).
Mỗi quẻ của Bát quái có ba vạch liền hay đứt đoạn. Vạch liền
tượng Dương, vạch đứt đoạn tượng Âm. Sách diễn giải Bát
Quái và các quẻ do Bát Quái biến hóa ra gọi là Kinh Dịch. Có
3 cách sắp đặt các quẻ trên Bát Quái đồ:
1. Thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ: vua Phục Hy (2852-2737 trước
Công nguyên) chế ra Bát Quái để giải thích sự hình thành Trời
Ðất, nên Bát Quái ấy được gọi là Tiên Thiên Bát Quái.
2. Thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ: vua Văn-Vương (1136-1122 trước
Công nguyên) nhà Châu biến đổi Tiên Thiên Bát Quái của vua
Phục Hy để giải thích sự hình thành vạn vật, sau khi đã có Trời
Ðất, do đó Bát Quái do vua Văn Vương chế ra được gọi là
Hậu Thiên Bát Quái.
3. Thời Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn mở Ðạo Cao Ðài, lập
nên Tòa Thánh có Bát-Quái-Ðài để thờ phượng Ðức Chí Tôn
và các Ðấng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Bát Quái đó do Ðức Chí
Tôn đặt ra nên gọi là Bát Quái Cao Ðài. Lẽ dĩ nhiên Bát Quái
này vẽ theo Đồ hình của Ông Thầy Trời nên còn gọi là BÁT
QUÁI ĐỒ THIÊN. Vì tính cách chiết trung của hai Bát Quái đã
có tự ngàn xưa: khi đã có Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái
rồi, bây giờ này gọi là Trung Thiên Bát Quái, hay "Trung Thiên
đồ" như Cụ Trần Cao Vân được vị Tiên đến ban cho sách để
hoàn thành Bát Quái thứ ba này cũng không là chuyện lạ.
Khơi màu dẫn đến BÁT QUÁI:
Ngày 31-12-1925 (âl 16-11-Ất Sửu).
AĂÂ
Ba con thương Thầy lắm há?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Con thấy đặng sự hạ mình của AĂÂ thế nào chưa?
Con có thấu đáo cái huyền năng của Thầy chưa ? Người
quyền thế lớn 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 cãi vã với họ.
- Thầy biết … Cười ! …
- Sự nhỏ nhẹ của Thất Nương đó, con 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 Nhất Nương, con có chút đỉnh gì chưa?
Phải học nhân đức của Nhất Nương.
- Tình nghĩa yêu mến của con có bằng Bát Nương không?
Phải học.
- Sự kính nhượng, ba con bằng Cửu Nương chăng? Phải
học.
- Phải học tình nhơn ái, trung tín, cứu giúp. Ba con có đặng
như Cửu Thiên Nương Nương chăng? Phải học gương".
(ĐS. I. 34)
LUẬN ĐẠO:
Trong buổi tiền khai Đại-Đạo này Đức Chí-Tôn giao ba vị ĐệTử đầu tiên cho Đức Phật Mẫu và Cửu-vị Tiên-Nương trông
nom về cơ giáo-hóa, ấy là ba vị: Cao Quỳnh-Cư, Phạm Công
Tắc, Cao-Hoài-Sang, hân hạnh được chọn làm ba Đệ tử để
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học hỏi với Diêu-Trì-Cung trong bảy tháng trường. Nay coi
như khóa học đã xong, Phật-Mẫu trả lại cho Chí-Tôn và Người
đến nhận lãnh: Câu nói đầu tiên:
- Ba con thương Thầy lắm há?
Và Ngài xưng chính danh:
- "AĂÂ là Thầy" là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, đồng-thời Ngài
cũng giao một trọng-trách là phải nhận lãnh cái "gánh đồ thơ".
Đúng là "Gánh đời nặng lắm khách đời ơi!" cho ba vị này trong
cơ khai Đạo cứu Đời.
* Bát quái Đồ Thiên xuất hiện:
Lời dạy trên đây phân-tích rõ ra là một Bát Quái Đồ Thiên tức
nhiên là Bát-Quái của ông Thầy Trời, duy chỉ Đạo Cao-Đài mới
xử-dụng Bát-Quái này mà thôi.
Do theo lời dạy ban đầu khi khởi công làm Đền Thánh Thầy có
định phương hướng:
"Tòa-Thánh day mặt ngay hướng Tây chánh cung Đoài ấy là
cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung Càn, bên tay mặt
Thầy là cung Khôn." (PCT)
Tất cả đều có duyên cớ:
Khi phân-tích lời dạy để thấy ý-nghĩa cao siêu và nhiều bí-ẩn
làm thành Bát-Quái Đồ Thiên như sau:
- Khởi dạy là "sự nhỏ-nhẹ của THẤT-NƯƠNG" thất là con số
7, đứng về Bát-Quái Đồ Thiên là cung Đoài (chánh Tây cung
Đoài là hướng của mặt tiền Đền-Thánh). Đoài là cái miệng.
Miệng nói lời nhỏ-nhẹ dễ thương. Quan-trọng nhứt là cái
miệng, là lời nói. Hơn nữa Kỳ ba Phổ-Độ này lời nói là để lập
Ngôn, rất là thiết-yếu, lấy làm đầu trong câu chuyện, hẳn là có
duyên cớ! Bởi liên-quan đến Thất tình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lại nữa nay là thời-kỳ Phổ-Độ, lập ngôn là chính, thế nên chữ
ngôn 言có 7 nét hợp với quẻ Đoài cũng số 7. Xác định đây là
Cung ĐOÀI, số 7.
-"Sự cao-kỳ của LỤC NƯƠNG" (lục là số 6 là cung Càn,
hướng Tây-Nam) Càn là trời nên sự "cao-kỳ" nghĩa là cứng
rắn. Bát quái khởi ở quẻ CÀN, số 6.
- "Sự nhân-đức của NHỨT NƯƠNG" (nhứt là số 1 là cung
Khảm, chánh Nam). KHẢM vi thủy, khảm chỉ về nước. Nước
tượng-trưng người quân-tử tánh nhân-đức, hiền-lương.
- "Tình-nghĩa yêu mến của BÁT NƯƠNG" (bát là số 8 là quẻ
CẤN, hướng Đông-Nam). Cấn vi sơn, cấn là núi. Núi non hữu
tình nên dễ "yêu mến".
- Kế đến là "Phải học tình nhân-ái, trung-tín, cứu giúp của
ba con có đặng như CỬU THIÊN NƯƠNG NƯƠNG?" (hai
chữ trung-tín cho biết đây là ngôi giữa, ở Bát-Quái đó là NGŨ
TRUNG. Mà ngôi Cửu-Thiên Nương Nương chính là ngôi của
Mẹ Diêu-Trì nên Bà Mẹ có sẵn lòng nhân-ái.

- Sau cùng "sự kính nhường của ba con có bằng CỬU
NƯƠNG chăng?" Nói là Cửu Nương số 9. Số 9 là quẻ LY.
Trên kính dưới nhường đó là đức tính của nước. Thế nên lấy
Khảm làm chuẩn, trên đếm qua ba quẻ sẽ đến quẻ Ly, dưới
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đếm qua ba quẻ cũng xác định quẻ Ly. Vì ở đây đã chỉ cho
con số "3 con". Mà Ly đối với Khảm: bấy giờ Khảm ở Nam thì
Ly ở Bắc là vậy.
Như thế các quẻ còn lại thì thêm vào theo thứ-tự, lấy theo thứtự của Bát-Quái Hậu-Thiên làm chuẩn và cả các số
Thứ-tự các quẻ là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn,
Đoài.
Số tương-ứng là: Nhứt Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn,
Ngũ trung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly.
Trên Bát-Quái Đồ Thiên nghịch chuyển, khởi từ CÀN ☰
Nghịch-chuyển tức là chuyển ngược lại với chiều quay của kim
đồng-hồ.
Lại nữa câu nói đầu tiên "Ba con thương Thầy lắm há?" cả
thảy 6 chữ, đó cũng là do 3+3 hay là 3x2, tức nhiên lý Tam âm
Tam dương đã xuất hiện.
Đến khi Đấng ấy nói "AĂÂ là Thầy" gồm chung là ba, nhưng lại
là 5, bởi "AĂÂ" là một định danh, nhưng nếu đọc riêng ra
thành ba vần (ba mà một, một mà ba: A, Ă, Â là vậy). Nếu 5
thành ra Ngũ-hành.
Còn nếu nói rằng lời nói đầu tiên khởi là 6 chữ, đó là 6 Dương
(lục dương) thì khi Thầy điểm tên 6 nhân-vật của Diêu-TrìCung nữa thành ra Lục Âm: Thất-Nương, Lục-Nương, NhứtNương, Bát-Nương, Cửu-Thiên Nương Nương, CửuNương.
Hai con số Lục này hiệp lại là (6+6)=12, tức nhiên Thầy đã thể
hiện quyền-uy tối thượng:
"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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nay, người tín-hữu niệm danh Thầy cũng 12 chữ "Nam mô
Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát".
Các phần liên-hệ cũng có số 12 là:
Tây-Ninh là Thánh-địa làm Tòa ngự của Thượng Đế cũng
thuộc tỉnh 12. Dầu qua nhiều lần thay đổi, nhưng tên tỉnh TÂYNINH vẫn giữ nguyên, tức là tỉnh thứ 12.
Lại nữa chữ ĐẠO 道 cũng có cả thảy 12 nét mà Đức Thượng
Đế làm chủ chữ Đạo,với một quyền-uy tối thượng, là Trời vậy.
Đây là đã hoàn-thành một Bát-Quái Đồ Thiên. Bát Quái này về
số tương-ứng và thứ-tự của quẻ hoàn-toàn lấy theo Bát Quái
Hậu-Thiên, nhưng khác ở phần nghịch chuyển nên tất cả
phương hướng đều khác nhau, sai biệt hẳn nhau.
Lại nữa cái hay khéo là đưa nhân-vật Thất-Nương (số 7) đến
trước, rồi các ông hoàn thành khóa học trong 7 tháng (số 7)
học hỏi, mục đích để gội rửa Thất tình (số 7) biến thành Thất
khiếu sanh-quang mới được siêu phàm nhập Thánh là vậy.
Quan-trọng là con số 7.
Số 7 là chỉ vạn-vật hữu tướng thành hình. Trong thân người là
thất khiếu trên mặt ấy là 7 khiếu Dương so với toàn thể là 9
khiếu, đó là ý nghĩa của "thất phản cửu hoàn" vậy.
Đây chứng-tỏ rằng Đức Chí-Tôn đã gián tiếp dạy BÁT QÚAI
ĐỒ THIÊN một cách thật tinh-vi không thể lầm được.
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BÁT QUÁI ĐÀI
• Giải thích về Bát Qúai Đài
• Bát Quái Đài trên cảnh Thiêng Liêng hằng Sống
• Phải chăng là Tòa tam-giáo của Đức Chí-Tôn?
• Vào Bát Quái Đài chung chịu với các bậc Quỉ-nhân hay
Nguyên-nhân
• Tại sao Đức Chí-Tôn ngự nơi Bát-Quái-Đài?
• Hỏi về Bát-Quái Đồ Thiên?

八卦臺
E: Octogonal divine Palace.
F: Palace octogonal divine.
Bát Quái Đài dưới quyền Đức Chí Tôn, Ngài là Chúa cả Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng Vạn Linh, chính Ông chủ Bát
Quái Đài là Đức Chí Tôn. Bát-Quái-Đài là ngôi thờ phượng,
cũng là ngôi Thái cực Thánh Hoàng.
Đức Chí Tôn là Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh: "Cao Đài
Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" và các Đấng Giáo Chủ Tam
Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi Đại-Đạo là
Nhơn-Đạo, Thần Đạo, Thánh-Đạo, Tiên-Đạo, Phật Đạo đều
thờ nơi đây.
Phía trên có tầng cao lên 30 m. Trên chóp đỉnh là tượng Tam
Thế Phật. Đài cao gọi là Tiêu Diêu Đài. Như vậy là phần Bát
Quái Đài có đủ Âm Dương. Chứng tỏ kỳ ba Phổ độ này tất cả
không đi ngoài lý Âm Dương vậy.
-"Trong Bát-Quái-Đài: kể từ Tiên vị đổ lên cho tới Thầy thì đã
vào địa vị các Đấng Trọn lành "Classe des Parfait ou des
Purs". 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 Quái-Đài từ bậc
Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn thế giới, giao
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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." (PCT)
Trên nóc Bát Quái có tượng hình Tam Thế Phật: "Brahma
Phật day mặt về hướng Tây, cỡi Thiên Nga trị đời Thượng
Nguơn Thánh Đức. Civa Phật day mặt hướng Bắc đứng trên
Thất đầu xà trị đời thời kỳ Trung Nguơn, thổi ống tiêu, diệt thất
tình, thức tỉnh Nhơn sanh. Christna Phật day mặt hướng Nam,
cỡi con Giao Long đi cùng khắp chơn Trời góc bể rước các
Chơn Hồn. (Khai Nguơn chuyển thế ba lần, Đức Chí Tôn có
ba xác thân gọi là Tam Thể Chí Tôn). Nay Hạ Nguơn, Đức Chí
Tôn đến chuyển Đạo vô vi để hiệp nhứt Đạo Giáo, nên Tam
Thể tượng hình trên nóc Bát Quái Đài để độ rước các Chơn
Hồn, vì chủ của Bát Quái Đài là Đức Chí Tôn. Phần dưới của
Bát Quái Đài có tám Rồng Bạch chầu Bát Quái nhằm thời kỳ
"Bạch Vương Đại Hội" và Càn Khôn trên Bát Quái Đài, tức Bát
Quái Đài biến sanh ra Càn Khôn Thế Giái và vạn vật…"
Đức Hộ-Pháp tả lại Bát Quái Đài trên cảnh Thiêng Liêng
hằng Sống:
Đài ấy có tám góc kêu là Bát-Quái-Đài. "Bát-Quái-Đài không
thể gì chúng ta tả ra với lời nói đặng. Bởi Đài ấy huyền-bí biếnhóa vô cùng, nó có tám cửa, trong tám cửa chúng ta ngó thấy
cả Vạn-Linh và Vật-Loại, các hình thể Vạn-Linh đều xuất hiện
hình ảnh sáng-suốt hiện ra hào quang chiếu diệu. Trong tám
góc có tám cái cầu. Lạ thay, cầu ấy không phải bằng cây ván,
mà nó là tám đạo hào-quang. Cầu ấy bắc ngang bờ. Dưới cầu
ấy chúng ta ngó thấy dường như một Bích-Hải nước xao, sóng
dợn như biển sôi nổi đó vậy. Trong tám góc chúng ta thấy đó,
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chắc cả thảy đều để ý nơi góc ta đến, thấy nhơn-loại đi tới đi
lui nhiều hơn hết.Lạ thay! Cầu ấy rất huyền-diệu, ai đứng đó
được mới biết mình nhập vô Bát Quái-Đài. Lúc để bước lên
cầu, cầu ấy chuyển di, làm cho chúng ta phải yếu, đi không
đặng. Chúng ta muốn thối bộ. Khi chơn vừa bước tới chính
mình ta ngó thấy dường như mình yếu đi, nhưng người nào
bước tới cũng đặng. Đi được nửa chừng nếu không đủ Thiênvị, hay vì tội tình oan-gia nghiệt-chướng chi mà chúng ta đã
đào tạo nơi mặt thế này, chúng ta đi tới nửa cầu sẽ bị lọt
xuống Bích-Hải. Khi còn ở trên cầu, chúng ta thấy hình ảnh
còn đẹp đẽ tốt tươi, nhưng lọt xuống Bích-Hải rồi hình thù đen
thui dị hợm lắm, ta không thể tưởng-tượng, còn hơn loài mọi
kia, tối đen như vậy. Tội nghiệp thay khi ta thấy nơi ấy, có
nhiều bạn đồng tu với ta, những bạn chung sống với ta ở trong
lòng Đức Chí-Tôn đó vậy. Chúng ta may duyên được ngó thấy
mình ngồi trên chỗ cao-trọng để làm người khán-giả, dòm thấy
người Bạn của chúng ta lâm vào cảnh ấy, dầu ai vững tâm thế
nào Tôi tưởng khó cầm giọt lụy đặng. Ngộ-nghĩnh có một điều
là không khi nào sai chạy. Bần-Đạo dám quả-quyết rằng:
Không có điều nào qua Pháp Luật vô biên ấy, chúng ta ngó
thấy mỗi việc nơi thế gian này ta nên lấy làm bài học đặng định
tâm chúng ta, đặng tu tỉnh tinh-thần ta cho nên chí-thiện, chí
Thánh, hầu xứng đáng làm phần-tử Thánh-Thể của Đức ChíTôn, đừng mộng tưởng một hành tàng nào trong kiếp sống thế
gian này của ta có thể khuất lấp qua khỏi quyền Thiêng Liêng
của Đức Chí-Tôn được. Ta minh-mẫn, sáng suốt, biết phân
biệt tội phước đặng định số phận Thiêng-Liêng, quyết hẳn
rằng không có điều nào khuất lấp Luật-Pháp Thiêng-Liêng của
Đức Chí Tôn đã định cả. Bần-Đạo may duyên đặng thấy hình
trạng ấy, chúng ta không thể gì định hành-tàng người này hay,
người kia dở, người này nên, người kia hư, nhiều điều ta ngó
thấy trong cảnh này khác hẳn với khuôn luật vô hình, chúng ta
chẳng thể nào đoán trước được. Bần-Đạo thấy người Bạn nhờ
ơn Thiêng-Liêng của Đức Chí-Tôn, ơn riêng Ban cho người
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Bạn ấy. Người ấy có Người chí thân là một Đấng cầm quyền
trọng hệ trên Hư-Linh tức là Diêu Trì-Cung Thất-Nương. BầnĐạo 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 do Đức Chí-Tôn, định
quyết tư-tưởng của Người ấy và cả hành-tàng, nếu chúng ta
thấy ta sẽ lên án là Tả-Đạo Bàn-Môn chắc hẳn vậy. Lạ thay!
Khi Bần-Đạo quay lại dòm thấy nhiều Bạn rơi xuống Bích-Hải
khóc lóc, còn người đó bận Thiên Phục giống hình đội mão
Giáo-Sư, lại 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 qua Bát Quái-Đài như không vậy. 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. Thoảng
ta có phận sự dạy-dỗ để dìu-dắt cả các phần-tử Thánh-Thể
của Đức Chí Tôn và chúng ta có được quyền lấy oai-nghiêm
của mình tìm phương thế nào dạy-dỗ đặng hiểu biết về phần
hình thể và phần hồn của toàn con cái Đức Chí-Tôn, ngoài ra
không có quyền gì công kích, tự kiêu, mình bất quá là một
phần-tử trong Thánh-Thể Ngài mà thôi; không đặng quá tự-tôn
tự-trọng, cửa Thiêng-Liêng, chúng ta có những linh hồn,
thoảng may duyên tạo nhiều linh hồn nữa, tức nhiên ta có đủ
quyền năng, dìu dắt con cái của Đức Chí-Tôn trở về trong
đường lối khai phá của Người, ấy là phận sự của chúng ta
đó."
Phải chăng là Tòa tam-giáo của Đức Chí-Tôn?
Đêm 12 tháng 9 năm Mậu-Tý (14-10-1948)
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Kỳ trước Bần-Đạo đã đi đến Bát-Quái-Đài, tưởng cả thảy đều
nhớ. Hôm trước Bần-Đạo chỉ giảng về bài học của chúng ta
khi vượt qua khổ hải để đến Bát-Quái-Đài. Hôm nay, Bần-Đạo
giảng tiếp, tại sao chúng ta lên Bát-Quái-Đài bằng con đường
khác hơn con đường những kẻ đã đến. Vì những kẻ khác bị
một cây cầu ngăn cách giữa khổ hải và Bát-Quái-Đài, cầu ấy
buộc họ không thể gì đến Bát-Quái-Đài, phải thối bước, sự
thảm trạng của họ không thể gì tả được, sự thối bước đó diễn
tiến trước mắt, chúng ta không có người nào cầm giọt lụy của
mình đặng, ngó thì đau khổ vô ngần. Vậy kiếm hiểu coi:
Bát-Quái-Đài ấy là gì? Phải chăng là Tòa-Tam Giáo của
Đức Chí-Tôn? Do Thánh-Ngôn để lại, chúng ta quan-sát coi
trạng thái. Muốn đến Bát-Quái-Đài chúng ta phải qua ao Ô Trì,
chúng ta thấy Bát-Quái-Đài 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 đi khác hơn. Chúng ta tưởng
rằng: Đường Bần-Đạo dắt cứ đi, đi trên con đường Hằng-
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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.
Chí-Tôn có Bát-Quái-Đài, chúng ta ở ngoài thấy mênh-mông
hào quang chiếu diệu một nhà tám cửa. Khi chúng ta vô rồi
Đài ấy biến mất, chỉ còn Càn-Khôn Vũ Trụ chung quanh chúng
ta. Đài ấy vẫn xây, xây mãi, mà ta biết rằng Đài ấy là TòaTam-Giáo, chúng ta không thấy cái trạng thái hình thể nó ra
sao. Khi chúng ta đến hào quang chiếu diệu xông lên làm như
ngọn lửa vậy. Lửa ấy chẳng phải là lửa thật, nó là hào quang,
cho ta thấy trước rồi nó biến mất đi, kế thấy một cây Cân
Công-Bình hiện ra trước mắt chúng ta rồi cũng từ từ biến mất.
Chúng ta thấy mình chẳng khác nào như khán-giả đứng trước
Đài kia coi cả kiếp sanh chúng ta từ trước nó sẽ có trước mắt
chúng ta, không điều gì sót, phải chăng nơi ấy kinh Phật nói là
Minh-Cảnh-Đài? Chớ không phải kiếng, trước mặt chúng ta,
chúng ta thấy, khi trước chúng ta làm những việc gì nay nó sẽ
chiếu lại cho xem chẳng khác gì như mình xem tuồng hát bóng
vậy. Mỗi khi mình hành-động gì trong kiếp sanh khi xưa hôm
nay đều ngó thấy trước mặt và Cân ấy tùy theo nên, hư, tội
phước mà hiện tượng ra hết thảy, quyết đoán một cách công
bình không sai chút nào hết, phải chăng đó là huyền-bí của
Tòa Thiêng-Liêng ấy. Vậy hành tàng đã có trước mắt, luật
Tam Giáo chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì Đời hay
Đạo, mặt Luật Thiêng-Liêng không sót một điều, chúng ta
muốn coi cái Bí-Pháp sửa trị ra sao, đi vô đó thì biết. Những
người khác, họ đi đường nào, chúng ta không ngó thấy, khi vô
trong Đài rồi họ cũng như mình, đồng thể như mình, nếu họ vô
rồi không phân biệt họ được nữa, ngó thấy quyền-pháp trong
Đài ấy tình trạng rất ngộ nghĩnh, hào quang chiếu diệu, khi
bước lên cây cầu đứng rồi thấy chung lộn với nhau, vạn vạn
người đi ngang qua đấy. Có một điều ngộ-nghĩnh là chúng ta
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ngó thấy Nam hóa Nữ, Nữ hóa Nam không còn hình ảnh nữa,
đến bây giờ trong Đài ấy hiện ra hai ánh lửa:
- Nếu người nào thiếu lòng thương yêu không biết thương
mình, không biết thương người, nếu phạm vào luật thương
yêu ấy thì dầu Nam cũng phải hóa Nữ.
- Nữ đã trọn kiếp tu thật-hành nghiêm luật thương yêu đó thì
đặng hóa Nam.
Có một điều ta nên để ý là không biết lúc nào họ ra cửa, khi họ
ra không biết họ ra cửa nào, chúng ta ra chỉ biết mình thôi,
không thể gì đoán được mấy người kia, nếu có đoạt phẩm vị
họ chỉ biết lấy họ mà thôi, họ thành Tiên, thành Phật cũng tại
đó, khi họ ra Nam hóa Nữ, nếu họ có tội tình gì thì bắt họ phải
trở lại đầu kiếp. Dầu cho hình luật định họ phải đầu kiếp,
nhưng họ còn quyền duy chủ của họ nữa, không có quyền luật
nào buộc họ phải đầu kiếp liền được, họ đặng vô Đài ấy 1.200,
2.400 tới 3.000 năm ở đó an nghỉ vui hứng, ngày giờ nào biết
ta có thể đầu kiếp trở lại, đặng chuyển Pháp, đến giáo Đạo,
hành Đạo, chừng ấy chúng ta ra khỏi Niết-Bàn đặng đầu kiếp.
Ngày ấy chúng ta định cho chúng ta chớ không phải Ngọc-HưCung định cho chúng ta, ta có quyền tự chủ khi đã định nơi cõi
Hư-Linh; còn khi mang xác phàm này rồi thì mình không định
được nữa. Có nhiều Đấng Thiêng Liêng đến trọn một kiếp
sanh mà không làm gì được lại phải đầu kiếp. Ấy vậy chúng ta
nên kể trong sử của chúng ta từ thử đến giờ, nhứt là Đạo-Giáo
họ để tâm-thần tìm cho nhơn-sanh một thuyết, thuyết không
đúng với chơn-lý Thiêng-Liêng chút nào, họ lập thuyết là phân
chúng sanh ra Nam Nữ, làm ra khuôn-khổ "Nam Nữ thọ thọ
bất thân", cả nền Tôn-Giáo tạo ra Pháp-Giới bất công là Nữ
bao giờ cũng chịu thiệt thòi hơn Nam. Đạo vợ chồng ở trên thế
gian này chúng ta nên cẩn thận để ngày kia về đến Bát-QuáiĐài khỏi thất lỗi với vợ, nếu người vợ đối tròn bổn-phận với
mình thì họ được hóa Nam, chừng ấy là người bạn mật thiết
với chúng ta; thoảng như chúng ta làm sai với Bạn chúng ta,
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thì ngày kia Bạn ta trách ta rằng: Tôi xuống trần chung sống
với Bạn, những cảnh khổ Bạn không dìu dắt tôi, Bạn còn hânhủi tôi nữa, câu trách ấy ta phải chịu không thể gì trả lời được.
Vì cớ cho nên Phật-Giáo cho Nữ đồng quyền Nam, Bần-Đạo
nói quả quyết rằng: Chừng nào chúng ta thấy nơi mặt thế này
đoàn em Nữ phái mình biết sợ, kiêng nể Pháp Luật thì nó cũng
như Nam vậy. Nếu bạc đãi nó, hủy bỏ nó không dìu-dắt đồng
sống nhau, ngày giờ đến Bát-Quái-Đài nó hóa Nam dòm lại nó
là người Bạn quí nhứt của mình, cũng chịu đau khổ trọn kiếp
sanh, chúng ta tưởng lấy làm đau đớn không giúp được, trái
lại còn khi rẻ gớm ghiết. Chúng ta đến sẽ thấy chỗ đó không
còn Nam Nữ nữa. Hư-Linh kia quả quyết rằng: Có nhiều bạn
Nam ta quen biết, đầu kiếp Nữ tại thế-gian này, không biết là
bao nhiêu, nhiều lắm. Có các Đấng cao siêu đến Nguơn Tứ
Chuyển này đặng tạo hình các chơn-hồn, họ xuống tại thế
đặng chuyển thế, dầu Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế
gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy, để chuyển
thế, chơn thật nơi cõi Hư-Linh kia không phân biệt Nam Nữ,
Đức Chí-Tôn nói: Nam không được lấn quyền hành hơn Nữ,
Nam Nữ đều con của Đức Chí-Tôn hết, nói như thế ta biết
không có gì lạ.
Vào Bát Qúai Đài chung chịu với các bậc Quỉ-nhân hay
Nguyên-nhân
Đức Hộ-Pháp Thuyết-Đạo tại Đền-Thánh, đêm 19 tháng 9
năm Mậu-Tý ( dl: 21-10-1948)
Trước, Bần-Đạo đã đắt chư Hiền-Hữu, chư Hiền Muội vào
Bát-Quái-Đài chung chịu với các bậc Quỉ Nhân hay NguyênNhân. Tưởng khi chúng ta vào đó mỗi đứa chắc hẳn rằng sẽ
được gặp nhiều người Bạn quen có thâm tình yêu-mến chúng
ta. 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
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

434

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

hình-thể chúng ta, nhờ đi ngang qua Bát-Quái-Đài, bước
Thiêng-Liêng 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", khi ra khỏi Bát-Quái-Đài, các
bạn chúng ta ở trong Bát-Quái-Đài 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.
- Chúng ta đi, chúng ta dục tấn tới con đường Thiêng Liêng ấy,
con đường này là con đường chúng ta phải đi. Duy có một
điều đi trên con đường chúng ta đã đi, con đường quen này
chưa gặp trong Bát-Quái-Đài có người nào ác hết, dầu biết hay
không biết chẳng hạn, khi về cảnh ấy không Đấng nào xa lạ
với chúng ta, không phải một loài với chúng ta, mà lại trong
Bát Quái-Đài có cả thân-nhân chúng ta đó vậy.
- Một điều chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn hết là: Chúng ta đi trên
con đường Thánh này thấy những hạng lãnh-đạm ấy cũng
mừng rỡ cũng vui thấy nhau vậy, nhưng không bằng những
người đi qua cầu Bát-Quái-Đài rồi, khi chúng ta tưởng tượng
các Đấng ấy thì họ sẽ nghinh tiếp mừng rỡ chúng ta, mừng rỡ
một cách nồng-nàn như người thân nhân của họ vậy và họ
còn ứa lụy nữa. Trong Đài tiếp rước mừng rỡ tôn-trọng ấy,
chúng ta chưa thấy vị Đế Vương nào tại thế-gian này mà
hưởng
được
đặc
ân
ấy.
- Chúng ta tự hiểu rằng: Cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống kia
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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không phải để rước những vị Chí-Thánh mà thôi, mà cảnh
Thiêng-Liêng vinh-diệu kia thoảng chúng ta biết tự tu thân, giải
oan nghiệt, tội chướng, thì đoạt đặng chơn huệ tinh-thần của
chúng ta vậy. Một điều chúng ta đừng tưởng họ ganh-ghét
chúng ta, sự vinh-hiển của họ có bao nhiêu thì mình cũng
được vui hưởng bấy nhiêu như họ vậy, tới cửa đó hết sự
ganh-ghét, giành-giựt, hiềm thù với nhau.
Cảnh đó là cảnh vui hưởng hạnh-phúc chung với nhau, chúng
ta thấy vật loại cũng có tình đời với chúng ta, có một cảm-tình
không thể gì tả đặng. Như loài chim chóc, thú cầm, cây cối,
đều có để trong tinh-thần của chúng ta một thâm-tình quen
biết nồng-nàn đặc-biệt với nhau.
Con người ở thế gian này gọi Nam thanh Nữ tú, nhưng BầnĐạo quả-quyết rằng: thế gian này không có, nếu có thì cũng
chẳng đẹp bằng, ở trên đó không người nào không xinh, nơi
cảnh ấy không cần gì ăn mặc, họ muốn thì hiện-tượng có. Tỷ
như mình muốn cái gì đẹp thì có cái nấy, nhứt là mấy cô nhỏ
muốn chi đặng nấy, cái kiếp chúng ta nơi cảnh này là cảnh giả,
chúng ta đoạt ý muốn một điều vui hơn nữa là những người
thiếu-thốn nơi mặt thế này nếu họ đoạt vị được thì ngày đó họ
vui hưởng biết bao nhiêu.
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!" [Đêm 08 tháng 9 năm Mậu-Tý (dl: 10-101948)]
Tại sao Đức Chí-Tôn ngự nơi Bát-Quái-Đài?
Đức Thượng-phẩm cầu hỏi Thầy:
- Bạch Thầy: Thập Nhị Thời-Thần là con số của Thầy, vậy theo
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lẽ nơi thờ Thầy phải là Thập Nhị Chi Đài mới phải, nhưng lại
thờ Thầy nơi Bát Quái-Đài là sao?
- Thập Nhị Thời Thần tức là Thập Nhị Thiên Chi cùng với Thập
Thiên Can đều do nơi Bát-Quái-Đài mà có, vì cớ cho nên ChíTôn phải ngự trên Bát Quái-Đài.
Hỏi: Có phải Ngọc-Hư-Cung là nơi của Đức Chí-Tôn ngự và
bảo thủ Luật-pháp của Bát Quái-Đài không?
- Bát-Quái-Đài là nơi của Đức Chí-Tôn ngự đặng ban bố
quyền-năng, còn Ngọc-Hư-Cung là nơi của Đức Chí-Tôn nắm
chủ-quyền của Càn Khôn Vũ-trụ. Vậy thì Bát-Quái-Đài là một
tượng trưng của Bạch-Ngọc-Kinh để Đức Chí-Tôn chuyển
quyền-năng mà trị thế.
Hỏi: Luật của Bát-Quái-Đài, của Thập Thiên Can; mặt luật nào
áp-dụng với chơn-linh, mặt luật nào áp-dụng với chơn-thần?
- Luật của Bát-Quái-Đài chỉ áp-dụng với nguyên-linh, còn
Chơn-thần do Thập Thiên Can bao-hàm mà chuyển ra Chơn
khí đặng biến thể thành Chơn-tinh. Khi Chí-Tôn và Phật Mẫu
đã giáng Tinh thì giao cho Thập Thiên Chi điều-dẫn.
Hỏi: Thưa Đức Ngài, còn Thập Nhị Thời Thần áp dụng vào
con người, ở nơi con người có tuổi Tý, Sửu, Dần…có phải?
- Phải!
Hỏi về Bát-Quái Đồ Thiên?
Ở trong Bát-Quái có 4 cung chánh và 4 cung phụ, mỗi cung
chánh có một Chi, mỗi cung phụ có hai Chi:
Đây là 4 cung chánh:
* Cung Ly thuộc hướng Bắc, có chi TÝ (tháng11)
- * Cung Khảm ở hướng Nam, có chi Ngọ (tháng 5)
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* Cung Chấn ở hướng Đông, có chi Mẹo (tháng 2)

* Cung Đoài, hướng Tây chi Dậu (tháng 8).
Sau đây là 4 cung phụ:
* Khôn ở Tây-Bắc có 2 chi: Tuất, Hợi (tháng 9,10)
* Càn ở Tây-Nam có 2 chi: Mùi, Thân (tháng 6,7)
* Cấn ở Đông Nam có 2 chi: Thìn, Tỵ (Tháng 3,4)
* Tốn ở Đông-Bắc có 2 chi: Sửu, Dần(tháng 12, 1)
Trên đây là Bát-Quái Đồ thiên, phương hướng hoàn-toàn khác
hẳn với Bát-quái Hậu thiên. Bởi trục đứng ở đây là Đông Tây,
trục ngang là Bắc Nam.
Bát-quái Đồ thiên thì Bắc là Ly, Nam là Khảm, nghịch chuyển,
khởi từ cung Càn.
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BÁT QUÁI ĐỒ
八卦圖
Đức Lão Tử khi đạt được bí mật của Bát Quái Đồ. Xong rồi,
Ngài từ giã nhà Châu, Ngài về Côn Lôn Sơn mà an nghỉ, Môn
đệ của Ngài hỏi: "Ngài về Côn Lôn Sơn để làm gì ? Có hạnh
phúc hay không?
Ngài trả lời: "Duy có cái Biết của ta mà nó làm cho ta có cái
thú vị sống đặc biệt riêng, không cần nói rõ hạnh phúc ấy ra
thế nào? Nhưng ta chỉ nói rằng: cái biết của ta nó làm cho ta
hưởng được thú vị an ủi của cái sống ấy".
Nếu Đức Lão-Tử không làm Thượng-Thơ-tịch vô Đại thơ
phòng nhà Châu, nếu Ngài không vô Thư Viện nhà Châu lật
Bát-Quái-Đồ của Phục Hi để lại, chưa chắc rằng Ngài đã đoạt
pháp. Ngài ngồi tìm tòi coi Bát Quái Đồ để trong Thư Viện nhà
Châu, tức nhiên Bí Pháp của Đức Chí Tôn dành để cho Lão
Tử. Khi Ngài đã đạt được Bát Quái Đồ rồi, Ngài được trở nên
vị Giáo Chủ danh vọng đến đời nay".

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN
八卦圖天
Phương hướng Đền Thánh được thành hình và vẽ nên Bát
Quái Đồ Thiên như trên. Khi Đức Hộ-Pháp cầu hỏi thì Thầy
dạy: "Toà Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh Cung
ĐOÀI, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung CÀN, tay
mặt Thầy là Cung KHÔN".
Do vậy mà Bát Quái Đồ Thiên khởi ở Càn (Kiền).
Một lần nữa khi Đức Cao Thượng Phẩm cầu hỏi Thầy về Bát
Quái này được Thầy trả lời.
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Về Bát-quái Đồ Thiên:

- Ở trong Bát-quái có 4 cung chánh và 4 cung phụ, mỗi cung
chánh có một chi, mỗi cung phụ có hai chi:
Đây là 4 cung chánh:
* Cung Ly thuộc hướng Bắc, có Chi Tý (Tháng11)
* Cung Khảm ở hướng Nam, có Chi Ngọ (Tháng 5 )
* Cung Chấn ở hướng Đông, có Chi Mẹo (Tháng 2 )
* Cung Đoài, chánh hướng Tây có Chi Dậu (Tháng 8).
Sau đây là 4 cung phụ:
- Khôn ở Tây-Bắc có 2 chi: Tuất, Hợi (Tháng 9, 10)
- Càn ở Tây-Nam có 2 chi: Mùi, Thân (Tháng 6, 7 )
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- Cấn ở Đông Nam có 2 chi: Thìn, Tỵ (Tháng 3, 4 )
-Tốn ở Đông-Bắc có 2 chi: Sửu, Dần (Tháng 12, 1)
Tại sao Đức Chí-Tôn ngự nơi Bát-Quái-Đài ?
Đức Thượng-Phẩm bạch Thầy:
- Thập Nhị Thời-Thần là con số của Thầy, vậy theo lẽ nơi thờ
Thầy phải là Thập Nhị Chi Đài mới phải, nhưng lại thờ Thầy
nơi Bát Quái-Đài là sao?
- Thập nhị thời Thần tức là Thập nhị Thiên Chi cùng với Thập
Thiên Can đều do nơi Bát-Quái-Đài mà có, vì cớ cho nên ChíTôn phải ngự trên Bát Quái-Đài.
Hỏi: Có phải Ngọc-Hư-Cung là nơi của Đức Chí Tôn ngự và
bảo thủ luật-pháp của Bát Quái-Đài không?
- Bát-Quái-Đài là nơi của Đức Chí-Tôn ngự đặng ban bố
quyền-năng, còn Ngọc-Hư-Cung là nơi của Đức Chí Tôn nắm
chủ-quyền của càn khôn vũ-trụ. Vậy thì Bát Quái Đài là một
tượng trưng của Bạch-Ngọc-kinh để Đức Chí Tôn chuyển
quyền-năng mà trị thế.
Hỏi: Luật của Bát-Quái-Đài, của Thập Thiên Can; mặt luật nào
áp-dụng với chơn-linh, mặt luật nào áp-dụng với chơn thần?
- Luật của Bát-Quái-Đài chỉ áp-dụng với nguyên linh, còn
chơn-thần do Thập Thiên Can bao-hàm mà chuyển ra chơn
khí đặng biến thể thành chơn-tinh. Khi Chí-Tôn và Phật Mẫu
đã giáng Tinh thì giao cho Thập Thiên Chi điều dẫn.
Hỏi: Thưa Đức Ngài, còn Thập Nhị Thời Thần áp dụng vào
con người, ở nơi con người có tuổi Tý, Sửu, Dần…có phải?
- Phải!
Phương pháp vẽ hình:
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Vẽ nên hình thì đây là Bát-quái Đồ Thiên, phương hướng
hoàn toàn đúng với phương hướng của Đền Thánh Toà Thánh
Tây Ninh.
Pháp Chánh truyền ghi nhận lời của Hộ-Pháp có hỏi Thầy về
cái Ngai của Nữ Đầu-Sư, thì Thầy dạy:
Toà Thánh day mặt ngay hướng Tây tức là chánh Cung Đoài,
ấy là Cung Đạo; còn bên tay trái Thầy là Cung Càn, bên tay
mặt Thầy là cung Khôn, đáng lẽ Thầy phải để 7 cái ngai của
phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên cung Càn mới phải, song
chúng nó vì thể Nhơn đạo cho đủ Ngũ chi, cho nên Thầy buộc
phải để vào cung Đạo là cung Đoài, cho đủ số. Ấy vậy cái ngai
của Đầu sư Nữ phái phải để bên cung Khôn, tức là bên tay
mặt Thầy.
Hộ-Pháp hỏi cái ngai ấy ra sao? Thì Thầy dạy: Giống y như
cái Ngai của Quan-Âm Bồ-Tát, nghĩa là một cái Cẩm Đôn để
trong vườn Trước-Tử trên Nam-Hải, dưới chơn đạp hai bông
sen nở nhuỵ".
Bát-Quái Đồ Thiên thì Ly ở hướng Bắc, Khảm ở hướng Nam,
nghịch chuyển, khởi từ cung CÀN, bởi trục đứng ở đây là
Đông Tây, trục ngang là Bắc Nam, trái hẳn với Bát-Quái Hậu
Thiên: trục đứng là Nam Bắc và trục ngang là Đông Tây, tức
nhiên là Bát quái Hậu Thiên đặt ngược lại và xoay ngang qua.
Vì lẽ tất nhiên Bát Quái Hậu Thiên đi thuận chiều với kim đồng
hồ, đó là thời kỳ nhân loại đến dưới thế này học hỏi để tiến
hoá. Nay là buổi quay về, tức là về nguồn nên phải nghịch
chuyển như thế, mà chỉ có Đạo Cao-Đài do Đức Chí-Tôn mới
đến ban cho thêm hai Bát Quái nữa, đó là Bát-Quái Đồ Thiên
và Bát Quái Hư vô để hoàn thành con đường Thể pháp và BíPháp của Thiên Đạo đó vậy.
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BÁT QUÁI MẠO
八卦帽
E: The hight octogonal cap of ceremony.
F: Le haut bonnet octogonal de cérémonie.
(Bát: Tám, thứ tám. Quái: Quẻ. Mạo: Cái mão đội trên đầu).
Bát Quái mạo là cái mão cao có hình Bát quái, tức là có 8
cạnh đều nhau, trên đó có thêu 8 chữ Hán: Càn, Khảm, Cấn,
Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Ðoài. Mỗi cạnh Bát quái của mão, phần
trên thì tròn và vảnh ra ngoài. Màu sắc của Bát Quái mạo thì
tùy theo phái: Vàng cho phái Thái, xanh cho phái Thượng và
đỏ cho phái Ngọc. Hai phẩm Ðầu Sư và Phối Sư nam phái đều
đội Bát Quái Mạo khi hành Đại lễ cúng Ðức Chí Tôn.

BÁT TIÊN
八仙
E: Eight Immortals.
F: Huit Immortels.
(Bát là tám, Tiên là những bậc tu đã đắc vào hàng Tiên vị). Có
tám vì Tiên ngày nay đã đến trần thế này qua mỗi xác phàm
để làm nhiệm vụ khai cơ chuyển thế, khai đạo cứu đời.
Đức Hộ-Pháp nói: "Sự thật, từ cổ chí kim, Bần Ðạo tưởng
không có nền Tôn Giáo nào mà được hưởng một đặc ân
thiêng liêng của Ðức Chí Tôn như nền Ðạo Cao Ðài; Bần Ðạo
đoán lại những sứ mạng thiêng liêng của Ngài, những đặc sứ
sai đến thế nầy đặng thay thế hình ảnh của Ngài hầu chia đau
sớt khổ cùng con cái khổ não của Ngài như thế nầy.
Chúng ta có thể nói, các Ðấng Thiêng Liêng đã làm bạn với
các sắc dân, nhứt là Huỳnh tộc của chúng ta tưởng cả thảy
con cái Ðức Chí Tôn đều biết danh giá của Bát Tiên là thế
nào? Ngộ nghĩnh thay! Ðức Chí Tôn làm thế nào mà chư vị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðại Tiên ấy ra đảm nhiệm sứ mạng Thiêng Liêng đến đặng tạo
dựng cái nền Tôn Giáo của Ngài. Ðức Hớn Chung Ly tức
nhiên cái nguơn linh của Ðức Cao Thượng Phẩm đó vậy. Nên
giờ phút nầy Bần Ðạo nhớ đến có mảy may ân hận cơ huyền
diệu của Ngài cầm trong tay tạo Ðạo không còn nữa, thành
thử không có cây Cơ thứ nhì. Nói thật ra, cái cơ phong Thánh,
cơ lập Thánh, cơ Truyền giáo Ngài đã đem theo, nên ngày giờ
nầy thảng có cơ phong Thánh thì Ngài cậy mượn Cao Tiếp
Ðạo nâng loan có Ngài trợ lực, chớ cây Cơ phong Thánh hiển
nhiên giờ phút nầy không còn tồn tại, cái tiếc của Bần Ðạo hay
chăng là điều đó.
Đức Ngài nói tiếp: "Trái lại có một điều vẫn giữ Thể pháp của
họ cho dễ nhìn: Như chúng ta gặp Bát Tiên y như trong tượng
vẽ không thay đổi mấy, đặng thiên hạ nhận ra cho đặng. Bởi
trong thâm-tâm cao-siêu ấy cho chúng ta tìm phương đoạt
tánh". Trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nầy, Bát Tiên lâm trần
độ chúng sanh bằng thi phàm xác thịt là các ông:
1- Lê Văn Trung
3- Cao Hoài Sang
5- Lâm Quang Bính
7- Vương Quan Kỳ

2- Cao Quỳnh Cư
4- Ca Minh Chương
6- Huỳnh Hương Hồ
8- Ngô Văn Chiêu

Thi Bát Tiên:
Gậy Tiên cứu thế chẳng kiêng voi, (1)
Bầu Lý hòa bình rất mặn mòi. (2)
Sanh quốc dìu đời nghe tiếng trống, (3)
Tiên Hàn dẫn Đạo lóng hơi còi. (4)
Sen Hà Cửu-phẩm kinh lưu bút, (5)
Quạt Hớn bát hồn sử để roi. (6)
Gươm Lữ hiệp đồng tòan vẹn chủng, (7)
Hoa Lam thống nhứt nhẹ như thoi. (8)
Giải thích:
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1- Trương Quả Lão cỡi lừa cầm gậy.
2- Lý Thiết Quài cỡi voi cầm bầu.
3- Tào Quốc Cựu cỡi nai cầm cặp sanh.
4- Hàn Tiên Tử cỡi công cầm ống tiêu.
5- Hà Tiên Cô cỡi phụng cầm bông sen.
6- Hớn Chung Ly cỡi cá ông cầm quạt.
7- Lữ Đồng Tân cỡi hạc cầm phất chủ, lưng dia gươm.
8- Lam Thế Hòa cỡi trĩ cầm giỏ hoa.
BÁT TIÊN LÂM TRẦN
Việc chi trên cõi vũ trụ tuần hoàn này cũng do Thiên Thơ định
sẵn. Lúc mới thâu Môn đệ đầu tiên, Đức Chí Tôn đã dùng
Huyền diệu cho Ngài Ngô văn Chiêu thấy cảnh Bồng Lai để
ham Đạo mà tu hành, làm người nhân chứng thứ nhứt trong
cửa Đạo. Chính cảnh Bồng Lai báo hiệu cho Bát Tiên giáng
phàm lập Đạo cứu đời.
Vào đêm 17-6-Qúi Hợi (dl: 30-7-1923) tại Miếu Nổi, Tào Quốc
Cựu giáng cơ khuyên tu như sau:
"Chư Nhu có phước có duyên nên mới gặp Đạo ở kỳ thứ ba
"Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ lộ". Tiên Thánh đều lâm phàm
mà độ kẻ nguyên nhân" (Đại Đạo căn nguyên)
Miếu Nổi nằm trên cồn đất độ trăm thước ở giữa sông Bến
Cát, một nhánh của sông Bình Lợi (Gia định). Theo sách Tử
Nguyên và Quảng sự Loại, Bát Tiên là những người phàm tu
thành Tiên. Kể thứ tự như sau:
1- Lý Thiết Quả
3- Lữ Đồng Tân
5- Lam Thể Hòa
7- Hàn Tương Tử

2- Chung Ly Quyền
4- Trương Quả Lão
6- Hà Tiên Cô
8- Tào Quốc Cựu

Trước tiên Ðức Lão Tử độ Lý Thiết Quả; sau khi đắc đạo, Lý
Thiết Quả độ Hớn Chung Ly và Hớn Chung Ly độ Lữ Ðồng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

445

Tân. Độ tất cả tám người thì lập thành Bát Tiên. Lữ Ðồng Tân
là Đệ tử của Hớn Chung Ly.
Ngày 15-12-Đinh Mão (dl: 7-1-1928)
Đàn Chợ Lớn tại nhà Ngài Thượng Trung Nhựt.
BÁT TIÊN GIÁNG CƠ
1- LÝ NGƯNG DƯƠNG
Đại hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo hữu bình thân:
Trời Đất riêng tay giữ một bầu,
Ngàn mây dặm gió gót chơn thâu.
Rừng tòng thong thả nhàn ra dạo,
Đền Ngọc thung dung rảnh đến chầu.
Thoát tục sớm dìu nên Bảy bạn,
Dẫn phàm nay rảo khắp năm châu.
Thế trần mừng gặp Tam Kỳ độ,
Biển khổ thuyền đưa khách lánh sầu.
Chư Đạo Hữu may mắn thay gặp đường Chánh giáo, chớ dần
dà, trễ công thiếu quả, mà chẳng đến thang thiêng liêng kịp
thời hồi vị. Lão mong ngày Đạo khải hoàn, chư Đạo Hữu nên
gắng sức. Đường cũng chẳng bao xa, miễn hiệp đồng nhứt
tâm vì sanh chúng. Sau còn ngày gặp gỡ. THĂNG.
2. HỚN CHUNG LY
Rảo khắp non sông dặm trải qua,
Bì gương nhựt nguyệt tác không già.
Biển trần nay gặp kỳ dìu chúng,
Muôn dặm đèn soi đã có TA.
(Hớn Chung Ly)
Chư Đạo hữu! Đức Chí Tôn dìu bước, cả Tiên Phật dẫn đàng,
há chẳng sớm lánh phồn hoa mà chịu ít lâu khổ hạnh, đặng
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đến cảnh nhàn sao? Bần Đạo đã lắm ra công vì sanh chúng
nơi khác, mong ngày Thiên địa tuần huờn, cho rồi cuộc trả vay
thế sự, nên còn phải khuất lấp nét thanh nhàn, dồi dào gương
độ chúng thay!. Huống chi, chư Đạo hữu đã có quả nơi mình,
há chẳng vì Đức Từ Bi mà chịu nâu sòng, xác nhọc mong buổi
về ngôi sao? Ước ao ngày hội ngộ, trông mong buổi tạc thù,
rượu Thánh ra non dòm thế, cờ Thần dựa đảnh luận đời. May
thay! Vui thay! Chư Đạo hữu nên gắng sức. (Thăng)
3- LỮ ĐỘNG TÂN
Riêng vui nguyệt chiếu sắc trong ao,
Đền Ngọc từng khi để bước vào.
Rảnh hứng trăm hoa khoe đảnh ngự,
Nhàn vầy mấy bạn dự Bàn Đào.
Độ đời rảo gót non sông lướt,
Cứu thế dìu nhân đạo đức trau.
Chờ buổi tuần huờn Thiên Địa trở,
Nương gươm Thần huệ một vừng cao.
(Lữ Động Tân)
Chư Đạo Hữu: Đời dời đổi, Đạo chờ người. Khách tục nương
thuyền độ, non Tiên tiếng khánh đưa, gắng nhọc thế lọc lừa,
tìm đường ngay thẳng rẳng. Nguồn rửa bợn đường nhiều cay
đắng, bước nâu sòng dậm lắm gay go, liệu sao khỏi trễ con
đò, mới thoát vòng khổ hải. Gắng sức vì sanh mạng, Lao tâm
chớ sợ bởi căn xưa. Đường quanh co, bước khá ngừa, nẻo
hiểm trở, chơn nên lánh (Thăng).
4. LAM THỂ HÒA
Từng vào non Thánh lại Đền vàng,
Mãn quả sớm nhờ sắc ngọc ban.
Lầu hạc tu tâm thìn nét Đạo,
Biển trần độ chúng vững con thoàn.
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Cuộc cờ chung hứng nơi rừng thẳm,
Bầu rượu riêng vui dưới cội tàn.
Gặp lúc dìu đời qua bến tục,
Để công phải nhọc đến phàm gian.
(Lam Thể Hòa)
Hỷ chư Đạo hữu: Đạo gặp lối quanh co, khá biết ngừa vực
thẵm. Gắng sức cho tròn trách nhậm lớn lao của Đấng Chí
Tôn phú thác. Trung! Hiền Hữu đã mang nặng gánh Đạo đặng
dìu chúng sanh, nên gắng để hết tâm trí vào thì mới đáng nét
yêu dấu của Đấng Chí-Tôn. Mong chư Đạo hữu thành công
đặng đến ngày cùng nhau tái ngộ.
Bính ! Hiền Hữu nên để công giúp sức với mấy anh nơi Tòa
Thánh và gắng chung trí dìu đường nhiều Đạo Hữu sai lầm.
Khá biết trông mong nơi Đấng Chí-Tôn mà thôi, còn sự tranh
luận thế tình chớ chác đến. Kẻ tâm đạo mong làm phận sự
cho xong là đủ vui, chớ chẳng màng danh vọng. Hiền Hữu nên
lưu tâm. Chư Đạo hữu khá biết. (Thăng)
5. TRƯƠNG QỦA LÃO
TRƯƠNG kỳ bạch động mộ Tiên gia
QUẢ diệu thâu trì tác trí kha.
LÃO dược độ sanh tiên tự khởi,
KIẾN trần tu thức trục ninh tà
Hỉ chư Đạo Hữu:
Trót đã đem dây buộc lấy mình,
Mình mang nộ lệ cũng vì danh.
Danh giành lợi choán cho đầy túi,
Túi trọn trối ai phải ngục hình.
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? Cũng
chớ than mà cũng đừng giận. Nô lệ mình đã xô buộc cho
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

448

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

mình, thì khá vui lòng mà mang ách khổ. Đời thì bạo ngược,
dòm lại chỉn lũ gian manh xảo trá, ích kỷ hại nhân, câu đồng
loại chẳng kể phần, chữ giống nòi chẳng để dạ. Than ôi! Nước
như thế, dân như thế, bảo sao chẳng vướng vào vòng hắc ám
tôi mọi. Đạo Trời gỡ nạn, chuông Thánh truy hồn, bến khổ vớt
khách chìm, non Thần chờ kẻ lạc, mà cũng còn khư khư nắm
chặt ách tôi đòi, cấp củm giữ đầy lằn nhơ bợn. Đạo đời đều
chẳng trọn, phương chi tìm chốn thoát chim lồng. Ngảnh lại
cuộc giả của trò đời mà thương đau cho trẻ dại. Lần lần lựa
lựa, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đứa trí gạt phường ngu, lũ khôn ăn
đám dại. Vì tham nhũng hại nhân ích kỷ, đã bao nhiêu năm
dân sanh huyết khí lắm mòn hao, mảng tranh giành cắn xé lẫn
nhau mà đã trót mấy kỷ, bước khổ đọa cũng chưa lánh nẻo.
Mạng Trời dầu cứu trợ, lòng thế cũng chần chờ. Ngồi mà đợi
cho mấy triệu tỉnh giấc nồng, thì biển khổ đầy bao kẻ đắm.
Hay lo giỏi liệu, lẹ tính mau ngăn, thì họa có thể giữ trọn mối
Đạo, để chờ gội rửa nhơn sanh sạch điều nhơ bợn. Ma hồn
quỉ xác, kẻ trong Đạo, người ngoài chùa, đều sẵn chực mà
đạp hoại nền Đạo, mà góp nhóp thâu cho đầy túi tham vô
chừng đỗi.
Đời đã vậy, nay Đạo chẳng khác gì. Áo trần bao thuở phủi,
ách khổ chừng nào tan? Buồn !
Thượng Trung Nhựt ! Nên biết và gắng tâm gánh vác Đạo cho
tròn. Chào bốn Đạo hữu.(1) (Thăng )
(1) bốn Đạo hữu là cặp phò loan: Mỹ Ngọc, Sang, Hoạch, Hộ đều là Chức
sắc Hiệp Thiên-Đài

BÁT VU
Bình Bát vu là một trong hai tín vật của Phật giáo mà các vị Tổ
Sư gìn giữ làm bảo vật để truyền kế ngôi Tổ Sư. Hai tín vật đó
là Y và BÁT. Y là cái áo cà-sa; Bát là cái bình Bát vu. Nguyên
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hai tín vật này là của Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Ngài viên
tịch thì truyền hai món này lại cho Ma-Ha Ca-Diếp làm tín vật
giữ ngôi Nhứt Tổ Phật giáo ở Ấn Độ.
Sau đó Ma-Ha Ca-Diếp truyền Y Bát lại cho A-Nan làm Nhị Tổ
(tức Đệ nhị Tổ Sư Phật giáo ở Ấn Độ).
Y Bát này truyền dần đến đời Tổ Sư thứ 28 là Đạt-Ma Tổ Sư
thì Y Bát này theo Đạt-Ma Tổ Sư sang Trung Hoa để mở mang
Phật giáo tại nước đó. Đạt-Ma Tổ Sư trở thành Sư Tổ của
Phật giáo Trung Hoa. Tại nước Trung Hoa, Đạt-Ma Tổ Sư
truyền Y Bát lại cho bốn đời Tổ Sư nữa thì đến Lục Tổ Huệ
Năng. Sau đời Lục Tổ Huệ Năng không còn lệ truyền Y Bát
nữa, vì theo lời dặn của Đạt-Ma Tổ Sư: sau 200 năm kể từ
ngày mà Ngài lên ngôi Tổ thì Y Bát không còn truyền nối nữa.
Do đó Lục Tổ Huệ Năng là vị Sư Tổ cuối cùng của Phật giáo
có Y Bát. Sau đời Lục Tổ Huệ Năng Phật giáo bắt đầu thất
chơn truyền, bước vào thời kỳ mạt pháp. Vì sự hệ trọng của Y
Bát trong thời Phật giáo như thế, nay qua thời Tam Kỳ Phổ
Độ, Đức Cao Đài chọn Bình Bát Vu làm Cổ Pháp tượng trưng
Phật giáo.
Như vậy, chính Bát Vu là cái bình đựng đồ ăn của các Tăng Ni
Phật giáo phái khất sĩ, dùng để đi khất thực. Mỗi vị sư khi thọ
giới cụ túc thì được vị Hòa thượng, nhơn danh giáo hội truyền
cho một cái Bát, nếu khi bát này bể thì phát cho một cái khác.
Lúc thọ lãnh bát, vị sư phải nguyện ba lần bài chú sau :
"Thiện tai Bát-đa-la, Như Lai ứng lượng khí: phụng trì dĩ tư
nhân, trưởng dưỡng khí mạng. Án chỉ rị chỉ rị phạt nhựt ra
hồng trấn tra". Nghĩa là lành thay cái Bát-đa-la, món đồ ứng
dụng của Phật. Tôi nay phụng trì để nuôi thân và nuôi lớn cái
mạng trí huệ. Sau cùng là câu Thần chú bằng tiếng Phạn trên.
Bát-Đa-La là phiên âm của từ ngữ tiếng Phạn: Patra, có nghĩa
là cái Bát, cái bình bát vu.
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BẠT TIẾN
拔薦
E: To recommend a soul.
F: La proposition de l’élévation d’une âme.
(Bạt là nâng đỡ, giúp thêm cho, Tiến là lên cao). Bạt tiến là đề
cử dâng lên các Ðấng thiêng liêng cứu giúp một linh hồn cho
được siêu thăng. Lễ bạt tiến là làm lễ "Cầu hồn và Cầu siêu
cho người chưa Nhập Môn cầu Đạo". Đây cũng là một hình
thức Ân xá của Chí-Tôn dành cho con cái của Người: Dầu
trong kiếp sanh có làm tội lỗi dẫy đầy mà phút lâm chung biết
kêu danh Thầy thì cũng được Thầy đến cứu. Kêu danh Thầy là
niệm "Nam-Mô Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát"
Những tín đồ Cao Ðài, ăn chay kỳ không đủ 10 ngày trong một
tháng, hoặc sau nầy sa ngã, không còn giữ gìn giới luật của
Ðạo nữa, hoặc những người chưa nhập môn cầu Ðạo, mà khi
chết, con cháu muốn nhờ Ðạo cứu giúp linh hồn, thì Chức việc
Bàn Trị Sự tại địa phương phải đến lo lắng giúp đỡ, cho đúng
với tôn chỉ của Ðạo Cao Ðài là tận độ chúng sanh.
Nghi thức: "Những người chưa nhập-môn cầu Đạo, chẳng
luận giàu sang hay nghèo hèn, già cả hay trẻ bé, hoặc người
đã có nhập môn rồi bị sa-ngã bỏ Đạo, mà đến giờ chót của
người biết hồi tâm tin tưởng Đức Chí-Tôn, hay là người chết
rồi mà thân-tộc người tin-tưởng Đức Chí-Tôn, đến rước Đạo
cầu-hồn cùng là cầu-siêu thì cũng nên thi-ân giúp đỡ linh hồn
ấy siêu-thoát. Ấy là một điều phước-đức, độ linh-hồn con cái
của Đức CHÍ-TÔN y theo Chơn-Truyền tận-độ. Song cách thể
hành Đạo, Chức-sắc và Chức-việc phải làm y như vầy:
-Về việc cầu-siêu, nếu gần Thánh-Thất thì cầu-siêu nơi ThánhThất. Nếu ở xa Thánh-Thất thì thiết lễ cầu-siêu nơi nhà Chứcsắc hoặc Chức-việc gần đó. Nếu người trong thân chịu nhậpmôn thì dễ hơn. Chức-việc cứ thượng Tượng cho nhập môn
rồi thiết lễ tang sự luôn.
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- Về việc cầu-hồn làm tại nhà tang-chủ:
Cầu hồn thì duy tụng bài KINH CẦU-SIÊU.
"Đầu vọng bái Tây-Phương Phật-Tổ,
"A-Di-Đà Phật độ chúng dân .."
Tối lại cả Đạo-hữu và gia-quyến của người lâm chung phải
thành tâm tụng DI-LẶC CHƠN-KINH cho tới ngày di linh-cữu.
Điều trọng-yếu hơn hết là trọn tang-môn phải giữ trai giới trong
mấy ngày linh-cữu còn tại tiền thì mới làm bạt-tiến cho linhhồn giải-thoát đặng".
Vì sao làm lễ bạt tiến? – Bởi, Tâm là cái hư không, vốn của
thời gian, nó là điểm linh quang của ánh lửa Thái Cực, khi ba
tấc hơi ở con người đã dứt thì nó trở về với nguyên lý Thái
Cực rất an nhàn tự tại nhập vào khối đại linh quang, vì lẽ đó
cầu hồn khi hấp hối được đọc "Bài ba mươi sáu cõi Thiên
Tào..." để rước Chơn linh, còn lễ cầu siêu cho những chơn
thần thiếu chay lạt chỉ cầu Bạt tiến mà thôi. Bạt tiến có nghĩa
rút níu lên, đọc bài "Đầu vọng bái ..." để cầu các Đấng hợp
điển lực cùng chúng ta mà cầu rỗi cho Chơn thần, vì Chơn
thần có liên hệ cùng xác thân, mà kiếp người tu không trọn
chẳng dám đưa lên cao sợ lôi điển đánh Chơn thần ra tro bụi.
"Ðiều trọng yếu hơn hết là trọn tang môn phải giữ trai giới
trong mấy ngày linh cữu còn tại tiền thì mới làm Bạt tiến cho
linh hồn giải thoát đặng." (Tiểu Dẫn Kinh Thiên Ðạo Thế Ðạo)
Khi hành Lễ Bạt Tiến thì:
- Không đọc bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi.
- Không làm Phép Xác và Phép Ðoạn Căn.
- Không làm Tuần Cửu, Tiểu Tường và Ðại Tường.
Ngoài ba điều kể trên, các nghi thức cử hành tang lễ khác thì
giống y như đối với hàng Vong thường, có ghi rõ trong quyển
Tang Lễ của Ðạo Cao Ðài do Hội Thánh ấn hành.
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BÁU VẬT
F: Chose précieuse.
Báu vật là do Bảo vật (bửu vật) 寶 物: Vật quí báu.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Toà sen báu vật xin đưa,
"Chơn linh an ngự cho vừa quả duyên."


BÀU CÀ-NA (Địa Danh)
Đức Lý Giáo-Tông dạy: Vị trí cất Đền Thánh tạm hiện thời:
"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."


BÀY ĐỜN
Thi văn dạy Đạo:
Bày đờn ai khéo sắm đờn đây,
Ðể quỉ để ma ở cả bầy.
Lẩn bẩn cứ theo toan cám dỗ,
Làm cho nên nỗi Ðạo xa Thầy.
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BẢY BÀI ĐỜN
Khi hiến lễ CHÍ-TÔN (Đại đàn) phải đờn bảy bài lúc "Nhạc Tấu
Quân Thiên".
Thầy dạy: "Khi nhập, lễ xướng KHỞI NHẠC thì phải đánh
trống và đờn Bảy bài cho đủ" (TNII/24)
Lời của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân giải thích có sự hội ý của Ngài
Bảo Đạo năm 1979. Khi hỏi về ý nghĩa Bảy bài đờn: "Con
người được xem là Tiểu Thiên Địa vì có những phần liên quan
với TRỜI ĐẤT, được đứng vào phẩm Tam tài: THIÊN, ĐỊA,
NHƠN. Vì:
- Trời có Tam bửu - Ngũ khí
- Đất có Tam bửu - Ngũ hành
- Người có Tam bửu - Ngũ tạng
Trước khi luận qua về mỗi thể, thử tìm biết đại cương về Bảy
bài đàn Cúng CHÍ-TÔN trong thời Đại-đàn. Vì phần nhạc lý,
nhạc pháp có liên quan đến sự vận hành của Trời đất.
Tuân y Thánh-Giáo đã dạy: Cúng CHÍ-TÔN đờn đủ Bảy bài
gồm có: Xàng xê, Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng,
Long ngâm, Vạn giá, Tiểu khúc.
Trong các thời Đại Đàn dâng lễ Đức Chí Tôn, đờn Bảy bài, do
Thánh-giáo Đức Chí-Tôn dạy về ý-nghĩa của Bảy bài đờn ấy,
bởi trong các bài đờn này là thể hiện đủ tám món Nhạc khí của
dân-tộc Việt-Nam. Chỉ duy hiến Lễ cho Đức Chí-Tôn Ngọc
Hoàng Thượng-Đế mới có Bảy bài, ý nghĩa là:
1- Xàng xê là qua lại, lại qua của thời hỗn độn sơ khai, khi trời
đất chưa phân thanh trược, biểu thị thuở hồng mông.
2- Ngũ Đối thượng hay là bài Thượng, là khí thanh bay lên
làm trời, biểu thị lúc phân chia khí Dương "Ngũ khí thanh
thượng phù giả vi thiên" .
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3- Ngũ đối hạ hay là bài Hạ, là lúc khí trược lắng xuống thành
đất, biểu thị lúc phân chia khí Âm. "Ngũ khí trược trầm giả vi
địa"
4- Long đăng là mặt nhựt chiếu sáng, sức nóng làm cho nước
bốc lên thành mây, biểu thị phân ra khí thanh làm Trời.
5- Long ngâm là lúc mây gặp khí lạnh nên tụ lại thành mưa,
từ trên trời rơi xuống, biểu thị phân ra khí trược làm đất.
6- Vạn giá là muôn vật đã định rồi, ấy là lúc nước hợp với đất
biến sanh, khiến sản-sanh ra vạn-vật, gọi chung là chúng
sanh, biểu thị sự sinh hóa muôn loài.
7- Tiểu khúc là những vật nhỏ-nhít đều có định luật của nó,
khi đất biến ra Ngũ-hành sanh ra kim-thạch, thảo mộc, thú cầm
đến loài người …biểu thị thủy tú sơn xuyên.
Vì sao phải đờn Bảy bài?
Đức Hộ-Pháp thỉnh giáo:
Đức Chí-Tôn dạy: "Thầy thích nghe những bản âý, vì nó có ýnghĩa của sự Tạo thiên lập địa, là buổi mới có Trời đất. Còn
Đảo Ngũ Cung có ý-nghĩa là qui trở lại, tức là qui cổ: đó là Vạn
thù qui nhất bổn".
Ngài bạch tiếp: Nếu lấy những bài đó hiến Lễ thì Thầy tư vị
dân tộc Việt-Nam sao?
Đức Chí-Tôn phán dạy rằng: "Trên thế-gian này chưa có nền
Âm-Nhạc cổ nào để rước Thầy mà đủ ý-nghĩa như Âm Nhạc
cổ của Việt-Nam; nên Thầy chọn nó làm tiêu-biểu cho toàn
cầu, cho nhân loại noi theo" (18-5-Bính-Dần 1.926)
ĐẠO CAO ĐÀI là nền Đạo qui pháp cả cái sống của Bát hồn
mà dâng lễ trả cái sống lại…Khi mới phôi thai Càn Khôn do
nơi hai khối khí mà tạo thành, ngày nay lại dâng Lễ trọng cho
CHÍ-TÔN tức là qui pháp cho khối sanh-khí ấy, tức là CHÍ
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TÔN vui và duy nhứt mà thấy sự sống trả lại cho Ngài. Toàn
Đạo nên trọn tâm xét hiểu nhiệm-mầu đạo lý ấy mà lần lần đạt
cho được chơn pháp của CHÍ TÔN. NHẠC là hưởng ứng của
cả khối sanh-quang của Càn Khôn vạn-vật đồng thinh. Nơi Á
Đông có câu "Biều, Thổ, Cách, Mộc, Thạch, Kim dữ Ty,
Trước nãi Bát Âm". Các vật vô năng mà nói đặng, có trật-tự
niêm luật hòa nhau là đạt ĐẠO, hiệp lại với tiếng Kinh mình
đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh
hiến-lễ." (TĐII/80)
Đức Hộ-Pháp dạy tiếp: "Mấy em được nghe rõ lời dẫn giải nêu
trên: VŨ TRỤ và ÂM NHẠC. Trong khi Nhạc Tấu Quân Thiên
và tiết tấu Bảy bài, gọi là ghi nhớ thuở hồng mông mở mang
trời đất, nếu có lỡ bước phải dừng lại thành kính tưởng niệm."

BẢY BẠN
Đức Hộ Pháp đề thi tại Bửu Tháp Đức Quyền Giáo Tông đêm
12-10 Kỷ Sửu (1949)
Thần Lý Ngưng Dương Du Nam:
Bầu linh gậy sắt quảy du Nam,
Nương bóng từ bi đến cõi phàm.
Độ thế so đồng cân nhựt nguyệt,
Phục sinh đổ trọn giỏ Hoa Lam.
Nẻo tiên lối cũ thân đâu toại,
Bợn tục đường xưa bước đã nhàm.
Bảy bạn ai còn nơi cõi thế?
Đông du xin nhắc vụ Ông Lam.

BẢY DÂY OAN NGHIỆT
E: Seven bonds of karma.
F: Sept liens karmiques.
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Bảy dây oan nghiệt là bảy dòng điển lực nối liền giữa Chơn
thần và Thể xác, hễ điển lực còn thì thi hài còn vận chuyển,
sanh hoạt; điển lực dứt thì thi hài phải chết. Khi sắp sửa chết
thì thi hài phải chịu một phen khổ sở, đau đớn, vì bảy dây oan
nghiệt này vẫn còn ràng buộc Thể xác và Chơn thần, không
bứt rời ra được.
Theo Đầu Sư Thượng Sáng Thanh trong quyển Bí Truyền
Chơn Pháp thì: sự sống của con người do nơi khí Sanh quang
nuôi nấng, Khí sanh quang nơi mình chúng ta tụ tại bảy khiếu
làm nên điển lực, gọi là Thất khiếu sanh quang, phàm gọi là
bảy dây oan nghiệt (hay bảy sợi từ khí).
Chính vì lòng Đại Từ Bi, Chí Tôn mới ân xá, ban cho Đạo Cao
Đài bí tích Cắt dây oan nghiệt, tức là dùng diệu pháp cắt bảy
cái mối năng lực đặng cho Chơn Thần xa lìa xác tục, rồi cũng
dùng diệu pháp mà đưa vào cõi Hư linh.
LUẬT: "Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được 10 ngày chay
trong mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là hưởng
được phép xác, cắt hết bảy dây oan-nghiệt. Linh hồn không
còn bị ràng buộc với thi hài bởi bảy dây oan nghiệt nữa nên
được xuất ra nhẹ-nhàng về cõi Thiêng liêng hằng sống."
Vì Chí Tôn biết rõ sự đau đớn của sự Tử khổ: ấy là một lẽ đày
đọa cả con cái của Người, nên Người nhứt định dùng diệu
pháp cắt bảy mối năng lực gọi là Thất khiếu Sanh quang,
phàm gọi là bảy dây oan nghiệt, đặng cho Chơn Thần xa lìa
xác tục, rồi cũng dùng diệu pháp mà đưa vào cõi Hư linh, mới
rõ ràng là cơ tận độ. Ấy vậy, làm PHÉP XÁC cốt yếu là tắm gội
xác tục và hồn với giọt nước Cam-Lồ, cắt đứt bảy dây oan
nghiệt cho Chơn Thần lìa khỏi xác, rồi đưa Chơn Thần vào cõi
Hư linh, nghĩa là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, Tứ Đại Bộ Châu
và Tam Thập Lục Thiên. Trong Tam thập lục Thiên có Ngọc
Hư Cung và Niết Bàn ở đó.
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Vị trí để cắt đoạn 7 dây oan nghiệt:
Bảy dây oan nghiệt là thất tình
lục dục, theo vô hình; còn
trong châu thân hữu hình là
bảy phách ở bảy vị trí trên xác
thân con người. Khi người
hành pháp đoạn căn, phải định
Thần thấy được xác mới cắt
đúng vị trí mà bảy lằn khí còn
vướng bận với xác thân. Nghĩa
là đi từ phải qua trái giáp vòng
quan tài về vị trí giữa như bạn
đứng ban đầu.
Đức Hộ Pháp cho biết bảy vị trí Phách ấy trên châu thân con
người là biểu tượng của chùm sao Đại-Hùng-Tinh tức là sao
bánh lái hướng Bắc Đẩu. Đó là Trời và người đều giống nhau.
Chúng sanh may duyên gặp thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí
Tôn và Phật Mẫu khai nền Đại Đạo hầu mở cơ tận độ, nên
giao cho "Bí tích hành phép Đoạn căn" để giải thoát Chơn thần
ra khỏi những sợi dây oan nghiệt đó.
Theo Đầu Sư Thượng Sáng Thanh trong quyển Bí Truyền
Chơn Pháp, sự sống của con người do nơi khí Sanh quang
nuôi nấng, khí sanh quang nơi mình chúng ta tụ tại 7 khiếu làm
nên điển lực, gọi là Thất khiếu sanh quang, phàm gọi là bảy
dây oan nghiệt (hay bảy sợi từ khí).
Bảy dây oan nghiệt là 7 dòng điển lực nối liền giữa Chơn thần
và thể xác, hễ điển lực còn thì thi hài còn vận chuyển, sanh
hoạt, điển lực dứt thì thi hài phải chết. Khi sắp sửa chết thì thi
hài phải chịu một phen khổ sở, đau đớn, vì bảy dây oan nghiệt
này vẫn còn ràng buộc thể xác và Chơn thần, không bứt rời ra
được. Chính vì lòng Đại từ bi, Chí Tôn mới ân xá, ban cho Đạo
Cao Đài bí tích Cắt dây oan nghiệt, tức là dùng diệu pháp cắt
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bảy cái mối năng lực đặng cho Chơn thần xa lìa xác tục, rồi
cũng dùng diệu pháp mà đưa vào cõi Hư linh.
Hành phép đoạn căn là vị hành pháp dùng kéo đi vòng quanh
quan tài để cắt đứt 7 sợi dây oan nghiệt nơi thân con người:
Ngay mỏ ác, Ngay trán, Ngay cổ, Ngay tim, Ngay hông bên
trái, Ngay dạ dưới, Ngay xương khu.
Bảy dây oan nghiệt là thất tình, còn trong châu thân hữu hình
là 7 phách ở 7 vị trí trên xác thân con người. Khi người hành
pháp đoạn căn, phải định Thần thấy được xác mới cắt đúng vị
trí của 7 lằn khí còn vướng bận với xác thân. Nghĩa là đi từ
phải qua trái giáp vòng quan tài về vị trí giữa như lúc mới đứng
ban đầu.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Vườn Ngạn-Uyển sanh hoa đã héo,
"Khối hình-hài đã chịu rã tan.
"Bảy dây oan-nghiệt hết ràng,
"Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương."

BẢY LÃO
E: The seven sages.
F: Le sept sages.
Bảy Lão: đây chỉ bảy vị Tiên Ông, có lẽ tu luyện ở núi Bồng
Lai, đó là Lý Thiết Quài, Hớn Chung Ly, Lữ Đồng Tân, Trương
Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lam Thái Hòa và Tào Quốc Cựu.
Thực ra đây là Bát Tiên, trong đó có bảy Tiên Ông và một vị
Nữ Tiên là Hà Tiên Cô.
Có thuyết cho rằng bảy Lão là Trúc Lâm Thất Hiền đời nhà
Tấn bên Trung Hoa. Bảy Ông Hiền là Nguyễn Tịch, Kê Khang,
Hướng Tú, Lưu Linh, Sơn Đào, Nguyễn Hàm và Vương
Nhung. Thuyết này e rằng không đạt ý Kinh. Bởi vì nơi đây là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cõi Bồng Lai và Thất Hiền chỉ là các vị ẩn sĩ sống theo lối tự
nhiên theo triết lý Lão Trang, được xã hội thời bấy giờ xưng
tụng là bảy Hiền sĩ, gọi "Trúc Lâm Thất Hiền". Lại nữa, không
thấy Kinh sách nói Thất hiền tu luyện đạt thành quả vị Tiên.
Theo Kinh, bảy Lão trong Động Thiên Thai phải là bảy vị Tiên
đã đắc Đạo đến để đón rước Chơn linh. Như thế, theo thiển ý,
đó phải là bảy vị Tiên Ông trong Bát Tiên, là những vị Tiên có
sứ mạng trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Như ta biết, ba vị Thiên
sứ khai nền Đại Đạo chính là Chơn linh cao trọng trong Bát
Tiên: Đức Quyền Giáo Tông là Chơn linh của Lý Thiết Quài,
Đức Thượng Phẩm là Chơn linh của Hớn Chung Ly, Đức
Thượng Sanh là Chơn linh của Lữ Đồng Tân... Nơi Động
Thiên Thai có bảy vị Tiên Ông đón tiếp Chơn linh.
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."

BẢY NGAI & BẢY CÁI NGAI & BẢY NGAI CỬU
TRÙNG ĐÀI
Thông thường gọi là "Ngai vàng" của vua chúa, tức là chỗ ngồi
tôn quí, cao sang và danh dự. Đó là hình thức một cái ghế có
sơn son thếp vàng và chạm trổ tinh vi cho ra dáng quí phái.
Đây là 7 cái ngai dành cho 7 phẩm Chức Sắc cao cấp của
Cửu Trùng Đài.
Cửu-Trùng-Đài vào hàng Tiên vị có ba phẩm:
- Giáo Tông (1 vị là nhứt Phật) đối phẩm… Thiên Tiên.
- Chưởng Pháp (3 vị - Tam Tiên) đối phẩm… Nhơn Tiên.
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- Đầu Sư (3 vị: Tam Tiên) đối phẩm… Địa Tiên.
Thầy dạy làm bảy
cái
Ngai
cho
Chức-sắc CửuTrùng Đài, việc
thực hiện Thầy
giao cho ông Kiệt,
ngày 12 tháng 8
năm
Bính-Dần,
như sau:
"Kiệt, con phải
giúp Thơ trong việc lập Thánh Thất, Thầy giao cho con phải
săn-sóc mướn thợ làm bảy cái Ngai:
- Một cái trọng hơn cho Giáo-Tông.
- Ba cái cho ba vị Chưởng pháp.
- Ba cái cho ba vị Đầu-sư.
*Nhất là cái Ngai của Giáo-Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm
trổ Tứ linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng.
*Còn của Chưởng pháp chạm hai con phụng.
*Của Đầu-sư chạm hai con Lân, nghe à!" (TNI/44)
Khi Hộ-Pháp có hỏi Thầy về sự sắp đặt Bảy cái ngai.
Thầy dạy: "Toà-Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh
cung ĐOÀI ☱, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung
CÀN ☰, bên tay mặt Thầy là cung KHÔN ☷, đáng lẽ phải để
bảy cái Ngai của phái Nam bên tay trái Thầy tức cung Càn mới
phải, song chúng nó vì thể Nhơn-Đạo cho đủ Ngũ Chi cho nên
Thầy buộc phải để vào CUNG ĐẠO là CUNG ĐOÀI cho đủ số.
"Ấy vậy, cái Ngai của Đầu-Sư Nữ-phái phải để vào bên cung
Khôn, tức là bên tay mặt Thầy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hộ-Pháp hỏi cái
Ngai ấy ra sao?
Thì Thầy dạy:
"Giống y như cái
Ngai của QuanÂm Bồ Tát, nghĩa
là một cái Cẩmđôn để
trong
vườn Trước-Tử
trên Nam Hải,
dưới chơn đạp
hai bông sen nở
nhụy".
Ông Mỹ Ngọc tức Bảo Văn Pháp-Quân có lời thỉnh giáo:
- Bạch Thầy về Bảy cái Ngai Nhơn-Đạo, Chưởng Pháp và
Đầu-sư ngồi đặng chăng?
- Thầy cười… Bảy ngai ấy, Thầy lập ra là để cho mỗi Chứcsắc lớn biết ngôi-vị của mình nơi Bửu-điện. Kế theo Thầy,
Tam-Trấn cùng chư Tiên, Thánh, nhập về Tam Kỳ Phổ Độ mà
thôi. Lúc hành lễ, nếu chúng nó ngồi đối diện với các Môn-đệ
khác của Thầy mà khứng chịu sự thành kỉnh của nhơn sanh
đối với các phẩm-vị lớn cao kia thì mất vẻ thành kính của
chúng nó. Chức-sắc đặng ngồi Ngai riêng của mỗi đứa là lúc
nào có Hội Tòa Tam-giáo phân-xử các Đạo-hữu của chúng nó
mà thôi".

BẢY NGUƠN KHÍ
Đức Hộ-Pháp giải: "Các bạn có biết Phật Mẫu là ai?
- 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
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Chơn Thần, tức là Nhị xác thân chúng ta, khi chúng ta bỏ xác
trần, xác Thiêng Liêng ấy vẫn còn tồn tại. Hình hài thay đổi
đặng, văn hóa của ta mỗi kiếp mỗi tăng thêm, nhà Phật có nói:
Nó có thể tấn tới hoặc trở lại hay đứng dừng mà thôi. Mỗi Linh
hồn đều mơ ước tấn tới mãi, tới đạt địa vị Thần, Thánh, Tiên,
Phật. Nếu ngày nào ta tận thiện, tận mỹ và Linh hồn ta có thể
đạt vị đặng thì Phật Mẫu đủ quyền năng binh vực con cái của
Người nơi cõi Hư Linh vậy.
Ấy vậy chúng ta có thể gởi tâm hồn dầu ở mặt thế, khi chúng
ta quá vãng trở về nơi ấy, chúng ta chỉ sống đặng làm phận sự
làm người, mà làm người chẳng phải dễ nữa. Nhưng chúng ta
biết quyền năng vô hình định hồn cao cả, có thể cầm mực
thước công bình không hề sai chạy được là Ðại Từ Phụ.
Bây giờ chúng ta thống khổ tâm hồn, ta tìm nơi đâu an ủi?
Không có nơi nào khác hơn là chúng ta về cùng Bà Mẹ Thiêng
Liêng chúng ta.
Thưa cùng các bạn đồng sanh, sang hèn, giàu có thế nào
cũng mặc. Người chỉ biết con cái của Người mà thôi. Dầu cho
vạn vật, hễ đồng sanh với một Bà Mẹ Thiêng Liêng vẫn được
coi đồng một mực. Bởi vì tình thương của Bà Mẹ chẳng có thế
gì phân biệt thương ghét, trọng khinh. Ấy vậy Ðức Phật Mẫu là
một Ðấng đem công bình tâm lý an ủi con cái của Người.
Người nói: Những điều bất công trước mắt con, vẫn là kiếp
sanh ngắn ngủi mà thôi. Mà chỉ trước mắt Mẹ mới đủ quyền
đem sự công chánh khi họ bị áp bức. Duy có Mẹ giữ tâm công
chánh vì lòng Mẹ thương yêu mà thôi.
Ấy vậy, một Ðấng gieo mảnh tâm lý nhơn sanh lấy luật thương
yêu làm căn bản. Nếu thảng có bạn đồng sanh biết thương
yêu con cái của Người vậy, thì những điều bất công trước mắt
chúng ta, và chúng ta biết lòng thương yêu vô tận đối với các
chủng tộc, các sanh mạng của con cái Người ấy là chúng ta
trọn đạo. Sức hợp tinh thần tự an ủi lấy để được an vui, chịu
cho đoạt khổ, rồi chúng ta chia khổ với nhơn loại, cầm quyền
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thế tài tình để rải truyền thêm ra nữa, cho cả thảy chủng tộc
biết thương yêu nhau như một nòi giống. Ðem tình thương yêu
ấy gieo truyền khắp dân tộc trên mặt địa cầu nầy, tôi tưởng sự
bất công chúng ta ngó thấy giữa xã hội nhơn quần nầy tự
nhiên sẽ tiêu diệt, ấy là tinh thần diệt trừ hung ác bạo tàn của
đời đó vậy." (Đài Cửu Long, chiều 15-08 năm Tân Mão -1951)

BẢY ÔNG HIỀN
Dịch từ câu "Trúc lâm Thất Hiền" [Trước Lâm là rừng trúc
(Trước, trúc đều là chỉ cây trúc, loài trúc. Sở dĩ người xưa hay
đề cập đến bốn loại: Mai, Lan, Cúc, Trúc là bốn người bạn quí
mà bậc quân tử hay những nhà đạo đức phong lưu, thường
dùng làm cây cảnh, hưởng nhàn. Riêng trúc vì là thân cao, đốt
(tiết) thẳng, trong lòng rỗng, mềm mại uốn theo chiều gió, tỏ ra
được ý-chí thanh cao của người quân tử]. Nơi rừng trúc này
bảy ông Hiền thường đến họp mặt, uống rượu, làm thơ vui
cùng trời đất, hưởng thú tiêu dao.
"Trúc Lâm Thất Hiền" là nói Bảy ông Tiên có cùng một chí
hướng, tu theo đạo Tiên vào thời nhà Tấn bên Tàu (265-317)
tức là vào thời Tư Mã Chiêu, con của Tư Mã Ý, trong truyện
Tam Quốc quen gọi Bảy ông Hiền:
Bảy Ông 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, 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.
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Thi Văn dạy Đạo rằng:
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 thêm chi tiết: Trúc Lâm thất Hiền. Vần TR.)


BẮC CỰC
北極
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bất quản hổ tranh thâu Bắc Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam Uyên.

BẮC ĐẨU
北斗
E: The polar star.
F: L’étole polaire.
Bắc Đẩu, có hai nghĩa chánh:
1- Là Ông Tiên coi bộ sổ tử (sổ người chết) của con người ở
trần gian (Xem thêm Nam Tào- Bắc Đẩu. Vần N.)
2- 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).
Hai chòm sao nầy hình như chầu sao Bắc Đẩu, cho nên trong
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Luận Ngữ có câu: "Vi chánh dĩ đức thí như Bắc Đẩu cư kỳ sở
nhi chúng Tinh cung 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.
Do đó, Ðức Chí Tôn bảo vẽ "Thiên Nhãn" ngay trên ngôi sao
Bắc Đẩu là lý do ấy. Sao Bắc Đẩu nằm trong chùm sao Thất
Tinh, gồm 7 ngôi sao, mà Thiên-văn-học gọi là Tiểu Hùng
Tinh. Chùm sao Thất Tinh có hình cái bánh lái tàu, sao Bắc
Đẩu là ngôi sao ở đầu cán bánh lái.
Sao Bắc Đẩu là một ngôi sao nằm ngay hướng Bắc của trục
Ðịa cầu. Bắc Ðẩu là một Định tinh, dùng để định chính xác
hướng Bắc của Ðịa cầu này. Vốn là ngôi của Thượng Đế khi
Ngài ngự cõi phàm trần. Cũng vì thế mà hướng Bắc rất quí
trọng, bao nhiêu điển quang linh-diệu đều do từ hướng ấy phát
ra. Nhà tu sĩ mỗi lần ngủ đều day đầu về hướng Bắc đặng tiếp
linh điển. Bực thường nhơn lạy Trời cũng day về hướng Bắc.
Bầy tôi trông vua đều day mặt về hướng ấy, gọi là "Bắc diện"
vì nhà vua là Thiên Tử.
Muốn tìm sao Bắc Ðẩu thì phải tìm hai chùm sao Bánh lái (vì
nó giống như cái bánh lái thuyền). Chùm sao bánh lái lớn gọi
là Ðại Hùng Tinh, chùm sao bánh lái nhỏ là Tiểu Hùng Tinh.
Ngôi Bắc Ðẩu tại cái đầu của chùm sao bánh lái nhỏ. Ở Miền
Nam Việt Nam khó nhìn thấy sao Bắc Ðẩu hơn miền Bắc Việt
Nam, vì ngôi sao Bắc Ðẩu nằm gần sát chơn trời, nên thường
bị cây cối che khuất. Vị trí của ngôi sao Bắc Ðẩu ở chừng 10
độ so với đường nằm ngang. Sao Bắc Ðẩu để định hướng
Bắc: trước hết chúng ta phải tìm chùm sao Ðại Hùng tinh
(Chùm sao Gấu lớn: Grande Ourse) gồm 7 ngôi sao khá sáng
xếp theo hình bánh lái, dễ nhìn thấy trên bầu Trời về đêm,
hoặc tìm chùm sao Thiên Hậu gồm 5 ngôi sao xếp đặt theo
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hình chữ M rồi mới tìm chùm sao Tiểu Hùng tinh là Chùm sao
Gấu nhỏ (Petite Ourse). Chùm sao Gấu nhỏ có 7 ngôi sao,
nên được gọi là Thất Tinh, sao Bắc Ðẩu nằm trên đầu cán của
chùm Thất Tinh nầy.
Trên Quả Càn Khôn thờ nơi Bát Quái Đài của Đền Thánh Toà
Thánh Tây Ninh, Ðức Chí Tôn bảo vẽ Thiên Nhãn ngay phía
trên sao Bắc Ðẩu. Sao Bắc Ðẩu là một Định tinh ở tại trung
tâm của Càn Khôn Vũ Trụ, các ngôi sao khác đều chuyển
động quanh ngôi Bắc Ðẩu và trục quay của các Hành Tinh đều
hướng về sao Bắc Ðẩu.
Trên vì sao Bắc-Đẩu vẽ "CON MẮT THẦY":
Tôn-giáo Cao-Đài ngày nay đứng về hai phương-diện:
* Đạo có Thể-pháp và Bí-pháp của Đạo tức là Thiên-Đạo.
* Đời có Thể-pháp và Bí-pháp của Đời tức là Thế-Đạo.
Quan-trọng nhứt là Bí-Pháp, vì vậy nên khi Thầy giao cho ông
Bính làm một Trái Càn Khôn, để làm biểu tượng Tín ngưỡng
của Đạo Cao-Đài, Thầy có dạy rõ:
"Bính, Thầy giao cho con lo một Trái Càn Khôn; con hiểu
nghĩa gì không? Cười! Một trái như trái đất tròn quay, hiểu
không? Bề kính tâm ba thước, ba tấc, nghe con! Lớn quá, mà
phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu-nhiệm Tạo-hóa trong ấy, 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 ba ngàn bảy mươi hai 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 BắcĐẩu 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
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cả nhơn-loại Càn-Khôn thế giới đó; nhưng mà làm chẳng kịp,
thì con tùy tiện làm thế nào cho kịp kỳ Đại-hội. Nghe à !
Còn chư Phật, chư Tiên, Thánh, Thần, đã lên cốt, thì để dài
theo dưới, hiểu không con?" (TNI/45)
Thánh ngôn, Thầy dạy ông Phối Sư Bính "vẽ CON MẮT THẦY
trên vì sao Bắc Đẩu". Nếu khi lên lầu chuông Toà Thánh
hướng về phía Núi Bà tìm sao Bắc Đẩu nơi cuối chân trời thì
mới công nhận bà H.P.Blavatski, nhà ngoại cảm Nga nói: "Sao
Bắc Đẩu nhìn xuống trái đất với đôi mắt ngoại cảm từ đầu
bình-minh cho đến cuối hoàng-hôn nên một ngày Đại Khí (Un
jour du Grand Souffle)".
Đạo Cao Đài thờ CHỮ KHÍ là vì vậy.
Quả thật vậy, chòm sao Bắc Đẩu có liên quan mật thiết đến
nhân loại qua trung gian Kim Tự Tháp. Nói một cách khác, ánh
sáng sao Bắc Đẩu là luồng sóng của thần linh truyền dạy các
đồng tử. Các nhà khoa học đều nhận định rằng Kim Tự Tháp
lớn nhất đặt tại Bắc vĩ tuyến 29058" 22 và vì sao Bắc Đẩu nhìn
xuống Kim Tự Tháp đúng 1'08"78. tổng cộng 2 số tròn 30 độ.
Trong "Con đường Thiêng Liêng hằng sống" Đức Hộ Pháp
thường nhắc đến Kim Tự Tháp này.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc Ðẩu,
"Kìa im đìm phúc hậu Nam Tào."

BẮC ĐẨU BỬU TINH
Nhà báo Diệp-văn-Kỳ viết: 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.
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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 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.

BẮC HẢI
北海
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tang thương đã biến cuộc hầu gần,
Bắc Hải rồi sau lại hóa sân.

BẮC KHUYẾT
北闕
E: The great door of the North.
F: La grande porte du Nord.
Bắc: Hướng Bắc. Khuyết: Cái cổng lớn vào đền vua. Bắc
Khuyết là Huỳnh Kim Khuyết ở hướng Bắc, đó là cái cổng lớn
làm bằng vàng ròng nơi cõi thiêng liêng. Cổng nầy dẫn vào
Linh Tiêu Ðiện, nơi họp triều đình của Ðức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Ðế.
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Một cuốn kinh của Ðạo Minh Sư từ Trung hoa truyền sang
nước ta, trên bìa kinh có đôi câu liễn tiên tri:
• 高如北闕人瞻仰
• 臺在南方道統傳
▪ CAO như Bắc Khuyết nhân chiêm ngưỡng,
▪ ÐÀI tại Nam phương Ðạo thống truyền.
Nghĩa là:
- Cao như Huỳnh Kim Khuyết ở hướng Bắc, nhơn sanh đều
chiêm ngưỡng,
- Cái Ðài cao tại nước Việt Nam (Nam phương) tượng trưng
mối Ðạo lớn thống quản tất cả và truyền bá khắp nơi.
Ðôi liễn nầy khởi đầu bằng hai chữ CAO ÐÀI, tiên tri Ðạo Cao
Ðài sẽ xuất hiện ở nước VN, là một nền Ðại Ðạo để qui hiệp
tất cả các tôn giáo khác.

BẮC NGỤY - GIANG ĐÔNG
Ngày 27-11-1925. Ông Quí Cao có giáng cho thi tiếp:
Tử sanh đã định tự thiên kỳ,
Tái ngộ đồng hoan hội nhứt chi.
Bắc nguỵ quan văn tâm mộ hữu
Giang Đông khán thụ luỵ triêm y.
*Thất Nương (Giải nghĩa hai câu chót) nghĩa là: Khi Như
Hoành ở Bắc Nguỵ đi thuyết chiến bên Giang Đông gặp Bạch
Hàm thì tâm đầu ý hiệp, kết làm anh em. Khi Như Hoành về
Nguỵ thì anh em khó phân tay.
Như Hoành than rằng: "Bắc Nguỵ văn thiên thụ"
Bạch-Hàm than rằng: "Giang Đông nhất mộ vân"
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Nghĩa là: Ngó Bắc Nguỵ nghe ngàn cây đưa tiếng bạn. Nhìn
Giang Đông thấy khóm mây vẽ hình anh.

BẮC TAM TỈNH
北三省
Đức Hộ-Pháp nói: "Ta thừa hiểu rằng: Nòi giống Việt-Nam
xuất hiện ở hoàng-địa Tàu, nên ta không ái-ngại nói Việt-Nam
này là sắc dân Tàu vậy. Nòi giống Tàu nhìn quả thật là dân
Tàu mà thôi. Đất địa Tổ quán ta không phải ở đây, ở Bắc Tam
tỉnh là Quảng-Đông, Quảng-Tây, Vân-Nam, kể luôn Đông-kinh
(Tonkin) tức là Hà-nội và Hải-Nam nữa, Tổ quán ta thì thiệt là
của ta đó vậy."

BẮC VIỆT
北越
Đức Hộ-Pháp nói với đồng bào Bắc Việt qua bức thơ Xuân gởi
cho toàn thể đồng bào Việt Nam đầu năm Ất-Mùi: "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."
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BĂNG TUYẾT
冰雪
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."


BẮT CHƯỚC
F: Imiter.
Coi việc người trước đã làm mà làm theo , y một kiểu mẫu đã
sẵn có trước mắt, không chế biến canh cải khác được.
Gò Kén, ngày 20-1 Đinh Mão (Dl 21-2-1927) Đức Chí Tôn
giáng dạy như sau: "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."

BẮT GIÓ NẮN HÌNH
Gió thuộc về thể khí, không hình dáng, màu sắc. Thế mà Bắt
gió để nắn nên hình là một chuyện không thể thực hiện được,
ngoài sức của con người. Tuy nhiên, nếu làm được những
chuyện phi thường, siêu phàm, thì gọi đó là "Bắt gió năn hình".
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Bắt gió nắn hình, nghĩa đen là gom sức gió muôn phương mà
làm ra hình thể, nghĩa bóng là ám chỉ việc hành đạo không có
vốn liếng sẵn mà phải thực hiện cho bằng được mọi công trình
to tát, như kiến tạo Đền Thánh, Điện thờ Phật Mẫu, tất cả các
Dinh thự…nói chung là không có một ngân quỷ nào sẵn có cả,
chỉ nhờ nhơn sanh mỗi người một ít góp sức vào, giống như
việc gom sức gió muôn phương nắn thành hình Tòa Bạch
Ngọc kinh tại thế. Việc đó không phải dễ ! Nếu không đủ đức
tin và uy tín để đồng đạo nghe theo. Toà Thánh xây cất là do
sức "bắt gió nắn hình" của Đức Hộ Pháp đó vậy.
Đức Ngài nói: "Trong lúc chinh-nghiêng như vậy, tiếc thay Đức
Quyền Giáo-Tông và Đức Cao Thượng Phẩm phải về cảnh
Thiêng-liêng trước, còn lại có một mình Bần-Đạo, Bần Đạo
thấy rằng nạn nước nguy-vong, thân nô-lệ ra với hai bàn tay
trắng, bắt gió nắn hình, muôn điều khổ-não, lập nghiệp Đạo
cho thành, cho con cái Đức Chí-Tôn. Hôm nay Đạo là máu, là
xương của con cái Chí-hiếu của Ngài dựng thành đó vậy."


BẰNG HỮU KẾT NGUYỀN
Kinh Sám Hối có câu:
"Anh em bằng-hữu kết nguyền,
"Một lòng tin cậy phải kiêng phải vì."

BẰNG HỮU TƯƠNG GIAO
朋友相交
(Bằng hữu 朋 友: bạn bè, trong chữ bằng 朋 có hai chữ
nguyệt đi liền nhau, ý nói tình thân thiết của người bạn với
nhau như hai vầng trăng: một trên trời và một in đáy nước,
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không lìa nhau; Tương giao 相 交 là qua lại thân thiết) Cả câu
này ý nói tình bạn thân trong đời này hiếm có vậy: "giàu không
đổi bạn, sang không đổi vợ" mà tấm gương của Đức Quan
Thánh vẫn là chuyện tích để người sau học hỏi.
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
tương 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."


BẬC TIỀN BỐI
Đức Thượng Sanh nói về công nghiệp vĩ đại của Đức Hộ
Pháp qua lời thuyết trình rằng : "Ngoài ra, chúng ta phải biết
thương nhau, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, đừng vì một lẽ nào
mà chia rẽ ganh ghét nhau hầu làm cho vui lòng Ðức Ngài là
một bậc tiền bối đã phí một kiếp sanh cho đến hơi thở cuối
cùng để thực hành chủ nghĩa từ bi bác ái và để phụng sự cho
nhân sanh và cho Ðạo."


BẦN
貧
Bần là nghèo Thế nào là BẦN 貧 Trong chữ Bần cấu tạo đến
ba phần: trên là chữ bát 八 (bát là tám), kế đến là chữ đao 刀
(đao là dao dùng để cắt chặt ra); hai chữ này họp lại thành
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chữ phân 分 (phân là chia) dưới cùng là chữ bối 貝 (bối là
đồng tiền) Có nghĩa rằng sở-dĩ nghèo là vì có nhiều tiền mà cứ
phân phát ra cho thiên-hạ giống như ta có một cái bánh mà
chia ra làm tám miếng thì tất nhiên nó sẽ nhỏ dần, do đó
nghèo.
Vì thế cái nghèo này là cái nghèo của những tâm hồn lớn, đạo
đức luôn nghĩ đến kẻ khác. Người tu nên học lấy "chữ Bần"
của Đức Thượng-Đế.
Có bài thơ như vầy:
Tròi-trọi mình không mới thiệt BẦN.
Một nhành sen trắng náu-nương chân.
Ở nhà mượn đám mây xanh kịt.
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.
Bố-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
(Đức Chí-Tôn - Thánh Ngôn Hiệp-Tuyển)
Nhất là hai câu cuối của bài thi trên là lời tiên tri về thời cuộc
một cách sâu sắc. Vận mạng của nhân loại nằm trong hai câu
ấy. Nay đã đến thời-kỳ "đất dậy" rồi đó làm chấn động cả toàn
cầu. Hãy hướng mắt lên coi "Trời thay xác" chưa? Nhân loại
hãy chuẩn bị "thay xác" đi là vừa!
Đức Hộ-Pháp nói: Hồi tưởng lại hai mươi mấy năm trước khi
Đức Chí Tôn đến cùng chúng ta, cầm cây Linh bút của Ngài
tạo nền Chơn giáo. Ông đến với một thân già nghèo của Ông,
chính mình Ông khai rằng: Ông là một Ông già nghèo Ổng nói
"Tròi trọi mình không mới thiệt bần". Ông đến cho ta một danh
thể là lập Hội-Thánh cho con cái của Ổng, nhưng Ông còn cỡi
được con Bạch hạc ở trên mây trắng, còn Thánh Thể của Ông
ở ngoài mưa nắng cũng không được nữa, nó khó lắm đó vậy.
Tình trạng rất khó khăn, Ổng đến với một thân nghèo để tạo
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dựng Thánh Thể cho con cái Ổng. Mà ôi thôi ! Đám ThánhThể của Ổng nó cũng nghèo nữa, nhưng mà cái nghèo đó
chúng ta có một năng lực cao thượng vô giá không thể tưởng
tượng được. Có lẽ cả thảy đều ngó thấy buổi phôi thai, là khi
Đền-Thánh mới tạo, con cái của Ngài phải chịu biết bao nhiêu
khổ hạnh, ăn thì bữa đói bữa no đặng tạo dựng Đền Thánh,
đến bây giờ thành tướng làm cho Vạn quốc ngó thấy, trông
vào đều khen ngợi, đó là khối muối của sắp nhỏ trở nên hình
đó, do sự nhẫn-nại nhọc nhằn của sắp nhỏ mà nên đại nghiệp
ngày nay đó vậy". Thế nên, ngày nay các bậc Đại-đức, chơn
tu mới xưng mình là Bần-Đạo như Đức Quyền Giáo Tông,
Đức Thượng-Phẩm, nhưng thường xuyên hơn hết là Đức Hộ
Pháp thuyết Đạo hay dùng từ Bần-Đạo. Cũng như Bà Nữ Đầusư Hương-Hiếu hay dùng tiếng Bần Nữ vậy.

BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC
貧窮生盜賊
A: Wretched poverty creates the robber.
P: L'extrêmement pauvre crée le brigand.
Bần: Nghèo, thiếu thốn. Cùng: Khổ cực. Sanh: Gây ra. Ðạo:
Ăn trộm. Tặc: Kẻ trộm.
Thành ngữ: Bần cùng sanh đạo tặc, có nghĩa là nghèo khổ
quá thì sanh ra trộm cắp.
Ý nói, nếu hoàn cảnh của dân chúng quá nghèo khổ, không
phương sanh sống thì phải sanh ra trộm cắp, cướp giựt để
giành lấy miếng ăn cho sự sống.
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BẦN CƯ NÁO THỊ VÔ NHƠN VẤN,
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU VIỄN THÂN
(kẻ nghèo khó dù ở giữa chỗ chợ đông người cũng không thấy
người hỏi đến. Người giàu sang dù ở chốn rừng núi thâm sâu
cũng có người tìm đến), Câu đói này là có ý trách tình đời hay
bạc bẽo, trọng phú khinh bần.

BẦN DÙN
E: Hesitating.
P: Hésistant.
Bần dùn là dụ dự, không còn hăng hái tiến bước.
Nghe Thầy dạy: ngày 8-12-1926 (âl 4-11-Bính Dần)
"Từ đây, Thầy là Ðứng chủ trung dìu dắt các con trong đường
đạo hạnh, nhứt nhứt đều tưởng có Thầy bên các con và đợi
nơi Thầy mà thôi. Ðường tuy xa, bước đường tuy gay trở,
nhưng các con lướt nỗi sự hiểm nguy đặng đến cùng Thầy
trong buổi chung cuộc. Môn đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tợ
lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bần dùn thối bước."

BẦN ĐẠO
貧道
E: Poor monk.
F: Pauvre religieux.
Tiếng tự xưng mình một cách khiêm nhượng (Bần là nghèo;
Đạo là đạo) người hành đạo mà nghèo. Đây là nói một tâm
hồn trong sạch, chỉ biết nghĩ tới người mà quên mình Đức HộPháp nói: "Đối với chúng ta, Bần-Đạo xin các Đấng Thiêng
liêng dạy-dỗ và nam nữ cũng trụ cả đức tin nơi Ngài mà hiểu
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Đạo. Bần-Đạo dám chắc cả thế gian này muốn mau chóng để
mỗi con cái của Ngài đều đọat kiếp hết, thấy hết lực-lượng vô
biên vô tận mà lại không thể có ai làm được."
Các Ðấng Tiên, Phật khi giáng cơ cũng thường tự xưng là Bần
đạo. Ðức Nhàn Âm Ðạo Trưởng, Ðức Lý Giáo Tông, Ðức
Thanh Sơn Ðạo sĩ, Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, khi giáng cơ
thường xưng mình là Bần đạo.
Hầu như trong tất cả những bài thuyết đạo Đức Hộ-Pháp đều
dùng chữ "BẦN ĐẠO"
Bài thuyết tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 1 tháng giêng năm
Mậu Tý (dl. 10-02-1948). Ngài nói: "Ngày hôm nay, giờ nầy
chúng ta vui một tí, năm Tý đến với chúng ta, nếu Bần Ðạo
nhớ không lầm thì buổi Chí Tôn hành pháp có cho Bần Ðạo
biết rằng 3 con chuột hiệp lại là ngày thành Ðạo. Năm nay đủ
3 con chuột rồi đó vậy. Ta chắc rằng năm nay Ðạo sẽ kết quả
lời hứa của Chí Tôn với con cái của Ngài, thành Ðạo tức thành
Ðời nơi nước Việt Nam đó vậy".
Ðức Hộ Pháp có gởi văn thư cho ba vị Chánh Phối Sư CửuTrùng-Ðài, khuyên các Chức sắc Tòa Thánh không nên dùng
các danh xưng ở ngoài Ðời như: Bổn chức, Tiểu chức,... mà
nên dùng các tiếng xưng hô khác cho có tính cách khiêm cung
để tỏ ra mình là người đạo đức.
Văn thư có đoạn như sau:
Tiếng Bổn chức là xưng hô của quan viên triều chánh, nó chỉ
là tiếng tự tôn của phẩm vị quan viên trường đời đối với dân
chúng.
Ðức Giáo Hoàng xưng mình là SERVITUS, là SERVITEUR,
nghĩa là đày tớ của Ðức Chí Tôn, cũng như tiếng Bần-Đạo của
tôi đã dùng. Muốn có vẻ Ðạo, ta nên tránh dùng những ngôn
ngữ của quyền Ðời.
Tỷ như:
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- Hàng Lễ Sanh xưng mình là Thiểu phẩm,
- Hàng Giáo Hữu xưng mình là Thiểu vị,
- Hàng Giáo Sư xưng mình là Thiểu đức,
- Hàng Phối Sư xưng mình là Tiện minh, Khiếm minh.
- Hàng Ðầu Sư hay Chưởng Pháp xưng là Tế Tinh.
- Giáo Tông hay Hộ Pháp xưng mình là Bần Đạo.
(Ghi chú: Thiểu là thiếu, Tiện là thấp, Khiếm là thiếu sót, Minh
là sáng, Tế là nhỏ, Tinh là ngôi sao).

BẦN HÀN
貧寒
F: Pauvre et misérable.
(Bần là nghèo, hàn là lạnh) Sự nghèo khổ và đói lạnh. Chỉ
cảnh ngộ khó khăn trong cuộc sống phải chịu đủ cái khổ ở đời.
Trái lại là giàu sang vinh hiển.
Thầy dạy: "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". (TN: 27-08-Bính Dần - 1926)

BẦN NỮ
貧女
Bần nữ : người con gái nghèo hèn ( danh xưng khiêm nhường
của người nữ phái).
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BẦN TĂNG
貧僧
E: Poor bonze.
F: Pauvre bonze.
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 ViHộ 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."


BẤT BÌNH
不平
F: Mécontant.
Bất là không. Bình hay bằng là sự nhận chịu. Bất bình là sự
không nhận, không vừa ý, không bằng lòng.
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."
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Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Hay đâu nỗi luồng mây ác cảm,
Lại còn đương hắc ám năm canh.
Xảy ra nhiều sự bất bình,
Đạo trường náo động nhơn tình phân vân.

BẤT BÌNH ĐẲNG
F: Inégal.
Không có được quyền bình đẳng, tức là sự ngang hàng nhau,
mà có sự trọng khinh rõ rệt. Hoặc là mạnh hiếp yếu, hoặc
trọng nam khinh nữ. Hoặc những người cậy thế lực ngoại
bang mà hiếp người đồng chủng, đồng bào. Đây là trường
hợp của Đức Quyền Giáo Tông thuở nọ, than ôi:
"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."

BẤT CẬP
不及
E:Too late.
P: Ne pas atteindre.
Bất: Không, chẳng, đừng. Cập: Kịp, tới kịp. Bất cập là không
đến kịp, tức là chưa đúng mưc, còn thiếu sót vì vội vã.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ thái-quá đừng lòng bất cập,
"Phép tu hành luyện tập nhiều ngày."

BẤT CHÁNH
不正
F: Illégitime.
Nếu muốn cho khối tinh thần nói trên kia được trụ vững thì
phải cần nhận xét và phân biệt đâu là chánh, đâu là hư thiệt
để hướng dẫn bổn đạo cho nhằm đường. Nếu thiếu nhận xét
thì có thể vô tình đưa bổn đạo đi lạc hướng thì sự tai hại rất
lớn ,vì đương lúc này nhân tâm bất nhứt, người ta có thể bày
ra nhiều mưu thần chước quỉ để lôi cuốn bổn đạo vào đường
bất chánh.

BẤT CÔNG
不公
F: Ịnjuste.
Do tờ xin của Ban Thợ-Hồ xin ăn cơm ngày hai bữa mới làm
công-quả nỗi.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Bần-Đạo hằng than-thở và
đau-khổ vì mấy đứa trung thành hiếu-thảo cùng Đạo, dầu
nghèo cũng cam tâm phục-vụ cho Đạo và tạo-nghiệp cho Đạo,
mà Hội-Thánh Hành-Chánh cùng các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo
xem rẻ rúng, phế-vong, không để mắt chăm-nom an-ủi, còn
những kẻ lợi-dụng Đạo lại đặng giàu-sang vinh-hiển kính nể
yêu-vì. Hỏi sự bất-công ấy chừng nào chấm dứt? Bần-Đạo
cũng tự hỏi mà cũng tự âm-thầm trả lời!" [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
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BẤT DI BẤT DỊCH
不移不易
"Là không bao giờ được thay đổi. Tức nhiên về Luật Pháp
chơn truyền của Đại Đạo phải giữ nguyên thể dạng ban đầu
chứ không được quyền sửa cải, tuy nhiên có qui định:
- Luật là Tân-Luật và Ðạo-Luật,
- Pháp là Pháp-Chánh-Truyền chú-giải.
- Chơn-truyền của Ðạo là Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển. Ðức CHÍTÔN giáng cơ khai Ðạo từ buổi ban sơ đã chỉ rõ, ấy là lời vàng
tiếng ngọc, dạy từ chi tiết kỹ lưỡng. Tân-Luật và Ðạo-Luật, thì
do quyền Vạn-linh có thể sửa đổi được những khoản nào
không phù hạp với nhơn-sanh.
Chỉ riêng Pháp-Chánh-Truyền và Bát-Ðạo Nghị Ðịnh của Ðức
LÝ GIÁO-TÔNG dạy về Chánh-Trị-Ðạo, thì dầu cho Chức-Sắc
Thiên-Phong đổ xuống tới hạng tín-đồ, cũng phải tuân y theo
đó mà thi-hành phận sự. Nếu ai canh cải chơn truyền của Ðạo
thì gọi là dị đoan bất chánh, phạm vào Luật Pháp phải bị đưa
ra Tòa Tam-Giáo xử trị. Như vậy Thánh Ngôn Hiệp-Tuyển,
Pháp-Chánh-Truyền và Bát Ðạo Nghị-Ðịnh thì bất di bất dịch.
Tuy nhiên, đối với vạn vật trong vũ trụ thì có khác nên Đức HộPháp nói: "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 ".
Thầy cũng có nhắc-nhở:
"Trường đời có ấm lạnh, cũng như lẽ Đạo có thạnh suy, mà
cùng cực cái thạnh ắt lại suy, cùng cực cái suy ắt lại thạnh. Mà
cái thạnh của Đạo thì vô cùng, người thường không phương
thấu-đáo. Chơn-truyền Luật-Pháp là bất di bất dịch, ai sửa cải
chơn-truyền Luật-Pháp ắt bị tội chẳng sai, dầu là địa-vị gì đi
nữa. Thầy phong thưởng chúng nó đặng ắt thầy hình phạt
chúng nó cũng đặng vậy."
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BẤT ĐẮC KỲ TỬ
不得期死
A: To die accidentally.
P: Mourir accidentellement.
Bất: Không, chẳng, đừng. Ðắc: Ðược. Kỳ: Hạn định. Tử: Chết.
Bất đắc kỳ tử, nghĩa đen là chết không đúng kỳ hạn, nghĩa
thường dùng là chết thình lình, chết đột ngột vì tai nạn.
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"
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."

BẤT ĐỊNH
不定
F: Indéterminé.
Thầy dạy: "Còn việc 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."

BẤT ĐỨC
不德
Bất đức: Không có đức, một lời trách phạt là thiếu đức.
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Thầy dạy: 13-3-Bính-Dần (dl: 24-4-1926) trích Đạo sử của Bà
Hương Hiếu trang 109:
"Chiêu đã có công tu, lại là Môn-đệ yêu dấu của Thầy nên
Thầy muốn ban chức Giáo Tông cho nó, song vì lòng ám muội
phạm đến oai-linh Thầy mà ra lòng bất đức chẳng còn xứng
đáng mà dìu-dắt các con, nên Thầy cất phần thưởng nó, Thầy
nhứt định để chức ấy lại mà đợi người xứng đáng, hay là Thầy
đến chính mình Thầy mà dạy-dỗ các con."

BẤT HÀNH NHI HÀNH (Phật Học)
不行而行
Bất hành nhi hành ( J: fugyō-ni-gyō) Là "Không làm nhưng
vẫn làm". Một câu nói thường được dùng trong Thiền Tông để
chỉ những hành động không có tác ý, không để lại dấu vết gì
trong tâm của người làm.
Bất hành nhi hành là một cách làm không có sự tính toán
trước – tùy cơ ứng biến – nhưng lúc nào cũng phù hợp với
thời điểm, lúc nào cũng đúng. Một yếu tố cần thiết để đạt được
trình độ này chính là sự phát triển Ðịnh lực, nhưng chỉ có định
lực thôi cũng không đủ để đạt đến trình độ "Bất hành nhi
hành". Hành giả cần phải giữ tâm trạng không vướng mắc vào
những kết quả của những hành động của mình, nói một cách
khác: không tự biết mình làm, không tự biết rằng có "TA" thực
hiện và có "một vật" được hoàn tất. Không có kinh nghiệm
Kiến tính thì không ai có thể thực hiện những điều kiện trên.
Tuy nhiên, trạng thái bất hành nhi hành nêu trên không phải là
một cái gì riêng tư, một phát minh của Thiền Tông. Các hiền
triết của Đạo Lão (Lão Tử, Trang Tử) cũng đã đề cao tâm
trạng này và gọi nó là "Vô vi" nghĩa là "không làm". Biểu thị "Vô
vi" đã gây không ít sự hiểu lầm cho các nhà triết học phương
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Tây và vì vậy cũng có lúc họ kết luận sai lầm rằng, các hiền
triết phương Ðông chỉ chuộng cái tĩnh tịnh, sự im lặng mà bỏ
quên cái động, một mặt khác của sự thật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BẤT HIẾU
不孝
F: Ingrat envers ses parents.
Kinh Sám Hối có câu:
"Con bất hiếu xay cưa đốt giã,
"Mổ bụng ra phanh rã tim gan."

BẤT HÒA
F: désaccord.
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.

BẤT HỦ
不杇
E: Indestructible
F: Indestructible.
Bất: Không, chẳng, đừng. Hủ: Hư hoại, mục nát. Bất hủ là
không mục nát, ý nói vẫn tồn tại mãi mãi.
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Người xưa có nói rằng: Có ba điều bất hủ (Tam bất hủ): Một là
Lập đức, hai là Lập công, ba là Lập ngôn.

BẤT KHẢ ĐẮC (Phật Học)
不可得
Bất khả đắc ( J: fukatoku) nghĩa là "Không thể nắm bắt được".
Chỉ tính chất "không thể nắm được" của vạn vật hiện hữu.
Theo quan niệm Phật giáo thì tất cả mọi hiện tượng đều do
những nguyên nhân chính (nhân) và những điều kiện phụ trợ
(duyên) tạo thành và vì thế chúng không chứa đựng một cái gì
có thể gọi là trường tồn, là tự tính. Chính vì thế ta có thể gọi
chúng là Không, trống rỗng, không thể nắm bắt được.

BẤT KHẢ TƯ NGHỊ (Phật Học)
不可思議
A: Impossible to reflect and to discuss.
P: Impossible à réfléchir et à discuter.
Bất khả tư nghị ( S: aciṅtya; P: aciṅteyya; J: fukashigi) Nghĩa
là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lý
luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt Giác ngộ
mới biết. Phật Thích-ca khuyên: "Có bốn hiện tượng bất khả
tư nghị, này tỉ-khâu, bốn trường hợp mà người ta không nên
suy ngẫm, đó là: năng lực của một vị Phật (p: buddha-visaya),
Ðịnh lực (p: jhāna-visaya), nghiệp lực (p: kamma-visaya) và
suy nghẫm, tìm hiểu thế giới (p: lokaciṅtā)...
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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BẤT KHẢ THUYẾT (Phật Học)
不可說
Bất khả thuyết ( J: fukasetsu) Nghĩa là cái "không thể nói
được". Như tất cả những Thánh nhân của các thời đại, các
nền văn hóa khác nhau, Đạo Phật – nhất là Thiền Tông – nhấn
mạnh rằng, các kinh nghiệm Giác ngộ (Kiến tính) vượt qua mọi
ngôn ngữ, văn tự. Người đã kiến tính tương tự một "người
câm nằm chiêm bao" – như Thiền sư Vô Môn Huệ Khai bình
giảng trong Công án thứ nhất của tập Vô môn quan – không
thể trình bày giấc mộng của mình cho người khác. Cũng vì lý
do này nên các vị Thiền sư thường khuyên đệ tử không nên
bám chặt vào văn tự trong kinh sách, cho rằng, kinh sách chỉ
là "ngón tay chỉ mặt trăng", nhưng "không phải chính là mặt
trăng".
Vì thế nên các vị Thiền sư thường sử dụng bốn câu sau để
diễn tả phương pháp tu tập của Thiền Tông (theo truyền thuyết
thì Bồ-đề Ðạt-ma khởi xướng thuyết này nhưng các học giả
cho rằng, sư Nam Tuyền Phổ Nguyện chính là người sử dụng
đầu tiên):
"Giáo ngoại biệt truyền (j: kyōge betsuden),
"Bất lập văn tự (furyū monji),
"Trực chỉ nhân tâm (jikishi ninshin),
"Kiến tính thành Phật (kenshō jōbutsu)".
Cái "không thể diễn bày" của kinh nghiệm giác ngộ là lý do
chính vì sao chư vị Thiền sư thường sử dụng những dấu hiệu
thân thể như vặn mũi, dựng Phất tử... thay vì dùng lời để trả
lời trong những buổi Ðộc tham, những cuộc Vấn đáp, Pháp
chiến. Tuy nhiên, Thiền chính là Tông phái lưu lại nhiều văn tự
nhất trong các Tông phái Phật giáo tại Trung Quốc. Ðiều đó
cho thấy rằng, cái hữu ích của văn tự không hoàn toàn bị bác
bỏ; nhưng các tác giả lại thường nhấn mạnh rằng, không một
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loại văn tự nào có thể chứa đựng hoặc trình bày trọn vẹn
Chân như. Chỉ người nào đã tự chứng ngộ chân lý mới có
thấu suốt được huyền nghĩa nằm trong văn tự.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BẤT KHẢ TRI - BẤT KHẢ NGHỊ
不 可知 - 不 可議
E: Impossible to know, impossible to discuss.
F: Impossible à connaître, impossible à discuter.
Bất: Không, chẳng, đừng. Khả: Khá, có thể. Tri: Biết. Nghị:
Bàn luận. Bất khả tri là không thể biết rõ được. Bất khả nghị
là không thể bàn luận được.
Kinh Tiên Giáo:
Thánh bất khả tri, công bất khả nghị.
Nghĩa là: Không thể biết rõ hết sự thiêng liêng mầu nhiệm của
Ngài, cũng không thể luận bàn cho hết được công đức của
Ngài.

BẤT LƯƠNG
不良
F: Malhonnête, sans conscience.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phật Trời nhơn vật đồng thương,
"Có đâu hưởng của bất lương mà mời."

BẤT NĂNG THOÁT TỤC
不能脫俗
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ-Pháp nói: "Nếu ta thấy được cõi Hư Linh kia, cái tình
của vạn loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người kết
oán thù thâm với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà có vay trả
luân hồi mãi mãi đọa đày, bất năng thoát tục."

BẤT NGÔN NHI MẶC TUYÊN ĐẠI HÓA
Hình Trời xem như dày đặc thì lại như trống không, lặng lẽ
không tiếng nói chi hết mà hóa ra rộng lớn.(1) Có đầy như thể
trống không, Mặc dầu không động nhưng mà đức cao.
Sách Luận ngữ có câu: "Thiên hà ngôn tai, tứ thì hành diên,
vạn vật sanh diên". Trời đâu có nói mà bốn mùa: Xuân, Hạ,
Thu, Ðông vẫn xây chuyển không ngừng, muôn vật đều sanh
hóa.
(*1) Trong Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành
năm Ất Mão 1975 thì là Bất ngôn nhi mạc tuyên đại hóa.

BẤT NHẪN HÀ NHƯ
不忍何如
Tử-Trương viết: "Bất nhẫn hà như". Thầy Tử-Trương hỏi:
Còn chẳng nhịn thì dường nào? Phu-Tử viết:
Thiên-Tử bất nhẫn quốc khống hư,
Chư-Hầu bất nhẫn tán kỳ xu,
Quan-Lại bất nhẫn hình phạt tru,
Huynh-đệ bất nhẫn cát phân cư,
Phu-phụ bất nhẫn tình ý sơ,
Tự thân bất nhẫn hoạn bất trừ.
Nghĩa là: Làm Vua mà chẳng nhịn thì nước phải trống không.
Bậc Chư-Hầu chẳng nhịn thì hư bại thân mình. Bậc Quan-Lại
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không nhịn thì phải chịu hình phạt. Anh em chẳng biết nhịn
nhau, thì chia của cắt nhà phân ly thủ túc. Chồng vợ chẳng
nhịn thì tình nghĩa ra phai lợt. Còn bổn thân của mình mà
chẳng biết nhịn thì mọi việc hoạn họa chẳng dứt....Ðức KhổngTử giải nghĩa các bậc rồi, Thầy Tử-Trương ngậm-ngùi mà than
rằng: phải lắm, phải lắm, thật là khó thay nếu không có chí
kiên-nhẫn thì cũng khổ cho bổn phận làm người.!

BẤT PHÂN THẮNG BẠI
不分勝敗
Đức Hộ-Pháp dâng Sớ chung niên về Thiêng Liêng trong năm
Ất Mùi có câu: "Mưu sâu của Diệm biểu lộ ngày 29-04-1955
(Âm-lịch 09-03-nhuần) bởi sự bắn phá Mặt Trận tại địa điểm
Bình Xuyên rồi từ đó đến nay chống cự với lực lượng HòaHảo tại miền Tây. Cuộc tương tranh còn trong vòng bất phân
thắng bại, thì hiện giờ lại lăm-le uy-hiếp Đạo tại miền Đông,
nhắm Thánh-Địa làm bia cho ngọn súng."

BẤT PHỤ
不負
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng thiên bất phụ chí anh hào.

BẤT PHỤC
不伏復
Thi văn dạy Đạo có câu:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

BẤT PHƯỚC
不福
Bất phước là không được phước, kém may mắn, vô phước
Đức Hộ-Pháp nói: "Tiên Nho chúng ta có nói: rủi sanh chỗ bất
phước, Tiên Nho ta cho rằng: Kiếp tu không có dễ dàng, ít có
người tu thiệt tâm tu, nếu tinh thần đầy đủ là kiếp sanh mình
tạo đầy đủ đạo đức, mỗi kiếp tu của chúng ta mỹ miều đẹp đẽ
lắm. Hại thay! Chúng ta đã ngó thấy trong nhà Phật chúng ta
quả quyết rằng: Những chơn thần nào bị tội đọa xuống Phong
đô - trong Kim Bồn Phật Mẫu xuất hiện thế nào - mà bị đọa
xuống cửa Địa ngục rồi hại thay! Quả kiếp ấy quỉ quái thì
thành quỉ quái không thoát."
Cụ Phan Sào Nam giáng cơ ngày 21-03- Mậu Tý (29-1-1945)
có nói: "Một bầy con không thuận hòa cùng nhau, gia nghiệp
chẳng lập thành ấy là bầy con vô phước, thì ông cha cũng có
quyền trị kẻ ngỗ nghịch bất hiếu được mà! Còn quốc dân
chẳng hòa, nhứt tâm hiệp lực lo phục hưng quốc thể thì chúng
dân rất nên bất phước, thì quyền Chí Tôn cũng phải định lẽ
nào. Nhưng than ôi cho trình độ dân tộc đến buổi nầy không
để tâm thần trí não vào một việc công chánh chung lo gầy tạo
một cảnh gia đình để chung hưởng hạnh phúc của Chí Tôn
ban cho thì cũng không nên trách ông Cha Lành sao không từ
bi."
Đức Quyền Giáo-Tông nói: "Qua nhớ lại buổi tại thế, Qua đã bị
nhục nhã, Qua đã bị phản phúc, Qua đã bị khổ hạnh, Qua đã
bị áp bức . . . là do tại màu Đạo biến thiên hầu lưu lại cho thế
gian một diệu pháp thiêng liêng tương đối, nghĩa là Qua phải
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bị nhục cho Đạo đặng cao trọng; Qua đã bị phản cho Đạo
đặng trung thành, Qua đã bị khổ cho Đạo đặng sang trọng . . .
là tại số căn của Qua bất phước."
Đức Hộ-Pháp khi lưu vong qua Miên Quốc thì bị Chính phủ
Miên đàn áp, thì Đức Thầy chỉ buồn cười mà nói với các Tín
đồ trong Đạo rằng: "Rất tội nghiệp cho một sắc dân bất phước
(Miên Quốc) ngồi không giáp gốc Lâm-vồ, mình đến đây mục
đích là để cứu họ, mà họ lại không chấp nhận, âu cũng là
Thiên Cơ vậy."

BẤT QUẢN
不管
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bất quản hổ tranh thâu Bắc Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam Uyên.

BẤT SINH
不生
Không còn sinh trở lại, tức là hưởng được cõi cao hơn ấy là
cảnh Niết Bàn.

BẤT TIÊU BẤT DIỆT
不消不滅
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,
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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."

BẤT TÍN NHIỆM
不信任
Đức Hộ-Pháp nói: "Cất Toà-Thánh trong lúc thời thế nguy
ngập, người ta bất-tín-nhiệm chạy tiền không ra, không biết
làm thế nào khởi đương ra cho mạnh mẽ đặng thâu tín nhiệm
thiên hạ lại."

BẤT THÀNH
不成
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."

BẤT TUÂN LUẬT PHÁP
不恂律法
"Bổn phận của Chức Việc Bàn Trị Sự phải tuân mạng lịnh của
Hội Thánh truyền dạy, không được phép trái với sở định của
bề trên, chẳng nên lấy ý riêng của mình mà canh cải bất tùng
giáo hóa, phải giữ lễ nghĩa khiêm cung đối với Chức Sắc Hội
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Thánh cho vẹn toàn bổn phận làm em, dầu người có kém tài,
kém trí đi nữa, đàn em cũng chẳng nên khinh khi, vi lịnh. Khinh
khi vi lịnh người tức là buộc vào mình cái tội bất tuân Luật
Pháp."

BẤT TÙNG GIÁO HÓA
不漎教化
Bổn phận của Chức Việc Bàn Trị Sự phải tuân mạng lịnh của
Hội Thánh truyền dạy, không được phép trái với sở định của
bề trên, chẳng nên lấy ý riêng của mình mà canh cải bất tùng
giáo hóa, phải giữ lễ nghĩa khiêm cung đối với Chức Sắc Hội
Thánh cho vẹn toàn bổn phận làm em."

BẤT TRANH NHI THIỆN THẮNG
不爭而善勝
Đại ý nói rằng người Thượng thiện không tranh với ai cả, tánh
tình giống như nước, thì tất sẽ thắng muôn vật. Nước hay làm
lợi muôn vật, nghĩa là muôn vật dùng nước để uống được, để
rửa cũng được, nước chẳng những không tranh mà còn hay ở
chỗ thấp, là chỗ mà người đời hay chê bỏ. Và đại ý cũng như
câu "Nhu nhược thắng cang cường" hay câu "Bất tranh nhi
thiện thắng". Thật quả vậy, nếu chúng ta chẳng tranh thì ai
tranh với ta. Thử xem giữa nước và lửa, cả hai đều có sức tàn
phá như nhau, nhưng với nước thì có phần nguy hiểm hơn
nhiều. Lửa cháy còn chữa được, đến như nước lũ lụt thì vô
phương cứu chữa.
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BẤT TRI KỲ DANH, CƯỜNG DANH VIẾT ĐẠO
不知其名強名曰道
Kinh có câu "Bất tri kỳ danh, cường danh viết Đạo" có nghĩa là
không biết gọi là gì nên đặt tên là "ĐẠO".
Bà Lâm Hương Thanh thuyết tại Mỹ Ngãi: "Đạo vẫn một khí
không hình không ảnh, không tiếng không hơi, nói lớn ra thì
trên trời dưới đất, bao la vũ trụ sơn hà, thấu đến ngoài Càn
khôn thế giới, điều hiển nhiên Đạo thể lưu hình; nói nhỏ lại thì
một sợi tóc, một mảy lông; người thì một hơi thở vô ra, loài
cầm thú bò bay máy cựa đều y-nguy đạo lý. Đạo rất lớn, rất
sâu, rất rộng mà cũng rất ròng, rất kín, rất nhiệm, rất mầu,
không chỗ nào không Đạo, không sự gì không Đạo, mà cũng
chẳng thấy hình trạng Đạo ra thế nào. Có thể nói rằng: Ấy là
một không-khí giữa trời đất, người đối với không khí đó chẳng
biết gọi là chi nên phải chế ra chữ "Đạo" mà nói cho nhơn
sanh dễ hiểu. Kinh có câu "Bất tri kỳ danh, cường danh viết
Đạo."
Luận về Thiên Đạo: thì ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt
trăng và các vì Tinh tú: Sao Cơ chủ gió, sao Tất chủ mưa, sao
Vân Hán nắng hạn đều có phần hành riêng. Một năm chia làm
4 mùa: Xuân thuộc Mộc bông hoa tươi tốt, Hạ thuộc Hoả nóng
nực, Thu thuộc Kim mát mẻ, Đông thuộc Thuỷ lạnh-lẽo. Mỗi
năm mỗi tuần hoàn vận chuyển, cuối rốt rồi trở lại ban đầu,
chớ Thiên Đạo không hề sai.
Luận về Địa Đạo: Núi thì cao, sông thì sâu, biển thì rộng, chỗ
đất bằng thì nhơn dân ở, cây cỏ chen lấn, châm rễ sanh chồi,
thú vật sâu bọ đào hang khoét lỗ trên mặt đất, tuy chia ra
Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương, nhưng sản vật hình thể
trên địa cầu này chỗ nào cũng in nhau như vậy, chớ Địa Đạo
không hề dời đổi.
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Phối hiệp với Trời đất là Người: thì Nhơn đạo rất có qui mô
rõ rệt dễ hiểu, xem như làm Cha mẹ giữ dạ hiền lành, làm con
giữ hiếu thảo, vợ chồng ăn ở thuận hoà, anh chị biết thương
em trẻ, em trẻ biết kính anh chị. Ở với bậu bạn giữ câu tín
thiệt, đối với bà con tông tộc giữ lòng tương ái, tương thân;
gặp người trưởng thượng phải biết kỉnh nhường, thấy người
nghèo hèn hoặc ngu dốt phải thương yêu dìu dắt. Đừng thấy
người giàu sang mà dua nịnh, đừng thấy kẻ hèn hạ mà khinh
khi. Trong gia đình thì ăn nói, đứng ngồi đều có lễ-nghi phép
tắc, thù tạc với nhơn tình thế tộc phải giữ lễ cẩn thận công
bình. Đứng làm trai ra gánh vác trách nhiệm quốc dân phải giữ
lòng chí chơn chí chánh, làm hạng thứ dân thì thuế sưu đóng
đủ, đừng làm việc gì vi phạm luật pháp nước nhà. Phận làm
gái thì cửa liễu phòng đào, màn the phủ kín, chữ tam tùng, câu
Tứ đức gìn giữ vuông tròn.
Tam tùng là: lúc nhỏ theo cha mẹ, lớn theo chồng, sau già lại
theo con.
Tứ đức là: tánh nết cho hiền lành, ăn nói đoan trang, việc làm
cho khéo léo, dung nhan cho chỉnh đốn, mấy điều đó chính là
mảnh gương trong bạn khuê các quần thoa, cần yếu phải lau
chùi cho sạch sẽ. Nói tóm lại: Trai thì lo tròn phận tu mi, gái thì
giữ trọn chữ môn đình nội trợ ấy là Nhơn-đạo đó. Nhơn đạo
cho trọn vẹn thì mới có thể hy vọng sự tu-hành mà bước theo
dấu chơn các Đấng thiêng liêng đời cổ tích. Bởi đường muốn
đi cho xa thì phải có từ chỗ gần làm trước, cây muốn trèo tới
ngọn phải từ dưới gốc làm đầu. Ấy là đẳng cấp của chúng ta
học Đạo.
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BẤT TRUNG
不忠
Kinh Sám Hối có câu:
"Phạt những kẻ sửa ngay ra vạy,
"Tớ phản Thầy, tôi lại bất trung."

BẤT XUẤT HỘ NHI TRI THIÊN HẠ,
BẤT KHUY DŨ NHI KiẾN THIÊN ĐẠO
不出戶而知天下
不窺牖而見天道
Hai câu trên Thánh nhân nói: Người mà thông Đạo Dịch tức là
thông hiểu cả Nho,Y, Lý, Số; dù không ra khỏi cửa ngõ nhà
mà biết cả việc trong thiên hạ, không dòm qua khe cửa sổ mà
thấy được cả lý Đạo Trời. Bởi một lý do duy nhứt là: Nếu con
người mà thấu hiểu được cả sự biến chuyển của Vũ trụ và sự
vận hành của lý Âm Dương thì cả trời đất đều thâu về trong
một bàn tay. Tức nhiên các công thức được qui định trong bàn
tay, từ đó tính toán được dễ dàng cũng như một máy tính vậy.

BẪY VÔ THƯỜNG
Bẫy vô thường là cái bẫy luôn luôn biến hóa để người ta
không biết nên dễ bị lừa gạt mắc vào. Khi bị mắc vào bẫy rồi
thì không thể thoát khỏi được (Bẫy là vật người ta làm ra cốt
để gạt dụ bắt con mồi, như bẫy chim, bẫy thú…) Đối với con
người là dùng lời ngon tiếng ngọt, hoặc là dùng danh, lợi, tình
mà đem ra cám dỗ. Nếu người còn đắm sa những thứ này thì
gọi là mắc bẫy, cũng có thể vì đó mà chìm đắm, khó thoát lắm.
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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."

BẦU LINH GẬY SẮT
Bầu linh Gậy sắt là hai món bửu pháp của Đức Quyền GiáoTông Lê-Văn-Trung. Hai món này được đặt trên đỉnh của lầu
Chuông và Lầu trống Tòa Thánh Tây Ninh (tức Bạch Ngọc
Chung đài và Lôi Âm Cổ Đài) hiệp với giỏ Hoa Lam của Bà Nữ
Đầu sư Lâm Hương Thanh, thành ba pháp bửu, tức trọn cả
Tam Tài. Đức Hộ Pháp có bài thơ ghẹo Đức Quyền Giáo
Tông:
Nguyện vọng như Anh đã thỏa rồi,
Cố tâm kế chí có thằng tôi.
Bầu Linh, Gậy Sắt ông an thế,
Chày Giáng Xử Ma tớ giúp đời.
Vững tiến xa thơ già gắng đẩy,
Xuôi chèo Bát Nhã trẻ đua bơi.
Khuôn hồng trước thấy Trời quang đảng,
Kế nghiệp mai sau vẫn có người.
(Ngày 01-10-Giáp Ngọ (1954)
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BẺ LIỄU BẮN BÌNH
(Bẻ liễu: Ý nói lấy người con gái làm vợ. Liễu là loại cây mềm
yếu tha thướt nên được ví với người con gái. Bắn bình: Điển
tích: Lý Uyên bắn trúng mắt con chim sẻ vẽ trên tấm bình
phong, nên được Ông Đậu Nghi gả con gái là Đậu thị cho. Bắn
bình là ý nói cưới được vợ đẹp.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn có câu:
Cứ tựa cửa phòng đào giấu dạng,
Ngoài nước non nào hẳn vơi chênh.
Mảng trong thấm nghĩa nặng tình,
Để công bẻ liễu, bắn bình trượng phu.


BÈO NƯỚC
Do câu "Bình thủy tương phùng" 萍-相逢 tức là bèo nước gặp
nhau. Bèo là một loài thủy thảo (cỏ dưới nước) nhẹ, xốp, nổi
trên nước. Bèo nếu đưa lên cạn tức là khỏi mặt nước thì chết
ngay. Ở đây muốn nói sự gắn bó, không thể chia lìa nhau
được. Sự gắn bó ở người nam nữ cũng khắn khít như vậy
Thất Nương Diêu-Trì-Cung trả lời duyên cớ nào mà thác:
Trời già đành đoạn nợ ba sinh,
Bèo nước xẻ hai một gánh tình.
Mấy bữa nhăn mày lâm chước quỉ,
Khiến ôm mối thảm lại Diêm đình.
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BẾ ĐẠO
閉道
E: To close the way.
F: Fermer la voie.
Bế: Ðóng lại. Ðạo: Tôn giáo, Giáo lý, Luật pháp tu hành. Khai:
Mở ra.
Ðạo là con đường để cho các bậc Thánh Tiên lầm lỗi bị đọa
trần do theo để trở về cựu vị nơi cõi thiêng liêng. Ðạo cũng là
con đường để cho các phẩm chơn hồn do theo mà tiến hóa
đạt những phẩm vị cao trọng hơn.
Như vậy, Ðạo luôn luôn có (hằng hữu), không bao giờ mất đi
hay bị tiêu diệt, chỉ có trường hợp Ðạo bế hay Ðạo khai mà
thôi..
Việc bế Ðạo hay khai Ðạo, tỉ như một dòng suối. Dòng suối
nầy phát khởi từ hồi có Trời Ðất và cứ chảy mãi, không bao
giờ ngừng nghỉ.
Qua nhiều năm, cỏ rác lần lần mọc bít che lấp dòng suối, đến
một lúc nào đó thì dòng suối bị cỏ rác phủ kín, không còn để
lại dấu vết gì nữa. Nhưng dòng suối vẫn chảy mãi không
ngừng. Dòng suối ấy là Ðạo.
Cỏ rác lần lần thu hẹp dòng suối, ấy là thời kỳ chơn truyền của
Ðạo bị người phàm cải sửa nên sai lạc một phần. Ðến khi
dòng suối bị phủ kín hoàn toàn thì chơn truyền đã sai lạc hẳn.
Ðó là thời kỳ Ðạo bế, người tu bị lầm lạc, tu không đúng chơn
truyền nên công đức có mà đắc đạo thì không.
Sau đó một thời gian, có một vị thông minh sáng suốt phi
thường, biết nơi ấy có một dòng suối đã bị phủ kín, liền đến đó
khai thông, chặt cỏ hốt rác, dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát thì
dòng suối hiện ra để nhơn sanh nhìn thấy. Ðó là thời kỳ Ðạo
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khai, sau khi đã bị bế lại một thời gian. Vị khai quang dòng
suối ấy là Giáo chủ mở ra một chơn truyền mới.
Ðạo bị bế rồi lại khai, khai rồi lại bế, cứ luân chuyển mãi như
thế, nhưng Ðạo vẫn là Ðạo, Ðạo vẫn như nhiên, lưu hành mãi
trong CKVT. Nói là Ðạo khai hay là Ðạo bế là đứng về phía
nhơn loại mà nhìn Ðạo.
Ðạo khai là khi có một Ðấng Giáo chủ vạch ra một phương
pháp tu hành để cho người tu dễ đắc đạo.
Ðạo bế là khi Ðấng Giáo chủ đã qui Thiên, chơn truyền của
Ngài bị môn đồ canh cải lần lần, qua nhiều thế hệ thì sai lạc
hẳn, làm cho người tu lầm lạc, tu không đúng pháp, nên không
đắc quả được.
Ðạo không bao giờ thay đổi, nhưng phương pháp khai Ðạo
hay dạy Ðạo thì thay đổi tùy theo vị Giáo chủ và tùy theo hoàn
cảnh của đời, tùy theo trình độ tiến hóa của nhơn sanh. Do đó,
mới có nhiều tôn giáo khác nhau, mở ra tại nhiều địa phương
khác nhau trên thế giới.
Các tôn giáo có danh xưng khác nhau, phương pháp tu hành
khác nhau, kinh kệ khác nhau, nhưng vẫn có một gốc duy nhất
là Thượng Ðế mà thôi. Các vị Giáo chủ chỉ là những Ðấng
Tiên, Phật, nhận lãnh mạng lịnh của Thượng Ðế giáng trần
giáo hóa nhơn sanh tu hành. Do đó, chúng ta đừng mê chấp
cho rằng: Ðạo mình cao, Ðạo kia thấp, Ðạo ta chánh, Ðạo nọ
tà. Con mắt phàm của chúng ta không thể phân biệt tà hay
chánh.
Trước năm Bính Dần (1926) là thời kỳ Ðạo bế, vì các nền tôn
giáo lớn ở phương Ðông như Tam giáo: Nho, Thích, Ðạo,
cũng như Thánh giáo Gia Tô (Thiên Chúa giáo) ở phương
Tây, đã trải qua gần 2000 năm đến 2500 năm, nên chơn
truyền bị nhơn sanh sửa cải sai lạc hoàn toàn so với lúc ban
đầu, Thánh giáo đã biến thành Phàm giáo, nhơn tâm ly tán,
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thiện ác bất phân, kẻ tu hành chỉ chuộng âm thanh sắc tướng,
cố chấp kinh điển, làm cho phép tu sai lạc, thì làm sao đắc
đạo.
Ðến năm Bính Dần (1926), Ðức Chí Tôn Thượng Ðế dùng
huyền diệu cơ bút, khai ÐÐTKPÐ để qui Tam giáo, hiệp nhứt
Ngũ chi, sàng lọc các giáo lý, để tạo nên một chơn truyền mới,
có khả năng bao gồm và dung hợp tất cả giáo lý cũ, để tận độ
nhơn sanh trong thời Hạ Nguơn Tam Chuyển, đưa nhơn loại
vào Thượng Nguơn Thánh đức của Tứ Chuyển.
Ðức Chí Tôn khẳng định rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy mà
không tu thì không còn trông mong siêu rỗi.
ÐÐTKPÐ: Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

BẾ QUAN (Phật Học)
Bế quan 閉 關; J: heikan; Tức là đóng cửa tâm (đồng nghĩa
với sáu giác quan) lại để tu tập thiền định. Bế quan không có
nghĩa là bỏ qua, trốn tránh những việc làm thế gian hàng ngày.
Bế quan thật sự là không để cho những việc thế tục vương
vấn tịnh tâm, làm việc nhưng không phụ thuộc vào kết quả.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BẾ ĐỊCH TRỢ HOANG
閉糴助荒
Bế: Ðóng lại. Ðịch: Việc nhập cảng lúa gạo, mua lúa gạo từ
nước ngoài chở về nước mình vì dân mình đang thiếu gạo ăn.
Trợ: Giúp đỡ. Hoang: Mất mùa. Ruộng không sản xuất được
lúa gạo vì hạn hán, sâu rầy, hay bão lụt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bế địch trợ hoang là bế lại, không cho nhập cảng lúa gạo
trong lúc bị mất mùa, làm cho lúa gạo khan hiếm, giá lúa lên
cao, bọn đầu cơ lúc ấy khai kho lúa ra, bán thật mắc, được
giàu to trên sự khốn khổ của dân nghèo.
Kinh Sám hối có câu:
"Hành người bế địch trợ hoang,
"Thừa năm hạn đói mưu toan bức nghèo."


BẾN KHỔ SÔNG MÊ
E: The river of passion.
F: La rivière de passion.
Bến: Chỗ mé sông hay mé biển để cho tàu thuyền ghé vào,
đưa khách xuống và rước khách lên. Mê: Lầm lạc.
Theo triết lý của Phật giáo, con người sống nơi cõi trần phải
chịu trong vòng Tứ Khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, và nước mắt
của chúng sanh nhiều hơn nước bốn biển. Do đó, Phật ví cõi
trần là biển khổ. Con người bị lục dục thất tình cám dỗ, làm mê
muội, nên cõi trần cũng được gọi là Sông mê, hễ có Sông mê
thì có Bến mê (Mê tân), hễ có Biển khổ thì có Bến khổ.
Cho nên, các từ ngữ: Bến khổ, Bến mê, Sông mê, Biển khổ,
Bến tục, Bến trần, đều đồng nghĩa, chỉ cõi trần, cõi của nhơn
loại đang sống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
• Hiếm chi bậc Thánh bị đày vào chốn trần ai khổ nhọc,
chìm đắm nơi bến khổ sông mê.
• Bến mê rước khách thuyền đang đợi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.1 VẦN B

504

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Dẫn khách Nam qua khỏi bến trần.
• Thuyền chờ bến tục, buồm trương sẵn.


BI (1)
悲
E: Pity.
F: Pitié.
Bi có nghĩa là buồn. Phân tích ra thì trên là chữ Phi 非 nghĩa là
không, dưới là bộ tâm 心 tức nhiên là cái tâm không, ấy là tâm
Phật. Chính tâm Phật mới cảm nỗi buồn đau của nhân loại mà
ra tay cứu vớt cả sự buồn đau ấy. Còn chúng sanh thì cứ
vương mang nỗi buồn riêng mình, nên sinh buồn khổ. Thế nên
chỉ có ông Trời mới gọi là "Đấng Đại Từ Bi" hoặc Phật Mẫu thì
gọi là "Đại Bi Đại ái".
Năm 1940, trên tạp chí Đại-Đồng (số 14, ra ngày 1-7-1940,
trang 24) Ngài Bảo-Pháp Nguyễn Trung Hậu có trích đăng 4
bài "TỨ THỜI BI CẢNH" tức nhiên nỗi buồn qua bốn thời,
nhưng nỗi "buồn Tiên" của Cửu Nương Diêu-Trì-Cung có
khác, nhưng Ngài ghi chú "Tiếc vì lâu ngày, chúng tôi không
nhớ rõ ai cho bài nào". Nhận thấy bài "BI THU" trùng hợp với
bài của Lục Nương, suy ra, rất có thể ba bài kia cùng được
giáng tặng vào đêm Trung Thu Ất Sửu (1925) nên ghi tất cả
vào đây các đề về chữ "BI" của Tứ vị Tiên Nương là Nhất
Nương, Thất Nương, Bát Nương và Lục Nương..
BI XUÂN
Đổ lộc mừng Xuân trải khắp nơi,
Mà ai riêng thảm một phương trời !
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thăm đào, đào vẫn thương hòa ghét
Viếng cúc, cúc trêu khóc lộn cười.
Ong bướm lả lơi cay xốn mắt,
Nhành chim đưa đẩy nhớp nhơ lời,
Xuân xưa ví bẵng Xuân như thế,
Trộm trách Xuân sao chẳng gặp thời.!
BI HẠ
Tịch mịch hàn sương lấp họa đường,
Mưa hè ghẹo nguyệt áng đưa gương
Khăn mây che khuất Chương Đài liễu,
Quạt gió lay rung đóa Hải đường
Oanh ướt cánh buông hơi gọi ổ,
Quốc dầm mình nhắc nhở ly hương.
Chúa Xuân vắng mặt chưa bao lát,
Hỏi cảnh sầu ai lệ đoạn trường ?
BI THU (Lục Nương)
Im-lìm cây cỏ vẫn in màu,
Mờ mịt vườn Đào điểm sắc Thu,
Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc,
Sương lồng ướt đất liễu đeo châu
Ngựa vàng ruổi vó thoi đưa sáng
Thỏ ngọc trau gương dặm vẻ làu.
Non nước đìu hiu Xuân vắng Chúa
Nhìn hoa cảnh úa giục cơn sầu.
BI ĐÔNG
Khí lạnh Đông mai biếng điểm màu
Úa còi cây cỏ nhắc Trời Thu.
Cợt trăng, Trước-Tử nghiêng mình dẻo,
Giận gió, đào hoa ủ mặt châu.
Quá giấc ngủ, non nằm dấu dạng,
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Lạc đoàn bay, nhạn nép rừng làu.
Song hồ chặt khép cầm trơ ngón,
Giọng dế ngâm nga niệm chuỗi sầu.

BI (2) (Phật Học)
悲
Bi ( S, P: karuṇā) là lòng thương yêu, đau xót, thông cảm cùng
với chúng sinh; một đặc tính quan trọng của Chư Bồ Tát và
Chư Phật, là một trong Bốn phạm trù (s, p: Brahmavihāra).
Lòng thương yêu này trải rộng, vô phân biệt đến tất cả các loài
Hữu tình, xuất phát từ trí huệ nhận ra rằng tất cả là một, là
biểu hiện cu thể của trí huệ đạt được qua Giác ngộ (s, p:
bodhi). Vì vậy, lòng BI luôn luôn cùng đi với Trí huệ (s: prajñā).
Người ta cho rằng đức Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của
lòng BI và vì vậy, Ngài cũng mang danh hiệu Ðại Bi (s:
mahākaruṇika). Trong Ðại thừa, lòng TỪ (s: maitrī; p: mettā)
và BI được xem là đức hạnh chính yếu, trong lúc Tiểu thừa
xem Trí huệ (s: prajñā) quan trọng hơn trong bước đường giác
ngộ. Trong Tịnh độ tông thì lòng Từ Bi của Phật A-Di-Đà được
xem là cao cả nhất ."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BI - TRÍ - DŨNG
悲-致-勇
E: Pity – Sageness – Courage- Esoterism, Exoterism.
F: Pitié – Sagesse – Courage - Doctrine ésotérique, Doctrine
exotérique.
Ðạo Cao Ðài, thuở đầu tiên, Ðức Chí Tôn giáng bàn xưng
danh là A Ă Â, ba mẫu tự đầu tiên, cũng tượng trưng Thượng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðế Ba Ngôi giống như Thiên Chúa giáo, hay Ba Ngôi đó, Ðạo
Cao Ðài gọi là: Phật, Pháp, Tăng.
Phật là Chí Tôn, vị Phật lớn hơn các Phật, tượng trưng thể
TRÍ.
Pháp là ngôi tình yêu, đó là thể BI.
Tăng là ý lực của Ðức Chí Tôn, đó là thể DŨNG.
Vậy, kính Phật, Pháp, Tăng là kính BI TRÍ DŨNG.
Ðạo Cao Ðài thờ Tam Trấn Oai Nghiêm cũng là thờ đức Bi Trí,
Dũng.
Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng thể BI.
Ðức Lý Ðại Tiên Trưởng tượng trưng thể TRÍ.
Ðức Quan Thánh Ðế Quân tượng trưng thể DŨNG.
Tam Lập gồm: Lập Ðức, Lập Công, Lập Ngôn. Trong Lập
Công có ba phần: Công Phu, Công quả, Công trình.
Làm Công quả là tập mở rộng lòng thương yêu đối với đồng
loại và chúng sanh, thể hiện chữ BI.
Lo Công phu ngày đêm tinh tấn để cho tâm trí được mau sáng
suốt, thể hiện thể TRÍ.
Phần Công trình là quyết chí gìn giữ giới luật tu hành, không
cho sa ngã, không chiều theo sự cám dỗ của vật chất, đó là
thể hiện chữ DŨNG.
Cho nên, phần Lập Công là để rèn luyện BI TRÍ DŨNG cho nó
phát triển.
Bi Trí Dũng tương quan chặt chẽ nhau, kềm cặp nhau, không
thể tách rời ra từng phần được.
Muốn mở Trí, phải học Bi. Bi nhiều hơn, Dũng nhiều hơn thì
Trí mới được sáng hơn.
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Mục đích của việc Công phu là để mở Trí, nhưng có Trí cũng
chỉ để thức giác, biết thương yêu nhiều hơn, tức là Bi; biết
thương yêu nhiều hơn cũng chỉ để dùng ý chí phấn đấu chiến
thắng những đòi hỏi của thể xác và để xông lướt cứu khổ
chúng sanh, tức là Dũng.
Ba đức tánh Bi, Trí, Dũng gắn bó chặt chẽ với nhau và cùng
phát triển đồng đều với nhau.
Trường công quả mà Ðức Chí Tôn lập ra là trường đào luyện
Bi Trí Dũng để người tu đắc thành Tiên, Phật vậy.


BÍ - Quẻ 22. Quẻ Sơn Hoả Bí
山火賁
Tượng: BÍ PHÁP của Đức Chí-Tôn trong Đại-Đạo
Quẻ này là quẻ Sơn Hoả Bí. Ly hạ là nội Ly, Cấn thượng là
ngoại Cấn. Cấn là Sơn, Ly là Hoả, nên tên quẻ đặt là Sơn Hoả
Bí.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Phệ Hạp tiếp lấy quẻ Bí là vì
sao?
Trên ấy là quẻ Phệ-Hạp: Hạp nghĩa là hợp. Vật không thể đơn
giản như vậy mãi mà xem thường như mặt trời buổi sáng mọc
ở phương Đông, chiều lặn ở phương Tây. Cũng như Đạo
không chỉ là một sự bái lạy, đến chùa dâng hương xá Phật
như dưới mắt người đời thường nhận định. Mà trong sự vận
hành của mặt trời phải đi theo một định luật của Tạo hoá.
Người đến chùa dâng hương là cả một tấm lòng thành kính.
Một sự câu thông với Càn khôn vũ trụ trong một Đức tin tuyệt
đối. Còn nếu ta chưa được Đức-tin ấy là vì chưa thấu hiểu
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chơn truyền luật pháp Đạo mà thôi. Chứ không có một việc
làm nào là vô ích, cử chỉ nào mà vô dụng đâu. Tất cả đều ẩn
tàng một cái gì khó giải bằng lời nói cho rõ thông được, vì nó
còn bí ẩn, trong vòng bí mật của vũ trụ, hay nói rõ hơn là
chúng ta không đủ ngôn từ để diễn đạt cho rõ-ràng. Xưa
Thánh nhân cho là "Cường danh viết Đạo" Bởi không biết phải
gọi là gì, nên miễn cưỡng nói là "ĐẠO".Với nền Đại-Đạo ngày
nay thì gọi những gì ẩn tàng là Bí-pháp.
Bí nghĩa là trang sức. Bí có nghĩa là rực rỡ, sáng sủa, to lớn.
Lấy tượng quẻ mà nói thì dưới núi có lửa.
Núi là chỗ ngưng tụ của vạn vật, trong đó có tượng đủ Ngũ
hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, là nơi cây cỏ, thú cầm tụ
hợp. Sự tụ họp theo một luật định có thứ tự, văn vẻ của trời
đất. Trên núi thì cây cỏ mọc xanh um, dưới có bò dê đang ăn
cỏ. Sự tụ họp của loài nào theo loại ấy, kết thành cái đẹp của
thiên nhiên, của tạo hoá bày ra, cho nên dưới bàn tay của tạo
hoá không có gì là không có chủ định hay nói rõ hơn là một sự
cẩu thả cả. Ví như trâu bò thì theo giống của nó kết hợp mà
phủ giống, chắc chắn trâu, bò sẽ sanh ra giống trâu, bò. Ngựa
sinh ra ngựa, không bao giờ sai lệch ra giống khác, gọi là
"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã" là vậy.
Bây giờ dưới núi có lửa: lửa chiếu lên núi, như vậy tượng là
một sự trật tự, đẹp đẽ của tạo hoá. Trật tự ấy là theo một luật
định của Hoá công mà con người chưa thấu đáo hết được,
chưa giải thích nỗi được nên gọi là Bí pháp. Đây là thời của
quẻ Bí vậy.
Cấn tượng là dừng, Ly tượng là mắt, là lửa. Theo cuộc đời
sinh tồn này như thân xác ta là chỗ ngưng dừng của kiếp sống
trong cõi đời, nhưng cả đời nếu không phải là một chuyên môn
như Bác-sĩ, chắc chắn ta không bao giờ thấy cả ruột gan,
phèo phổi nằm theo cách thức nào trong bụng, đừng nói chi
đến cả bộ não ta hoạt động như thế nào, tâm tư ta suy nghĩ
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đây, do ai điều khiển. Sống, ta chưa hiểu phương thức sống,
chết hồn này sẽ về đâu?.
Tất cả những sự kiện trên gọi là Bí-Pháp vì nó quá bí ẩn trong
cuộc đời. Môn khoa học thực nghiệm chưa khám phá ra được
sự bí ẩn kỳ diệu ấy mà không dám nhìn nhận sự thật về điểm
yếu của mình, cho nên gán cho Tôn giáo là "Dị đoan mê tín".
Hộ Pháp là người nắm pháp Thiên Điều trong cửa Đạo
ngày nay
Nếu nói rằng thời Phệ-Hạp là tượng cho quyền năng của HộPháp Giáo Chủ Đạo Cao-Đài thì thời Bí này là nơi thể hiện tất
cả quyền năng ấy, tức nhiên Hộ pháp là người nắm pháp
Thiên Điều trong cửa Đạo ngày nay vậy.
Quẻ Bí: trên Cấn 艮 là núi, dưới Ly là mục 目 hai chữ này kết
hợp lại sẽ thành chữ NHÃN 眼 tức là con mắt thấu thị, nên còn
gọi là Huệ nhãn, Thần nhãn, Thánh nhãn…Do vậy thời Bí này
là chỉ một thời kỳ chuyển tiếp để đến một giống dân ThầnThông-nhơn, tức là người người đều có được một sự sáng
suốt, chí linh, chí diệu hay nói khác đi là con người của thời
Thượng ngươn Thánh đức. Sở dĩ biết được các lẽ thịnh suy bĩ
thái trong đời này tất cả đều do Bí-Pháp. Thế nên Đạo CaoĐài có Bí-pháp.
BÍ PHÁP CỦA ĐỨC CHÍ TÔN là gì?
Đức Hộ-Pháp thuyết về Bí-pháp tại Đền Thánh, đêm 05-04
Năm Kỷ-Sửu (dl: 02-05-1949): Kể từ đêm nay, Bần Đạo khởi
thuyết về Bí Pháp Chơn Truyền của ĐỨC CHÍ TÔN.
Ấy là một thuyết pháp trọng yếu khó khăn hơn hết, 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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÍ MẬT
秘密
F: Secret.
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."
Cơ bí mật của Thiên điều không khi nào đi đôi với cuộc
thế
Ngày 21-2-Bính Tuất (dl 24-3-1946). Đức Lý Đại Tiên nói:
"Lão cho chư Hiền Hữu hiểu rằng: Cơ bí mật của Thiên điều
không khi nào đi đôi với cuộc thế, mắt phàm của đời không
phương đoán được đâu. Tuy trước mắt chư Hiền Hữu coi như
thất bại, hiển nhiên, nhưng mà cơ mầu nhiệm huyền bí thiêng
liêng cho là kết cuộc, y như luật định của Thiên điều, Tam
Giáo Tòa chuyển pháp để trừ diệt cả lũ ma hồn quỉ xác cho
tiêu tận rồi đến lúc phục hưng nền độc lập một cách phi
thường. Còn lại toàn bậc nhơn tài trung nghĩa làm ích nước lợi
dân sau nầy, nước nhà bền vững, cơ Đạo cũng do đó lan tràn
truyền khắp cả ngoại bang. Chư Hiền Hữu cứ yên tâm lo sắp
đặt bề trong của mình, chờ sắp đến ra ứng dụng. Ngày cận
đây, chẳng phải xa đâu, nhưng cơ thành lập một cách bất ngờ,
toàn cả nước Nam không ai biết trước được. Chư Hiền Hữu
cứ vững lòng lo tròn phận sự. Có Lão và Tam Giáo đồng thời
chuyển xây cho mau thành tựu. Lão hứa chắc chắn với chư
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Hiền Hữu một lần chót nữa là: Không ai dưới thế nầy toan phá
hoại nền Đạo của Đức Chí Tôn được, mà sự độc lập của nước
Nam đã có tiền định trước. Chư Hiền Hữu ráng lo thì nên
được việc, không có điều chi xảy đến cho nền Đạo lộn xộn đâu
mà chư Hiền Hữu lo ngại.
Cơ đời sắp đổi biến nay mai thì sự độc lập chẳng cần cầu
cũng có, lo chi cho nhọc trí. Thôi, Lão chỉ sơ cho chư Hiền
Hữu đủ đức tin để tuân theo lời của Lão mà thi hành phận sự
thì nên việc."

BÍ PHÁP
秘法
E: The sacrament.
F: Le sacrement.
(Bí: trang sức, giấu kín, không hở ra cho ai biết. Pháp: có
nghĩa là pháp thuật, phương pháp, là phép tắc). Bí Pháp là
những pháp thuật huyền diệu, mà khi thi hành sẽ có những
hiệu quả thiêng liêng mà người thường không thể dùng trí
phàm hiểu biết được, không suy đoán, luận bàn suông.
"Đáng lẽ theo cổ truyền Bí Pháp là huyền bí không thể gì
truyền một cách rõ ràng được. Nhưng đối với Đạo Cao Đài tức
nhiên đối với nền Chơn giáo của Đức Chí Tôn ngày nay nó
không phải như trước. Đức Chí-Tôn đã nói rõ ràng rằng: "Ngài
đến cốt yếu để diệt trừ mê tín mà hại thay từ trước đến giờ các
Đạo giáo nếu quả nhiên có mê tín là do Bí Pháp hơn hết".
- 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 và Lập ngôn.
- Còn Bí Pháp Chơn truyền Đức Chí-Tôn tức nhiên cơ quan
huyền bí để cho con cái của Ngài siêu thoát.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Bí Pháp của Đạo là đạt ngôi vị Thiêng liêng.
- Bí Pháp của Đời là ghi tên vào Thanh sử.
Đức Hộ-Pháp than: "Tội nghiệp thay Thánh Thể của Đức Chí
Tôn ! Mấy anh lớn, chị lớn già yếu, một phần được giải thể về
Thiêng liêng vị, không được hưởng một đặc ân gì hết. Ngoài
ra thiệt thòi phần ấy chẳng nói chi, hiện thời cái Bí Pháp có
ảnh hưởng đến tương lai của nền Đạo, ta đã có việc nào trong
trăm việc chưa? Thí dụ: Nơi Hiệp-Thiên-Đài, phải lấy Bí Pháp
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. Trong cửa
Đạo ngày nay thì 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. Đền-Thánh 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 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".
1- Đây là những Bí Pháp Chơn truyền của Đại-Đạo:
Trong cửa Ðạo Cao Ðài, Ðức Hộ Pháp vâng lịnh Ðấng Chí
Tôn truyền cho các Chức sắc hàng Thánh Thể của Cửu Trùng
Đài và Hiệp-Thiên-Đài hay Phước Thiện đi hành Đạo ở địa
phương bảy Pháp sau đây để cứu độ nhơn-sanh phần xác
cũng như phần hồn, hầu giúp cho công cuộc Phổ Độ nhơn
sanh được kết quả hữu hiệu:
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7-Phép Ðộ Thăng
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2- Phép Giải Oan
5-Phép Xác

3- Phép Hôn Phối
6-Phép Ðoạn Căn

Tương tự: Bên Thiên Chúa giáo cũng có bảy Bí Pháp dành
cho "Con chiên của Chúa" là:
1- Phép Rửa tội

4- Giải tội

2- Thêm sức
5- Xức dầu

3- Thánh Thể
6-Truyền chức

7-Hôn phối
"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. Ngài
đã giải sự chơn thật. Phải hiểu Thể-Pháp, biết Thể Pháp rồi
mới thấu đến Bí Pháp. Khó lắm! Phải để tinh-thần tìm hiểu cho
lắm! Khó lắm! Phải rán học cho lắm mới có thể đoạt đặng!
Điều rất khó-khăn là phải viết sách." (ĐHP 5-4 Kỷ-Sửu)
2- 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 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
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)
3- Trong các Bí-pháp có mầu nhiệm đắc Đạo:
Pháp Chánh-Truyền Đức Lý Giáo-Tông có dạy … Nhờ Ngài và
Hội-Thánh cầu khẩn, Thầy mới giáng bút truyền các Bí-Pháp
ấy cho Hộ-Pháp "Mừng thay cho nhân loại chút ít rồi. Hội
Thánh chơn truyền Tân Pháp đã đạt đặng như phép "Giải
oan", phép "Khai sanh môn", Ban Kim quan… lại còn nhiều Bí
Pháp nữa mà Hộ-Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sanh và Hội-Thánh còn mờ hồ không nạp dụng. Ngày nay
chẳng biết các Đấng Thiêng-liêng và chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật tại Bát Quái-Đài đã thọ lịnh của Thầy mà hành pháp vì
thuộc về quyền hành của các Đấng ấy; ngày nay mới tính
sao? Trong các Bí Pháp có mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ các
Đấng ấy cho hay là không? Thảm!... Cười. Nếu Lão có
phương chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một người đắc Pháp, Cửu Trùng Đài cũng đã yểm
quyền Bát Quái-Đài mà chớ! Thật vậy đó chút."
4- Hộ-Pháp là người nắm pháp Thiên Điều, nắm cơ mầu
nhiệm của Đạo.
Làm sao biết được? Chính Đức Hộ-Pháp thuật lại rằng:
"Đời quá ư bạo-tàn, cho nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở
Đạo cho con cái biết: các ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật đều
tình nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao nhiêu lại càng mất bấy
nhiêu. Trong thời-kỳ ấy Bần Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn xuống
thế mở Đạo, thì Đức Chí-Tôn mới hỏi rằng: Con phục lịnh
xuống thế mở Đạo, con mở Bí Pháp trước hay là mở ThểPháp 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.
Bí-pháp là Hiệp-Thiên-Đài giữ. Thể pháp là Cửu Trùng Đài mở
mang bành trướng về mặt phổ thông chơn giáo."
Đức Ngài còn cho biết "Bí-Pháp Chơn truyền của Đức Chí-Tôn
ấy là một thuyết pháp trọng yếu khó-khăn hơn hết. Các nền
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Tôn-giáo đương nhiên bây giờ nếu gọi là thất chơn truyền, thì
thất chơn truyền do đâu? Do tại Bí-Pháp không đúng lương tri
lương năng của loài người, lương tri lương năng của mỗi
người đương thời buổi này đã đạt đến mức cao thượng, trọng
hệ là những triết-lý đơn sơ buổi nọ của các nền Tôn giáo để tại
mặt thế này, hồi buổi Thượng cổ không cầm được quyền năng
cùng tâm lý của nhân loại trong khuôn-khổ đạo-đức tinh thần
nữa. Ngày nay Đức Chí-Tôn đã đến, đem nền Tôn giáo của
Ngài để tại mặt thế này đặng chỉnh đốn đạo đức tinh thần từ
Thượng cổ đến giờ bằng Huyền Diệu Cơ bút. Ngài đến không
có quyền nào ngăn cản, Ngài dạy con cái của Ngài, Ngài có
quyền đem Cơ bí-mật huyền vi Tạo đoan giáo hóa con cái của
Ngài."
5- Đức Hộ-Pháp là hiện thân của Đức Chúa Jésus Christ.
Nhờ nhận dạng Bí tích: Người thường chỉ biết được một phần
nào trong cái cơ vi bí mật của Tạo hoá có thể từ trong kiếp
trước, nay qua kiếp này còn lại một ít dấu tích mà người sành
đời mới nhận biết hay đoán ra được thôi; đó gọi là Bí tích.
Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay: một Đấng mà toàn Đạo rất
tôn trọng là Đức Hộ-Pháp, có ai biết được Ngài là ai? Cũng vì
theo trí phàm mà trước đây có nhiều sự ngộ nhận về Ngài, vì
nghĩ rằng Ngài nhỏ tuổi không quyền thế, nên coi thường
Ngài. Đến khi có Luật, Pháp, phân ngôi cao thấp thì sinh ra
ganh tỵ, không nễ nang nhau, vì ngỡ rằng Ngài nhỏ tuổi thì cái
gì cũng nhỏ, Đức Chí Tôn cho là lầm! Nhưng làm sao biết
được? Trong năm 1956, thời gian Ngài còn lưu vong nơi Miên
Quốc, Kim-biên Tông Đạo. Công việc tắm rửa cho Ngài là của
Ba Hiệu, hôm ấy Ba Hiệu bị cảm không lo cho Ngài được nên
nhờ Ông Út Thoại (Hữu Phan Quân Lê Văn-Thoại) làm thay.
Đang tắm, kỳ lưng cho Ngài thấy sau lưng hiện lên một ThiênNhãn hào quang sáng chói, trông việc lạ, ông quan sát tiếp
thấy bên hông có vết sẹo lớn và hai bàn tay cũng như hai bàn
chân có dấu đóng đinh, còn trước trán hiện lên chữ Vạn . Khi
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tắm xong và mặc đồ cho Ngài rồi, ông Thoại tự tay đóng cửa
phòng tắm lại, đoạn quì xuống bạch với Đức Ngài rằng: "Có
phải Thầy là Chúa Jésus Christ Hộ-Pháp Di Đà không?"
Đức Hộ-Pháp quở: - "Đồ quái gỡ. Ai bảo con hỏi?"
Ông Thoại bạch: Thưa Thầy do con thấy Thiên Nhãn sau lưng
Thầy và trước trán hiện lên chữ Vạn và vết sẹo do CHÚA bị
đóng đinh trên Thập Tự giá". Đức Thầy dạy: Con không được
tiết lộ nghe!
Ông Phạm Công Tắc, hiện Ngài là Ngự Mã Thiên Quân
Hộ-Pháp Vi-Đà. Ngài nắm Ba Châu trên cõi Trời, nên nhơn
sanh niệm danh Ngài là "Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp
Thiên Tôn". Nhưng khi ngự ngai thì mặc Đại phục có Mão và
"Người phải mặc giáp, đầu đội Kim Khôi toàn bằng vàng, trên
Kim Khôi có thể Tam Sơn, giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ
nghĩa là Chưởng Quản Tam Thiên bên Tây Phương Cực Lạc".
(PCT) Do đó mà khi thuyết giảng Đức Ngài có dạy rằng lẽ ra
câu niệm phải là "Nam-Mô Tam Thiên Thế giới Hộ Pháp giáng
lâm" nhưng vì đã thành thói quen niệm như trên,nên không
sửa.
6- Đức Hộ-Pháp nói về quyền hành của Ngài:
"Bần Đạo duy muốn làm Bạn với con cái Ngài, nên phẩm vị
PHẬT SỐNG của Đức Chí Tôn để cho Bần Đạo, mà Bần Đạo
chưa có ngồi. Ấy vậy mê tín dị đoan trong cửa Đạo Cao Đài
không có và không cần có, quả quyết hẳn vậy, nên đình lại Bí
Pháp chơn truyền, nếu thuyết ra là lấy cái quyền năng mê tín
dị đoan mà thắng thiên hạ là một điều hèn nhát nên Bần Đạo
không dùng, để khi nào dùng được Bần-Đạo sẽ dùng. Bần
Đạo hứa chắc sẽ giáo hóa cho con cái Đức Chí Tôn mà thôi".
Đức Hộ-Pháp làm phận sự của Chí-Tôn giao phó. Đức Ngài
nói: "Chỉ Qua biết phận sự của Qua là Đại Từ-Phụ giao phó
với một lời yếu thiết như thế này: TẮC, đời quá khổ, chẳng
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phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại khổ đến tinh thần nữa, nạn
của nhơn loại tương tàn tương sát sắp đến. Thầy giao cho con
một cây CỜ CỨU KHỔ, chẳng phải cứu khổ tinh thần mà thôi,
lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng hệ hơn hết là điều ấy, Thầy giao
phó cho con, nhưng mà con phải hiểu: có khổ về tinh thần mới
biến sanh ra khổ của thể xác. Thầy nói rõ Thầy giao cho một
gánh Đạo và Đời. Thực sự ra Bần Đạo xin thú thật, gánh của
Đạo chẳng hề khi nào làm cho Bần-Đạo khủng khiếp. Duy có
gánh của Đời, Ngài giao phó nó nặng nề hơn hết…"

BÍ PHÁP CHƠN TRUYỀN
秘法眞傳
Đức Hộ-Pháp giải Kinh Phật-Mẫu có nói: "Theo Bí Pháp chơn
truyền của cơ sanh hóa phải có đủ Âm Dương, trong sanh
quang chúng ta có điện quang (Positif và Négatif) cũng như
vạn vật có trống mái. Nền Tôn giáo nào có đủ Âm Dương thì
mới vĩnh cữu. Như Ðức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh
trên cây Thánh Giá, đầu thuận lên trên gọi là đạt Dương. Ông
Thánh Pierre là Đệ Nhứt Tông Ðồ bị đóng đinh trở ngược lại,
gọi là phản âm. Âm Dương tương hiệp đúng theo Bí Pháp,
nên Ðạo Thánh lưu truyền lại hai ngàn năm, không ai dùng
quyền gì tiêu diệt đặng. Chí Tôn có thể sai con của Người đến
lập Ðạo như: Thích Ca, Jésus, Khổng Tử…. Trái lại Người đã
xuất nguyên linh của Người đến đây độ chúng ta, thì tưởng
điều ấy trọng hệ hơn hết, khi mở Ðạo Cao Ðài Chí Tôn định
cho Phật Mẫu đến làm Bạn với chúng ta: bảo trọng, nuôi nấng,
dạy dỗ chúng ta thì không có ân đức nào bằng, vì không ai
biết thương con hơn là MẸ. Phật Mẫu đến cầm quyền lập Ðạo
xong rồi giao lại cho Chí Tôn. Phật Mẫu làm chủ Âm quang,
Chí Tôn là chủ Dương quang, Âm Dương tương hiệp, ÐẠO
CAO ĐÀI nương theo năng lực của hai khối Âm Dương đó.
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Ðối với năng lực tạo đoan Càn Khôn thế giới thế nào thì Ðạo
Cao Ðài ngày kia sẽ có năng lực như thế đó." (TÐ. QI / tr 64)
Bí pháp chơn truyền của Công giáo không có:
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 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 "Có nhiều lý lẽ cao siêu ta chưa có thể nói với các
người đặng, dầu ta có nói các người cũngchưa hiểu". Vì cớ
cho nên Bí pháp chơn truyền của Công giáo không có, không
có thể có. Bởi 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."

BÍ PHÁP CỦA CỰU LUẬT
Đức Phật Quan Âm giáng ngày 06-04-Mậu Thìn (dl: 23-051928) có lời rằng: "Bảo Ðạo Chơn Quân! Thiếp tưởng Bí Pháp
của Cựu Luật vẫn yêm ẩn lắm điều khó minh đoán cho đặng,
song sự chơn thật quả có hẳn trong ấy. Vậy cũng nên trích lục
đặng phổ thông cho người đặng phòng ngày sau minh lý ra
đặng dễ dàng, Thiếp tưởng là điều rất hữu ích đó vậy. Thiếp
thương Ðạo tâm của chư Hiền Hữu rất nên mỹ miều đẹp đẽ,
buổi thử thất nầy mới đến đây ngày nay đó."

BÍ PHÁP HỘI-YẾN DIÊU TRÌ CUNG
Ðức Hộ Pháp thuyết tại Ðền Thánh, ngày 15 tháng 8 năm Kỷ
Sửu. Do Kỷ Niệm Vọng Thiên Cầu Ðạo Ngày 27-10 Ất Sửu.
Thể Theo Thánh Lệnh Của Ðức Phật Mẫu.
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"Hôm nay là ngày kỷ niệm Bí Pháp, Bí Pháp Hội Yến Diêu
Trì, Ðức Chí Tôn đã lập trong nền Chơn Giáo của Ngài. Bần
Ðạo thừa dịp nên thuyết minh cho toàn cả con cái Ðức Chí
Tôn hiểu rõ cái huyền vi bí mật ấy, bởi có ảnh hưởng với cơ
quan đạt Ðạo chúng ta tại mặt thế gian nầy. Hơn nữa Bần Ðạo
có phương tiện tỏ ra một đức tin dị thường của một Ðấng yêu
ái, một Ðấng tạo Càn Khôn Võ Trụ, Ðấng tự hữu hằng hữu,
Ðấng quyền năng vô tận vô biên, cốt để cho con cái của Ngài
thấu đáo cái thâm tình của Ngài đối với ta và ta đối với Ngài
dường nào. Ðạt đặng đức tin phi thường ấy, năm Ất Sửu tức
nhiên năm 1925 Ðức Chí Tôn đến với chúng ta, nhưng Ngài
đến với một tình bạn mà thôi, đến với một danh hiệu, giờ phút
này Bần Ðạo không dám nói, Ngài đến cũng làm bạn Thượng
Phẩm và Hộ Pháp. Tháng 6 năm ấy Ngài dùng Cơ Bút huyền
diệu của Ngài, Ngài dạy Vọng Thiên Cầu Ðạo (điều mà chúng
ta không thể tưởng tượng đây là một cử chỉ) ai cũng lấy làm
lạ, nhiều người muốn tầm Ðạo phải để một dấu hỏi, hỏi tại sao
buổi ấy Thượng Phẩm và Hộ Pháp có một đức tin vững vàng
nghe theo lời Ngài Vọng Thiên Bàn Cầu Ðạo. Ðiều mà chúng
ta không thể tưởng tượng, đây là một cử chỉ chung chớ không
phải cá nhân Thượng Phẩm hay Hộ Pháp mà lời giáo huấn
của Ngài cốt yếu để cho toàn thể nhân loại nơi mặt địa cầu
này nhứt hơn hết là nòi giống Việt Nam chúng ta."

BÍ PHÁP TÂM TRUYỀN
秘 法 心傳
Trong Đạo Nghị Định 48/ĐNĐ của Giáo Tông đã phân định rõ
ràng và bài Diễn-văn hồi năm 1933 đã giải rõ từ bực ChơnNhơn trở xuống là giúp Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Còn từ
Hiền-Nhơn đổ lên là cùng Hiệp Thiên Đài lo bảo thủ "Bí Pháp
Tâm Truyền" tức là giúp Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.
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- Hội Thánh Cửu Trùng Đài là của Giáo-Tông.
- Hội Thánh Phước Thiện là của Hộ Pháp.
Dầu thể xác của Qua là con kỵ vật của Hộ Pháp có thay đổi
thế nào, Hộ Pháp vẫn là Hộ Pháp. Ngày kia chủ quyền Đạo
hữu-hình nầy là Giáo-Tông làm chủ, không lẽ Ngài vô tình
chiết bớt cánh tay, tức là giải tán Phước Thiện. Không có điều
nào mà Chí Tôn lập ra trong nền Đại Đạo mà không hữu ích.
Nếu có Chơn Linh nào không may duyên mới tìm phá hoại sự
nghiệp của Chí Tôn, tức nhiên là do chịu quả kiếp. Đạo còn thì
Hiệp Thiên Đài còn, mà Hiệp Thiên Đài còn thì cơ quan trong
cửa Đạo vẫn còn; tức nhiên nhơn sanh còn thì quyền Vạn Linh
không bao giờ tuyệt. Bởi vậy, đại nghiệp Thiêng Liêng Chí Tôn
để tại mặt thế nầy, tức là quyền Đại-Đạo giao cho quyền Vạn
Linh nắm giữ. Còn Thánh Thể Đức Chí Tôn là chủ quyền nó
sẽ bảo thủ trường tồn mãi mãi." [Hộ Pháp Đường ngày 06-08Tân Mão (dl: 06-09-1951)]

BÍ PHÁP TỊNH LUYỆN
秘法淨煉
Đức Hộ-Pháp thuyết đêm 1 tháng 4 năm Quí Tỵ:
Hôm nay Bần Đạo thuyết minh cái Bí Pháp, tức nhiên cái Bí
Pháp Tịnh Luyện và khuôn luật tấn hóa Tạo Đoan của con cái
Chí Tôn, đối với cơ huyền bí ấy Đức Chí Tôn đã đem đến cho
chúng ta đặng cho chúng ta đoạt cơ tấn hóa. Nhưng luật tấn
hoá ấy Bần Đạo đã có thuyết minh rồi, thì các con cái Chí Tôn
có thể hiểu từ trong vạn vật cho đến phẩm vị loài người là các
chơn linh phải tiến tới mãi tức nhiên luật tấn hóa ấy nó buộc
các linh hồn là từ vật chất đi cho đến địa vị loài người. Chúng
ta đã ngó thấy cái luật ấy mặc dầu có trong tay vạn vật nhưng
chúng ta có thể lấy cái thuyết Kim Thạch kia là từ đá sỏi có thể
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nó đi đến một viên ngọc vô giá, chúng ta ngó thấy cái phẩm vị
của nó trong vật chất từ từ tấn hóa là trọng yếu dường nào.
Bây giờ nói đến Kim: thứ vô giá kia nó sẽ đi đến Bạch kim, cái
giá trị đổi đặng cùng không là đều do nơi luật tấn hóa cả. Giờ
đây nói đến thảo mộc là cây, cỏ mà cỏ lan nó khác hơn cỏ
chạ, như cây dầu khác hơn cây vên vên, mà cây vên vên
không thể gì so sánh với cây tùng được. Nói tới con người
trong hạng Tiểu Nhơn chưa hề khi nào đương đầu kịp với bậc
Trượng phu được. Cái tinh thần của kẻ Tiểu Nhơn không bằng
tinh thần của một vị siêu thoát. Nếu luận đến trong Tứ Hồn kia
thì một vị Thần chưa có thể gì so với một vị Phật được. Chúng
ta đã ngó thấy cái luật tấn hóa nó đứng trước cái khuôn khổ ấy
là nó từ từ nhi tiến mà thôi, không có phương nào làm cho nó
đứng lại một chỗ được.
Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái chết là một cái lớp,
cái chết ấy là chúng ta bước lên con đường tiến triển đó vậy.
Nếu một kiếp sống mà chưa trọn thì sẽ thấy và biết lý do cái
chết của anh ta như thế nào? Cái sống ấy không khác nào một
anh trò đứng giữa lớp kia để cho thiên hạ khảo duợt, cũng như
cái xác thân chúng ta hiện giờ đang bị khảo duợt trong khuôn
khổ, đến lúc chết mới biết chúng ta đậu hay rớt, có đậu hay rớt
là trong buổi này. Ấy vậy luật tấn hóa không có một linh hồn
nào, không một chơn linh nào mà qua khỏi trong cơ quan
huyền bí đó.
Bây giờ nói đến cơ huyền bí của Chí Tôn, Ngài đã đem đến
trong buổi Khai Nguơn Chuyển Thế này, Ngài để hiệu là "Tam
Kỳ Phổ Độ". Chúng ta biết Ngài đến đặng Đại ân xá cho con
cái của Ngài, Bần Đạo nói: Nếu như Ngài không có lãnh trọn
quyền hành nơi Bạch Ngọc Kinh là Đức Chí Tôn tức nhiên Đại
Từ Phụ, Ngài không nắm trọn quyền vô đối ấy thì cơ quan
huyền bí chưa chắc Ngài trọn quyền ân xá cho con cái của
Ngài được. Vì cớ cho nên Kinh Phật có nói: "Bá thiên vạn kiếp
nan tao ngộ" chúng ta mới ngộ Đạo mà gặp Đức Chí Tôn đem
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hồng ân Thiêng Liêng của Ngài đại ân xá cho toàn con cái của
Ngài. Chúng ta được hưởng hồng ân ấy chúng ta không thể
nào luận cho cùng tột được. Cái huyền bí siêu thoát của Đức
Chí Tôn là Ngài đến đặng lập Đạo độ tận con cái của Ngài với
khối quyền năng vô đối, cái quyền năng vô biên của Ngài làm
cho các con cái của Ngài không một người nào mà không có
Đạo, Ngài làm cho con cái của Ngài nghe và thấy nếu con cái
của Ngài nương theo phương pháp ấy thì chính Ngài phải làm
sao? Vì đó Ngài mới nói mà thôi. Nếu con cái của Ngài biết cái
bí ẩn đó đối với cơ quan huyền bí siêu thoát thế nào thì sẽ biết
đặng chơn tánh của chúng ta, Bần Đạo dám chắc không có
một chơn linh nào, hay một vị Phật nào làm đặng.
Nói về mặt luật tiến triển của các chơn linh, các đẳng chơn
hồn khác, nó đoạt được kiếp siêu thoát lại khác, tức nhiên
chúng ta muốn đoạt cơ siêu thoát đặng làm một vị Phật,
nhưng không dễ gì ta đoạt được cơ siêu thoát huyền bí ấy,
phải hiểu điều ấy cho lắm. Bởi cớ cho nên Bần Đạo thuyết
minh cái Bí Pháp tịnh luyện là cốt yếu làm phương pháp mở
huệ khiếu cho chúng ta, thật ra Đức Phật Tổ chỉ đoạt được có
một kiếp siêu thoát của Ngài mà thôi, mấy người đã đoạt được
vị Phật đều là ở trong cái huyền bí tịnh luyện để làm cho chúng
ta sống đời, sống lụng lại ba kiếp trước, rồi nhờ kiếp trước ta
có thể biết Luật Nhơn Quả của ta, rồi nhờ kiếp nầy có thể đem
tương lai cho ta đoạt Phật vị ba kiếp trước được. Đoạt Bí Pháp
ấy chúng ta mới có thể biết ta là ai, ta biết đường lối chúng ta
đi thế nào, ta có thể nói ta đoạt đặng cơ siêu thoát chớ không
phải làm cơ siêu thoát đặng. Đoạt cơ siêu thoát là một bằng
cớ mở khiếu thông minh cho chúng ta đó vậy.
Chúng ta đã ngó thấy biết bao nhiêu vị Đại Tiên còn lẫn lộn
dưới hồng trần, biết bao nhiêu vị Phật còn mang thân phàm
xác tục của họ trước khi đoạt đặng huyền bí vô biên trong
chốn tịnh luyện của họ, rồi bây giờ họ dùng khiếu thông minh
ấy họ tìm nào nguyên tử lực, nào phép thăng thiên, rốt cuộc
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

524

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

họ qua đời mà họ không đoạt được cơ siêu thoát của Chí Tôn
đem đến cho họ, tội nghiệp thay! Nếu quả nhiên cái cơ huyền
bí của cơ tịnh luyện đó tức nhiên bí pháp ấy giúp họ siêu thoát
đặng thì tội nghiệp cho Đạo Lão Tử ra đời chỉ độ có hai ức
nguyên nhân mà thôi, Đức Phật Tổ cũng giáng sanh vì lẽ ấy
mà chỉ độ có sáu ức, còn chín mươi hai ức hiện nay họ còn
ngồi yên tịnh tạo thêm những món độc ác giết người. Hỏi
trước kia họ đã làm gì? Mà cho họ đoạt được cơ siêu thoát
ấy? Nếu họ đoạt đặng thì tội nghiệp cho Đức Chí Tôn phải
chịu khó nhọc nhục nhã trong buổi Hạ Nguơn nầy, Ngài đến
cũng vì con cái của Ngài, cũng vì quả kiếp của họ nên Ngài
mới đến chỉ đường cho họ đoạt được cơ siêu thoát, chớ đừng
tưởng nói tu cho chính là phải để râu ria xồm xàm mà đạo đức
huyền bí thì không có, họ cứ muốn thành Tiên hóa Phật nhưng
họ không biết cơ siêu thoát là gì? Để đến một ngày kia vào
Tịnh Thất rồi Bần Đạo sẽ cho họ ngó thấy cái sự thật của cơ
siêu thoát.

BÍ PHÁP XƯNG TỘI
Chơn-truyền từ trước đến nay Đức Chí-Tôn để tại mặt thế trên
các Đạo: Phật, Tiên, Thánh, là phương để gội rửa linh hồn mà
thôi. Đức Hộ-Pháp nói:
"Nhứt là Công-giáo có phép xưng tội là một Bí pháp,
nhưng ta không hiểu tại sao Chí-Tôn lại không truyền
chơn-pháp. Ta nghĩ, có lẽ Đức Chúa Jésus-Christ đã ban
quyền cho những đại-diện của Ngài tức là người cầm quyền
Hội Thánh có đủ năng-lực xá tội, nhưng trong hai đàng là kẻ
xá tội và kẻ xưng tội; cũng có lẽ có người không thực tâm
xưng tội, hoặc người không xứng đáng là ngừơi xá tội. Nếu
xét ra người đến xưng tội và người xá tội cũng đều là phàm
cả, chưa biết người này có xá tội được cho người kia chăng?
Thảng không đủ quyền tha tội càng thêm mang tội hơn nữa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hễ có tội tức là có hình, có hình tức có phạt, có phạt phải
thành án, mà án tiêu mới hết tội. Nên hễ có tội thì phải trả, mà
có trả rồi thì hết tội." (Đức Hộ-Pháp 1-7 Mậu Tý 1948)

BÍ QUYẾT
秘訣
F: Formule secrète.
Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo gởi Thống-Đốc
Nam-kỳ Sài Gòn: "Đạo Cao Đài là thể hiện một nền văn minh
tinh thần triết lý, gồm cả bí quyết của trời đất và vạn vật. Tam
Giáo và Ngũ Chi để phát huy cơ huyền nhiệm của vũ trụ, là
một "Đại nhứt thể."

BÍ TÍCH
秘跡
Là những dấu vết bí mật có từ tiền kiếp, còn lưu lại đến kiếp
này, đối với người thường như vết lông, những bớt son, nốt
ruồi trên mặt chẳng hạn.Với bậc cao siêu có khác. Hãy xem:
Đức Hộ-Pháp là hiện thân của Chúa Jésus Christ
Làm sao biết được? Trong năm 1956, thời gian Ngài còn lưu
vong nơi Miên Quốc, Kim-biên Tông Đạo. Công việc tắm rửa
cho Ngài là của Ba Hiệu, hôm ấy Ba Hiệu bị cảm không lo cho
Ngài được nên nhờ Ông Út Thoại (Hữu Phan Quân Lê VănThoại) làm thay. Đang tắm kỳ lưng cho Ngài thấy sau lưng
hiện lên một Thiên Nhãn hào quang sáng chói, trông việc lạ,
ông quan sát tiếp thấy bên hông có vết sẹo lớn và hai bàn tay
cũng như hai bàn chân có dấu đóng đinh, còn trước trán hiện
lên chữ Vạn Khi tắm xong và mặc đồ cho Ngài rồi, ông Thoại
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tự tay đóng cửa phòng tắm lại, đoạn quì xuống bạch với Đức
Ngài rằng: "Có phải Thầy là Chúa Jésus Christ Hộ-Pháp Vi-Đà
không ?"
Đức Hộ-Pháp quở: "Đồ quái gỡ. Ai bảo con hỏi?"
Ông Thoại bạch: Thưa Thầy do con thấy Thiên Nhãn sau lưng
Thầy và trước trán hiện lên chữ Vạn và vết sẹo do CHÚA bị
đóng đinh trên Thập Tự giá".
Đức Thầy dạy: "Con không được tiết lộ nghe!"
Ông Phạm Công Tắc nguơn linh là Ngự Mã Thiên Quân HộPháp Vi-Đà. Hiện Ngài nắm Ba Châu trên cõi Trời, nên nhơn
sanh niệm danh Ngài là "Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp
Thiên Tôn". Nhưng khi ngự Ngai thì mặc Đại phục có Mão và
"Người phải mặc giáp, đầu đội Kim Khôi toàn bằng vàng, trên
Kim Khôi có thể Tam Sơn, giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ
nghĩa là Chưởng Quản Tam Thiên bên Tây Phương Cực Lạc".
(PCT)
Do đó mà khi thuyết giảng Đức Ngài có dạy rằng lẽ ra câu
niệm phải là "Nam mô Tam Thiên Thế giới Hộ Pháp giáng lâm"
nhưng vì đã thành thói quen niệm như trên nên không sửa. Về
việc "Bí Tích" này Ông Thoại rất tôn kính và giữ nơi lòng
không dám nói ra cho một ai biết. Chỉ duy ông Sĩ-Tải Huỳnh
Văn Hưởng thuở sanh tiền thường ghi chép tài liệu và thân
cận với Ông Hữu Phan Quân Lê văn Thoại nên có ghi lại. Tình
cờ tôi biết được, nhưng hai vị này còn sinh thời, tôi không dám
tiết lộ sớm, nhân có một em ở Tiền giang yêu cầu tôi nên viết
về những bí sử, tôi vẫn còn e ngại, nhân hôm nay thấy ông
Thanh Minh đã phổ biến những vấn đề này tôi mới tùng theo
và ghi vào quyển "Bí pháp Cao-Đài" mà tôi đang soạn.
Được biết Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là Ngự Mã Thiên
Quân tức là người đánh xe (ngự là đánh xe) của Đức Ngọc
Đế, giáng trần làm Hộ Pháp cầm cây Kim Tiên, còn cây Giáng
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Ma Xử trấn ở Thiên môn. Mãi đến khi Đức Hộ-Pháp triều
Thiên rồi mới dám viết nên lời này: "Đức Ngài chính là Chúa
Jésus Christ Hộ-Pháp Di-Đà" đó vậy.
Sự trùng hợp giữa Chúa và Hộ Pháp:
Đức Chúa Jésus Christ thật 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 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.
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Còn kiếp thứ ba hay kiếp hiện tại là 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.
Trong tài liệu này vị Phạm Thanh có đề cập đến thuở xưa Đức
Di-Lạc đang tắm với ông Cư-sĩ họ Trần nơi suối Trường Đình,
đưa lưng nhờ ông Cư sĩ kỳ giùm, bỗng thấy hiện bốn Thiên
Nhãn sau lưng Phật Di-Lạc.
Sự so-sánh này để thấy vào hàng Phật thì có nhãn quang
chiếu khắp cõi ta bà để cứu nhơn độ thế. Phật Di Lạc là một
trong ba vị Cổ-Phật là: Nhiên Đăng, Di-Đà và Di-Lạc. Còn Hộ
Pháp Vi-Đà là Ngự Mã Thiên Quân của Đức Chí-Tôn thay thế
cho Ngài giáng trần chuyển Pháp lập Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ
Độ. Ngài là Đấng thay quyền cho Cực-Lạc Thế giới chuyển
pháp.
Nhân đó, nhìn trong Đạo phục của Chức sắc Đại Thiên phong
bên Cửu Trùng Đài như Chưởng Pháp phái Ngọc "Bộ Ðại
Phục thì toàn bằng màu hồng (màu Ðạo) nơi trước ngực và
sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh
Khí (PCT)". Thiên Nhãn trước ngực là một sự nhập tâm nhờ
công phu tu luyện. Thiên Nhãn phía sau lưng là sự phổ truyền
lý Đạo, phổ hóa nhơn sanh trong kỳ ba Cứu thế này.

BÍ TRUYỀN
秘傳
E: To transmit secretly.
F: Transmettre secrètement.
Bí: Giấu kín, không hở ra cho ai biết. Truyền: Trao lại. Bí
truyền là những bí tích hay phép luyện đạo trong tôn giáo
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được truyền dạy một cách bí mật, không cho người ngoài biết
được.
Ðối với người tu luyện, khi công quả và hạnh đức được đầy
đủ, sẽ được Tôn sư bí mật truyền tâm pháp luyện đạo cho đệ
tử thực hành. Tôn sư luôn luôn theo dõi để bảo hộ đệ tử khi
luyện đạo vì sợ đệ tử luyện sai pháp thì nguy hiểm tánh mạng.
Khi đệ tử thọ tâm pháp bí truyền của Tôn sư thì không được
truyền lại cho người khác mà không có phép của Tôn sư.


BỊ CÁM DỖ
Thầy dạy: "Cười… Nhiều đứa muốn trái Thánh ý lắm. Thầy
dạy từ đây, con 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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BỈ NGẠN
彼岸
E: The other border.
F: Le royaume de la félicité.
Bỉ: Cái kia, bên kia. Ngạn: Bờ sông hay bờ biển. Bỉ ngạn là bờ
bên kia. Ðây là từ ngữ đặc biệt của Phật giáo, chỉ bờ bên kia
của sông mê hay bờ bên kia của biển khổ.
Bờ bên nây là Bến mê (Mê tân), là Bến khổ, chỉ cõi trần. Bờ
bên kia là Giác ngạn (Bờ giác), tức là cõi giải thoát của người
đắc đạo, tức là cõi TLHS.
Bỉ ngạn là Giác ngạn, chỉ cõi TLHS.
Lòng sớ: 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.
Thầy dạy: "Như-Lai là cảnh Phật chớ không phải danh Phật,
nên trong kinh có câu "Bổn giác vị kim giác Như lai." Bồ-Đề là
chỗ Phật ngự, Phạm-môn là cửa Phật, Bĩ ngạn là đất Phật."
TLHS Thiêng Liêng Hằng Sống.



BĨ (Quẻ BĨ)
否
Quẻ BĨ

thì Kiền ☰ trên Khôn ☷ dưới, Bĩ là gì?

Bĩ 否 nghĩa là bế tắc, gồm có chữ bất 不 ở trên, chữ Khẩu 口 ở
dưới, là ám chỉ con người không có miệng hay nói khác đi dầu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho có miệng cũng không nói được thành lời, dẫu có nói đi
nữa là phải nói theo sự đặt để của người khác. Cũng như chữ
Phỉ 匪 chữ Phi 非 nghĩa là không vậy.
Ở trong trời đất vẫn có đủ cả
vạn-vật. Nhưng ở trong vạnvật thì người là một giống tối
linh. Vậy nên chỉ nói người,
thời đại-biểu được cả vạn-vật.
Người, thật ra là phối với trời đất mà làm ra Tam Tài, nên đạo
người tức là đạo trời đất, mà đạo trời đất chính là ở con người
hiện hữu.
Đạo trời là gì? - Là
Khí Dương.
Đạo đất là gì? - Là
Khí Âm.
Âm Dương hoà
hợp nhau thì sanh
thành được vạn
vật, đạo người
cũng nhân đó mà còn. Âm Dương cách tuyệt với nhau thời
chẳng sanh thành được vạn-vật, đạo người cũng nhân đó mà
mất.
Đặc tính của quẻ BĨ: Càn Khôn là hai cánh cửa để đi vào Đạo
Dịch. Vậy khi cha mẹ phối hợp tức là Âm Dương giao nhau thì
hình thể thứ ba ra đời, sự thành hình của người con. Đứa bé
sanh thuận, nghĩa là đầu quay xuống thì thấy trước nhất: Ba
nét liền tượng ba hào Dương gọi là quẻ Kiền ☰ Ba nét đứt
tượng là ba hào Âm, là quẻ Khôn ☷ Một quẻ kép như trên có
Kiền vi Thiên ở trên, Khôn vi Địa ở dưới đọc là Thiên Địa Bĩ.
Một đứa bé ra đời thì đầu quay xuống phía dưới đất, để cho
Âm Dương hoà hợp (đầu là Dương, đất là Âm) tức nhiên một
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hài-nhi mới ra đời thân thể yếu-ớt là từ chỗ tối-tăm đi ra là thời
BĨ (cần phải được nuôi dưỡng săn sóc).
- Thứ nhất: Đầu quay xuống như thân cây mới mọc.
- Giai đoạn thứ nhì đứa bé nằm ngang, đầu và mình ngang
nhau, chống tay bò như con thú bốn chân.
- Giai đoạn thứ ba đứa bé đứng thẳng, đầu hướng lên trời,
chân đặt lên đất. Đó chứng tỏ là con người đã phải theo định
luật tiến-hoá của Bát-hồn.
Hình dạng các khiếu trên tạo nên quẻ Thiên Địa Bĩ.
Luật tiến-hoá của vũ-trụ là một vòng tròn không đầu mối, thế
nên hết Thái đến Bĩ, qua Bĩ rồi lại Thái. Đó là chuyện hữu
hình. Vô vi cũng vậy.
Con người mới ra đời, đầu quay xuống gọi là "sanh thuận" tức
là mới khởi là phải "đương đầu" với một thế giới mới, tuy mọi
sự đều khó-khăn, phải phấn-đấu lắm mới được. Rồi một phen
trở về cũng vậy, tức là chết. Chơn hồn cũng quay đầu về trình
Mẹ ở Cung Diêu-Trì là Cung Tạo Hoá Thiên (số 9), thì cũng
phải chịu thời Bĩ để thích nghi với một thế giới mới nữa. Thế
nên Ông Bà ta đã rõ thông luật tiến-hoá ấy mà khi người chết
đặt nằm, đầu phải quay ra ngoài là thuận lý Âm Dương
của Trời đất (Trở về là thời Âm, Cung Mẹ là Dương đối với
Âm) Vì chữ ngoài đây tức là Thượng là hướng thượng, như
quẻ ngoại là quẻ "Thượng" là nằm trên. Quẻ nội nằm dưới.
Lại nữa qua hai quẻ THÁI, BĨ đi liền nhau mà bao quát được
vô số vấn đề Đạo-lý trong vũ-trụ.
Thời Bĩ này Âm-khí ở dưới chẳng chịu thượng giao với
Dương, dương khí ở trên chẳng chịu giao tiếp với âm. Âm
Dương cách tuyệt nhau như thế, tất nhiên vạn vật chẳng sinh
thành, còn gì là đạo làm người nữa, nên nói rằng: chẳng phải
đạo làm người. Dịch nói "Bĩ chi phỉ nhân". Việc trời đất lớn
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rộng để chỉ cái bao la, còn thân người nếu âm-khí không xung
lên, dương khí không giáng xuống thành bịnh quan cách bất
thông. Tâm thuật cũng vậy, nếu bên ngoài hưng phấn mà bên
trong chứa nhiều nhân dục, cũng gọi là phỉ nhân vì còn nhiều
thú tính, thì sao xứng đáng vào hàng Tam Tài?
Quẻ BĨ
thì Kiền ☰ trên, Khôn ☷ dưới, thoạt nhìn thì
thấy vị trí của hai quẻ có vẻ là thuận, nhưng luận về khí-hóa
thì khí Dương ở Kiền có tính bốc lên và khí Âm ở Khôn thì
lắng xuống dưới, hai khí có chiều hướng khác nhau thì làm
sao hòa nhau được, đã không hòa được thì vận Bĩ phải đến
mà thôi. Quẻ Thiên-Địa BĨ là lúc bế tàng. Khi Đạo Bế là phần
Dương cuối cùng muốn đứt, chuyển biến ra Âm. Hết thạnh
đến suy, nhơn vật thay đổi: Thời Đạo Bế, người sinh ác tâm,
bạo ngược, gian tham xảo trá, giao cảm ác khí nên tội-lỗi làm
chìm đắm sa đoạ, nhơn vật điêu tàn. Phần Dương tiêu huỷ,
phần Âm thạnh phát. Ấy là lúc Âm thạnh Dương suy.BĨ là thời
kỳ Đạo bế. Đạo vận có một phần Dương, một phần Âm hiệp
thành Càn Khôn Thế giái, thì Âm Dương chuyển vận tuần
hoàn mà sanh sanh hoá hoá mới có đêm tối ngày sáng.
Bĩ là bế tàng, là cùng tận. Bởi Quẻ Thuần Kiền
chủ cát
tường là điều lành. Nhưng cái khó ở đây là quẻ Thuần Kiền đã
biến thành Thiên Địa Bĩ
vì mất đi 3 hào Dương ở dưới,
Âm cứ tiến dần lên (Dương biến Âm).
- THỜI ĐẠO BẾ:
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng Cơ tại Hội Phước Tự
(Cần Giuộc). Ngày 05-04-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926) có
lời rằng: "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
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cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật buộc mối Ðạo
Thiền.TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên cam để vậy,
làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn năm nay. Vì
Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi "Tây Phương Cực
Lạc" và "Ngọc Hư Cung" mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng
sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi
hôm nay rồi; tại Tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu.
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo... Ôi! Thương thay! Công
có công, mà thưởng chưa hề có thưởng; vì vậy mà TA rất đau
lòng. TA đến chẳng phải cứu một mình chư Tăng mà thôi; vì
trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng
trần, TA đương lo cứu vớt. Chư Tăng, chư chúng sanh hữu
căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót; phải rán
sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư Sơn đắc
Đạo cùng chăng là do nơi mình hành Đạo. Phép hành đạo
Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tợ như gần biến "Tả
Ðạo Bàng Môn". Kỳ truyền đã thất, chư Sơn chưa hề biết cái
sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đương
mong mỏi về Tây Phương mà cửa Tây Phương vẫn cứ bị
đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. TA
đã đến với huyền diệu nầy, thì từ 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."
Thời Bĩ
vận cần tu tâm: Quẻ Càn ☰ chồng lên quẻ
Khôn ☷ thành quẻ Bĩ, ám chỉ thời Bĩ vận mạt pháp. Đức Chí
Tôn phái Tam Thánh xuống trần ký Đệ Tam Hòa-ước giữa
Trời và Người để cứu rỗi vạn linh thoát cơn lầm than. Trong đó
có hình ảnh bút lông chim (thượng cầm) do Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn viết, bên cạnh còn có bút lông thỏ (hạ thú) trên tay
Đức Trạng Trình, tuyên cáo tình trạng khẩn cấp cho nhân loại
biết gặp khổ nạn: "Nhân vật mười phần hao tám chín" nếu
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

535

năng tu sẽ được đại ân xá. Tu là làm sao? - Phải biết tôn trọng
mạng sống của muôn loài, không được sát sanh hại vật, đặt
tình thương trên tất cả.
Vì là thời Hạ nguơn: Thời này tất cả mọi tội lỗi đều được phô
bày ra ánh sáng, lòng ham mê chơn lý như lòng chí thành đều
mất dạng. Thay vào đó là mưu mô, thủ đoạn, giả trá, bội phản,
tàn bạo và tham lam…Người ta sống bằng cướp bóc, ít khi có
sự hòa thuận giữa anh em ruột, con thì mong chờ cha chết,
lòng hiếu thảo không còn, thần công lý bỏ hẳn, trần gian đầy
máu đổ.
"Trong thời hắc ám này người đạo đức, kẻ có công cũng thua
kẻ có tiền…Người ta tìm thú vui trong hôn nhân xác thịt chớ
không nghĩ đến việc truyền giống, trong làm ăn thì toàn là gian
lận mánh khoé". Bởi lẽ, quẻ Bĩ có âm khí chiếm phần nội quái
(chủ), còn dương khí bị đẩy lui ra ngoại quái (khách).Địa vị giá
trị đều đổi thay ngôi vị. Tiểu nhân giả làm quân tử (đạo đức
giả). Khi Âm thay vai trò của Dương là thời kỳ mạt pháp xáo
trộn. Âm dương bất giao, nội ngoại ly cách đưa đến xã hội
nhiễu nhương. Đó là thời kỳ sắt thép máu lửa, hắc ám, bĩ vận

BĨ THÁI
否泰
E: Misfortune and fortune.
F: Infortune et fortune.
Bĩ: Tên một quẻ trong Kinh Dịch, chỉ sự bế tắc, ngưng trệ, thời
vận xấu. Thái: còn đọc là Thới, cũng là tên một quẻ trong Kinh
Dịch, chỉ sự hanh thông, hưng thịnh, thời vận tốt. Bĩ thái là hai
trạng thái: Ngưng trệ hay hanh thông, suy thịnh, xấu tốt, rủi
may. Ðó là sự biến đổi trong Ðịnh luật tuần hòan của Tạo Hóa:
Hết suy tới thịnh, hết rủi tới may, hết bĩ đến thái và ngược lại.
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Thường nói: Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, nghĩa là: Hết cơn
bế tắc dữ dội thì tới hồi thịnh vượng đến.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tác hiệp sẵn nhờ xây bĩ thái.


BIA KỸ NIỆM
Bia kỹ-niệm Đức Cao-Sĩ Thượng-Phẩm
(Cao-Quỳnh-Cư)
Cao-Quân người Nam-Kỳ, xuất thân tại Tỉnh Tây Ninh, nối
dòng trâm-anh, vốn nhà thi lễ, phẩm-hạnh mực thước, tánhchất siêng-năng, học hỏi thông-minh, thành danh khi tuổi trẻ.
Lúc ở thế xử tròn Nhơn-đạo, những ra vào trong bể hoạn rừng
danh, hơn mười năm dư đã an phận-sự.Vưà may gặp HộiLong Huê hoằng-khai Đại-Đạo khiến cho Cao-Quân hiệp cùng
lương-hữu tập phò-cơ Chấp bút cầu Tiên Phật giáng đàn hầu
ngâm thơ vịnh phú. May thay, nhờ lượng Từ-bi xuống tay tếđộ, dùng chơn-thần thanh-bạch cầm bút chấp cơ, dạy chúngsanh qui chánh cải tà, khuyên tu-niệm thoát vòng mạt kiếp.
Bởi Đấng Chí-Tôn giáng thế xưng hiệu Ngọc Hoàng ThượngĐế viết Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha Tát Giáo-Đạo
Nam-phương này.
Vậy nên Cao-quân hiệp cùng chư Đạo-hữu phụng thừa Thiênmạng khắp miền Hậu-giang Phổ-độ chúng sanh, nền Đại-Đạo
mới gầy nên từ đó.
Ngày rằm tháng 3 năm Bính-Dần, Đức Chí-Tôn phong CaoQuân là Tá cơ Tiên Hạc Đạo-sĩ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

537

Đến rằm tháng 10 năm ấy Đức Chí-Tôn lại ân phong CaoQuân chức Thượng-Phẩm Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ .
Khôn xiết kể công-lao của Cao-quân đã lo dìu-dắt chúng sanh
còn phải vun trồng nền Đạo giữ tròn phận sự, mưa nắng
chẳng nài, lo Đạo không than, tuyết sương chẳng quản.
Ô hô! Thiên cơ tiền định, người dễ thấu đâu, những ngỡ tay
rường cột sum vầy cùng bạn tác chung lo đắp nền Đạo giữa
trời Nam, nào ngờ đâu số mạng Cao Quân đã vâng Thánh-chỉ
trở về Kinh-Bạch-Ngọc. Thương thay! tiếc thay!
Song nghĩ lại, tuy thể-phách tách rời trần-thế mà tinh thần còn
lai vãng như xưa, muôn năm theo độ rỗi chúng sanh, ngàn
thuở vẫn mặc phò Đại-Đạo.
Ôi, nhớ tiếng thốt giọng cười khôn vùi mạch thảm. Nghĩ công
lao sự khổ khó lấp cơn sầu. Sanh chúng ghi tạc ơn sâu, đồng
một dạ khắc mấy câu kỹ-niệm.
Ngày 1 tháng 3 năm Kỷ-Tỵ (1.929)
Hội-thánh Hiệp-Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài
Chư Đạo-hữu đồng kỹ-niệm

BIA MIỆNG
"Miệng lưỡi của thế gian" cứ truyền nhau từ đời này đến đời
khác. Nếu việc tốt thì lưu danh muôn thuở, nếu việc xấu thì
cũng không qua khỏi miệng người. Đấy chính là "Bia miệng.
Câu ca dao rằng:
"Trăm năm bia đá thì mòn,
"Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ."
Đức Hộ-Pháp nói: "Còn nữa, ngoài ra nữa, còn có cái này; cái
này không hình trạng mà đáng sợ hơn hết là miệng lưỡi của
thế gian. Có nhiều việc không để nơi trang lịch sử được, nhiều
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khi bất công của nhà vua hay của nhơn quần họ không để nơi
trang sử được, họ chỉ để nơi miệng lưỡi thế gian mà thôi, đáng
sợ hay chăng là chỗ đó. Hoặc là vì sự bất chánh yểm cả công
nghiệp công thần của mình; nhưng công nghiệp ấy họ để nơi
miệng lưỡi của dân, của thiên hạ. Bí Pháp ấy mới cao thượng,
mới bền bĩ, Bí Pháp mà Đức Chí Tôn dành để đặng ban
thưởng cho những kẻ vì đạo nhơn luân của con người biết
quên mình. Vì đạo mà tạo tinh thần cho quần chúng đó, Bí
Pháp ấy cao thượng hơn hết."


BIẾM QUỞ
F: Critiquer et blâmer.
Biếm là chê bai, châm biếm. Quở là la,mắng.
Đức Lý Giáo-Tông dạy: 09-03-Kỷ Tỵ (dl:18-05-1929)
"Hương Thanh! Hiền Muội đặng lên nghe Lão dạy mà thôi, Lão
đợi, chào Hiền Muội. Thượng-Phẩm xin tha thứ lỗi của Nữ
phái nhưng Lão chẳng trọn nhận. Lão phạt cả Chức Sắc Nữ
phái một tuần cấm phòng, còn Hiền Muội thì Lão biếm quở, vì
không lo dạy dỗ điều đình, song cho thăng lên Chánh Phối Sư
cho có quyền sửa trị Nữ phái, nhưng mà buộc còn phải tùng
lịnh Ðầu Sư."

BIẾM TRÁCH
F:Critiquer et Réprimander.
Biếm trách: bắt lỗi và khiển trách (quở, bắt lỗi).
Đạo-sử của Bà Hương-Hiếu: ngày 21-10 Bính-Dần (dl 26-111926) Thầy nói:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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 TháiBạch Kim Tinh rất khó. Chiêu cũng vì vậy mà mất ngôi. Các
con chớ dễ ngươi mà phạm thượng nghe à!".


BIÊN CƯƠNG
邊疆
F: Frontière, limite.
Biên cương đồng nghĩa với các từ biên cảnh 邊境, biên thùy
邊 陲 đều có nghĩa là biên giới, nơi bờ cõi tiếp giáp với nuớc
khác.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Kìa CHÍ TÔN CAO ĐÀI đương ngự,
"Rưới hồng ân chặt giữ biên cương."

BIÊN THÙY
邊谁
F: Frontière, limite.
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Nối theo có nhiều anh
hùng liệt nữ như Hưng Đạo Vương, Nữ Trưng Vương… đuổi
quân Minh ra khỏi biên thuỳ, tự ta lấy lại chủ quyền lãnh thổ."
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BIẾN CHẤT
變質
F: dénaturation, dénaturé.
Biến chất: thay đổi chất thiệt, từ chất này qua chất kia.
Thầy dạy: "Cơ sanh hóa Càn khôn không ngoài luật định
"Thành, trụ, hoại, không" là lập nên, tồn-tại, biến chuyển, hư
hao rồi tiêu mất. Sự nói mất chớ thật ra chẳng phải mất đâu,
nó chỉ biến chất thay hình đổi dạng mà thôi. Tỷ như nước của
con sông chảy ra biển cả, tuy là thấy cùng một con sông, chứ
nước của ngày hôm nay không phải là số nước của ngày hôm
qua, giờ này khác, giờ kế khác. Vạn-vật chuyển biến, cả xác
hài con người mang đây cũng vậy, nó cũng chuyển-biến từng
giờ, từng phút. Tế-bào này tiêu-diệt để cho tế-bào kia tăng
trưởng…"

BIẾN CHUYỂN
變轉
F: Évoluer, se transfomer.
Biến chuyển: Thay đổi và chuyển biến.
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
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!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Quyền Giáo-Tông nói: "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 Chơntruyền của Đạo và trọn tuân lịnh của Đức Hộ-Pháp thì xong
mọi việc, các Em cũng đã hiểu rồi !"
Thanh Sơn Ðạo Sĩ có thi rằng:
Biến chuyển Trời Nam cuộc đảo huyền,
Trả vay cho sạch vết oan khiên.
Trường Ðời đem thử gan anh tuấn,
Cửa Ðạo mới ra mặt Thánh Hiền.
Ðau khổ rán gìn nhơn nghĩa vẹn,
Tang thương chờ hưởng huệ ân riêng.
Non sông Việt chủng ngày êm lặng,
Chung sức cùng nhau đức lập quyền.

BIẾN ĐỔI
F: Changer , changement.
Biến đổi: Thay đổi.
Đức Quyền Giáo-Tông nói: "Chẳng có một điều chi dầu nhỏ
mọn thế nào mà Chí Tôn không cho biết trước. Qua đã thấy
phàm trí của mình chưa hề đủ nghị lực thay đổi Thiên thơ
đặng bao giờ. Ngày nay Qua lại càng đặng thấu đáo, lại càng
ghê sợ hơn nữa. Ôi! Thiên cơ mầu nhiệm, chỉn có một đường
chỉ do bởi biến đổi của nhơn tâm mà phải tùng quyền day trở,
nhưng chơn tướng vẫn chẳng thể đổi dời. Hại thay cho những
số mạng căn kiếp nào mà tiền định cho phải chịu làm màu cho
Thiên thơ biến tướng".
Thi văn dạy Đạo có câu:
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Lòng lành là vốn có căn xưa,
Bao quản lợi danh chẳng dám chừa.
Nỗi phận, nỗi nhà còn biến đổi,
Thương mình khá nghĩ phận mình xưa.

BIẾN HÌNH
變形
Biến hình: biến đổi cả hình dạng đi. Giả sử như khi một người
đã chết chôn vào lòng đất, một thời gian sau không còn những
hình ảnh ban đầu nữa, tùy theo thời gian mà hủy diệt cho đến
khi không còn gì nữa cả, chỉ còn là cát bụi mà thôi.
Do lẽ đó mà nhà Phật thường dẫn các Tăng chúng vào bãi tha
ma cho họ chứng kiến những sự biến đổi đó để họ tự chứng
ngộ rằng: Đời là vô thường, không phải là nơi đáng lưu luyến,
hãy tìm về cảnh thật: chỉ có TU mới thoát vòng sanh tử.
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Khối vật chất vô hồn viết tử,
"Đất biến hình tự thử qui căn."

BIẾN HÓA
變化
F: Muer, évoluer.
(Biến 變 là nó làm cho mất đi hình dáng ban đầu, mà hóa 化 là
làm thành một dạng thức khác, gọi là biến hóa.
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62) rằng:
"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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Luận về Dịch cho thấy 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! Trong Đồ Bát Quái còn thấy hai hình vuông xếp lên
nhau, đó là Tứ Âm, tứ Dương.Tất cả nội tiếp trong vòng tròn
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)
*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
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Bát Quái Đồ Thiên, công dụng của các Bát Quái này hoàn
toàn khác nhau. (Xem Bát quái. Vần B.).
Thi văn dạy Đạo:
Từ trước nước Nam chẳng Đạo nhà,
Nay Ta gầy dựng lập nên ra
Ví bằng ai hỏi sao bao nã,
Rằng trẻ noi sau biến hóa già.

BIẾN SANH (Biến Sinh-Thái)
變生
F: Métabolisme.
(Biến là làm cho thay đổi bản chất đầu tiên; Sanh là tạo nên
một hình thể mới). Biến sanh 變 生 là Biến hóa mà sinh ra.
Trong Càn khôn Vũ trụ, không có một vật nào mà không biến
sanh. Sự chuyển sanh, biến kiếp đều do khí Âm Dương, Ngũ
hành hợp lại mà nên thể chất và trưởng thành, tức là muôn vật
hay con người từ lúc hình thành trong thai bào, cho đến khi ra
đời tạo nên thân xác, thể chất, lúc nào cũng đều nhờ Âm
Dương, Ngũ hành mà sinh hóa. Mãi đến khi hình hài mãn kỳ
sinh thọ thì thể xác là vật chất sẽ tiêu tan, các yếu tố đó lại trở
về với bản chất tự nhiên của nó, để rồi lại chuyển hóa ra một
hình thể khác nữa. Vậy, mọi vật lúc nào cũng phải biến sanh.
Trong Vũ trụ, muôn loài đều do hai khí Âm Dương là khí Âm
quang và Dương quang giao cảm mà tạo thành.Dù là cây cỏ
cũng đều do âm dương ở hoa và quả mà biến sanh ra.
Đức Hộ-Pháp nói: "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
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Pháp luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô đạo chớ không phải sửa
Đạo. Con hiểu à !" (ĐS. II. 123 -125)
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."

BIẾN SANH CHI PHÁI
變生枝派
Đức Hộ-Pháp nói: "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, Đại Từ Phụ biết không thể gì
không biến sanh chi phái, nếu nảy sanh Chi Phái rồi thì
không phương cứu vãn và trị loạn được, thì nền Chánh Giáo
của Đức Chí Tôn không có giá trị gì hết, Bần Đạo vừa nghe lời
Đức Lý, Đức Chí Tôn không đến chừng ba tháng. Khi Đức Chí
Tôn giáng cho làm Lễ đăng điện tái quyền Giáo Tông lại chính
mình Ngài đòi Đức Lý đến, Đức Lý xin từ chức Giáo Tông."

BIẾN THÂN
變身
Đức Hộ-Pháp lập lại lời nói của Thầy rằng: -"Thầy muốn nơi
nào có dấu chơn của ba con đến thì nơi đó hết khổ và Chí Tôn
cho biết rằng cái khổ ách của nhơn loại là cùng khắp thế gian,
nên Thánh-ý Thầy muốn giao cơ cứu khổ cho con phải làm thế
nào nêu ngọn cờ cứu khổ để giải khổ cho nhơn sanh cùng
khắp mặt địa cầu nầy". Qua không hiểu Qua là thế nào mà khi
Thầy biểu Qua phải lãnh làm rồi Thầy sẽ dạy Pháp biến thân
con ra vạn ức ... Buổi nọ Chí Tôn dạy phải vưng, chớ chưa
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hiểu Pháp biến thân của Chí-Tôn đã ban cho ra thể nào. Khi
chưa có Hội-Thánh Phước-Thiện Qua rất ngại, đến chừng
Chí-Tôn dạy muốn lập Hội-Thánh phải lập Thập Nhị Đẳng Cấp
Thiêng Liêng trước, thật là quyền năng Chí Tôn vô đối, khi ban
cho Qua không bao lâu mà lập thành được Hội Thánh Phước
Thiện, tức nhiên là Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Bây giờ đây đã
có mấy em sẽ nối gót phụng sự Hội Thánh Phước Thiện
chung lo gánh vác cơ cứu khổ để thay thế cho Qua gần-gũi
chúng sanh để phụng sự, gánh sự khổ não của con người thì
thấy rằng: Chí Tôn đã giúp cho Qua thêm được nhiều tay chơn
để lo cứu khổ cho mau ra chơn tướng."

BIẾN THỂ
變體
F: Modification, nouvelle forme.
Biến thể: biến đổi hình thể củ ra hình thể mới khác.
Đức Chí-Tôn cho biết về nền Công giáo như vầy:
"Nhân-loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh
Tông-Ðồ. Chiếc Ngai quí báu nhứt trên thế gian nầy hiện là
chiếc Ngai của vị Đệ nhứt Cao-đồ của Người. Giáo-lý ấy đáng
lẽ phải đem lại Hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái
lại nó gây mầm chia rẻ và chiến tranh.Bởi thế, nên nay chính
Thầy phải đến để đem lại cho các con nền Hoà-bình đã từng
hứa hẹn."

BIẾN THIÊN
變遷
F: Changement, transformation.
Biến thiên: thay đổi của sự vật
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Hôn Phối có câu:
"Cơ sanh-hóa Càn-Khôn đào-tạo,
"Do Âm-Dương hiệp đạo biến-thiên."

BIẾN TƯỚNG
變相
F: Phase.
Biến tướng là làm cho thay đổi hình dạng, rộng lớn ra, nhưng
bản chất vẫn như nhiên, nghĩa là không thay đổi.
"Phước Thiện là một cơ quan trực thuộc Hiệp Thiên Đài,
nhưng không có trong Pháp Chánh truyền, mà chính là do
Đức Hộ-Pháp biến tướng ra. Ấy là một cơ quan cứu khổ cho
nhân loại, vì Hiệp Thiên Đài chỉ có 15 người không đủ nhân sự
để Phổ độ nhơn sanh một cách rộng rãi. Đức Hộ Pháp thể
theo Thánh ý của Đức Chí Tôn lập ra Cơ quan Phước Thiện là
mở con đường tu thứ hai để cho nhơn sanh trở về cựu vị nơi
cõi Thiêng liêng Hằng Sống. Bởi: Con đường tu thứ nhứt là đi
theo hàng phẩm Cửu Thiên Khai Hóa, tức là lập công nơi Cửu
Trùng Đài, đi lên dần dần theo các phẩm trật của Cửu Trùng
Đài. Đi từ Đạo hữu (đối phẩm Địa Thần) lên tới Giáo Tông (đối
phẩm Thiên Tiên hay Phật vị)."

BIẾN XUẤT
變出
"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
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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."


BIẾNG NHÁC
F: Paresseux.
Đức Hộ-Pháp nói: "Hạng nhứt dòm trở lại thấy họ làm biếng đi
Cúng, thấy nó não nề làm sao! Thối chí làm sao! Bần Đạo cho
hay lần này là lần chót, ngày giờ nào có Đại lễ như vầy, Bần
Đạo ngó thấy trước mắt nếu còn sự biếng nhác của con cái
Đức Chí Tôn, Bần Đạo không thuyết Đạo nữa, lần này là lần
chót!"


BIỂN ĐỔI NON DỜI
Thi văn dạy Đạo có câu:
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lường.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BIỂN NỌ HÓA CỒN DÂU
Thi văn dạy Đạo có câu:
Phòng cơn biển nọ hóa cồn dâu,
Chưa hết quan viên há hết chầu.
Cái bả vinh huê đời rối rắm,
Nguồn đào thong thả đã là đâu?

BIỂN KHỔ
Chữ Khổ hải được dịch ra là: Biển khổ, Biển trần khổ, Bể
thảm, Biển trần.
Ðức Phật nói: Nước mắt chúng sanh trong cõi trần nhiều hơn
nước bốn biển. Nhơn sanh phải chịu biết bao nhiêu đau khổ,
mà bốn cái khổ không thể tránh khỏi là: Sanh, Lão, Bệnh, Tử.
Ngoài ra nhơn sanh còn phải chịu những nỗi đau khổ trong
việc mưu sinh và trong việc tranh danh đoạt lợi.
Ðức Phật ví cõi trần là biển khổ. Nhưng Ðức Phật cũng nói:
"Khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn." Nghĩa là: Tuy biển khổ
rộng mênh mông nhưng khi quay đầu lại thì thấy bờ giác.
Nơi cõi thiêng liêng, biển khổ hiện ra rõ rệt nhứt. Con người
muốn đến cõi Thiêng Liêng Hằng Sống thì phải vượt qua biển
khổ nầy.
Thi văn dạy Đạo:
Bên mình sầu vướng khá âu lo,
Bước nhọc đường gay gắng chí dò.
Biển khổ chơi vơi lằn sóng dập,
Mau chơn kẻo trễ bước con đò.
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BIỂN TRẦN KHỔ
E: The ocean of humain pain.
F: L’océan de douleur humaine.
(Biển trần khổ: Chỉ những nỗi đau khổ của con người nơi cõi
trần nhiều như nước biển). Ðức Phật Thích Ca nói: con người
đến thế này phải chịu trong Tứ khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử,
ngoài ra người còn chịu biết bao khổ sở trong cuộc đời trên
con đường tranh danh đạt lợi, nên Ðức Phật nói: "Nước mắt
của chúng sanh góp lại còn nhiều hơn nước bốn biển".
Bài Khai Kinh có câu:
"Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
"Ánh Thái-Dương giọi trước phương Đông".
* Ngày 20-11-Bính Dần (Vendredi 24-12-1926)
Đức Chí-Tôn giáng cơ than: "Các con ôi! Nếu nói rằng Thầy
đã nhiều cực nhọc từ ngày khai Đạo đến chừ, Đạo đặng phổ
thông mau chóng dường này thì đáng lẽ Thầy mừng cho các
con lắm mới phải, sao Thầy lại buồn? Các con ôi! Các con đã
chịu lắm khổ-não nơi biển trần này từ mười ngàn năm rồi, đã
ở dưới quyền Tà-quái áp chế, vì vậy mà Thầy phải phế hết
Bạch Ngọc-Kinh, Huỳnh-Kim-khuyết giáng trần độ-rỗi các con,
chớ chi Thầy đến mà làm giảm bớt sự khổ-não các con chẳng
đặng nữa thì thôi, lẽ nào còn lập Tân-luật ràng buộc các con
thêm nữa, vì cớ mà Thầy buồn!

BIỂN MÊ
E: Ocean of passion
F: L’océan de passion.
Bài Thài Hiến lễ Tam Nương Diêu-Trì-Cung:

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

BIỂN NỌ HÓA VƯỜN
Thi văn dạy Đạo rằng:
Phòng cơn biển nọ hóa vườn dâu,
Chưa hết quan viên há hết chầu.
Cái bả vinh huê đời rối rắm,
Nguồn đào thong thả đã là đâu.

BIỂN TÌNH
Biển tình: Tình là oan oan, oan oan là khổ. Biển tình là biển
khổ.


BIỆN BẠCH
辮白
F: Exposer clairement.
Biện bạch: bày tỏ rõ ràng.
Thánh Tâm Tài Nữ nói: "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
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thêm nữa thì phần kết quả xứng đáng họa may mới hiển hiện
đặng."

BIỆN NHI
辦兒
E: The chief of Chorus children.
F: Le chef des enfants de choeur.
Biện: Sắp đặt, cáng đáng công việc. Nhi: Trẻ em, chỉ các em
đồng nhi, là các em nhỏ được luyện tập tụng kinh. Biện nhi là
một đồng nhi có tư cách được cử ra để làm đầu Ban đồng nhi,
điều hành công việc của Ban đồng nhi nơi Thánh Thất hoặc
nơi Ðiện Thờ Phật Mẫu.
Biện nhi lãnh lịnh nơi vị Giáo nhi hay Trưởng Ban Lễ.
Giáo nhi là người đã thi đậu cấp bằng của Hội Thánh, có phận
sự dạy đồng nhi tụng kinh đúng giọng và đúng nhịp.


BIẾT (Hiểu về sự gì)
F: Savoir, connaitre.
Biết: Hiểu về sự gì.
Đức Lão Tử khi đạt được bí mật của Bát Quái Đồ; Xong rồi,
Ngài từ giã nhà Châu, Ngài về Côn Lôn Sơn mà an nghỉ, Môn
đệ của Ngài hỏi: "Ngài về Côn Lôn Sơn để làm gì? Có hạnh
phúc hay không?
Ngài trả lời: "Duy có cái Biết của ta mà nó làm cho ta có cái
thú vị sống đặc biệt riêng, không cần nói rõ hạnh phúc ấy ra
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thế nào? Nhưng ta chỉ nói rằng: cái biết của ta nó làm cho ta
hưởng được thú vị an ủi của cái sống ấy."
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." (12 chữ Biết)


BIỆT ĐIỆN
別殿
E: Personal palace
F: Palais personnel.
Biệt: Riêng. Ðiện: Tòa nhà. Biệt điện là tòa nhà dành riêng
làm nơi làm việc cho một vị Chức sắc Ðại Thiên phong cầm
quyền nền Ðạo.
Biệt điện của Ðức Giáo Tông là Giáo Tông Ðường.
Biệt điện của Ðức Hộ Pháp là Hộ Pháp Ðường.
Biệt điện của Ðầu Sư là Ðầu Sư Ðường.
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BIỂU HIỆU
表號
F: Symbole.
Đức Lý dạy: "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 Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ mà mừng, mà hễ
mừng thì lại càng thêm giận lẫn vào trong. Nhưng nhiều vị Đạo
hữu chỉ lãnh chức mà chơi, chớ chưa hề hành đạo."


BÍCH HẢI
"Trong tám góc có tám cái cầu. Lạ thay, cầu ấy không phải
bằng cây ván, mà nó là tám đạo hào-quang. Cầu ấy bắc
ngang bờ. Dưới cầu ấy chúng ta ngó thấy dường như một
BÍCH HẢI nước xao, sóng dợn như biển sôi nổi đó vậy. Trong
tám góc chúng ta thấy đó, chắc cả thảy đều để ý nơi góc ta
đến, thấy nhơn-loại đi tới đi lui nhiều hơn hết. Lạ thay! Cầu ấy
rất huyền diệu, ai đứng đó được mới biết mình nhập vô Bát
Quái-Đài. Lúc để bước lên cầu, cầu ấy chuyển di, làm cho
chúng ta phải yếu, đi không đặng. Chúng ta muốn thối bộ. Khi
chơn vừa bước tới chính mình ta ngó thấy dường như mình
yếu đi, nhưng người nào bước tới cũng đặng. Đi được nửa
chừng nếu không đủ Thiên-vị, hay vì tội tình oan-gia nghiệtchướng chi mà chúng ta đã đào tạo nơi mặt thế này, chúng ta
đi tới nửa cầu sẽ bị lọt xuống Bích-Hải. Khi còn ở trên cầu,
chúng ta thấy hình ảnh còn đẹp đẽ tốt tươi, nhưng lọt xuống
Bích-Hải rồi hình thù đen thui dị hợm lắm, ta không thể tưởngtượng, còn hơn loài mọi kia, tối đen như vậy."


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BINH KHÍ
兵器
F: Armes et munitions.
"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."

BINH KHÍ DIỆT TÀ QUYỀN
兵器滅斜權
Đức Quyền Giáo Tông nói: "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 Tam-Kỳ Phổ-Độ thể-thiên
hành-hóa là món binh khí để diệt Tà-quyền."

BINH VỰC BẢO TRỌNG
Đức Hộ-Pháp nói: "Bà Nữ Đầu-Sư hồi còn tại thế này cũng
vậy, hay về cõi Thiêng-Liêng cũng vậy thương Em lắm,
thương phái Nữ lắm, Bà binh vực bảo trọng từ khi mới mở
Đạo, biết bao phen Đức Lý-Giáo-Tông đã phẫn nộ, chính mình
Bần Đạo cũng không thế binh vực được mà còn có thể ghét
nữa mà chớ. Duy có một mình Chị binh vực bảo trọng phái
Nữ còn tồn tại đến ngày nay, bằng không thì bị phế rồi, bị Đức
Lý phế rồi đó."
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BÍNH (Giáo Sư Thái Bính Thanh)
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo
Thọ phong Giáo sư phái Thái. Ngày 07 tháng 8 Bính Dần.
Thánh danh là Thái Bính Thanh.

BÍNH DẦN
丙寅
"ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ do Đức Cao Đài Thượng Đế
dùng Huyền-diệu Cơ bút khai sáng tại nước Việt-Nam từ năm
Bính-Dần (1926) đến nay đã 30 năm, độ dân được một số
thiện-nam tín-nữ hơn hai triệu người, Tổ-Đình thờ Đức ChíTôn và Đền thờ Đức Phật-Mẫu lập thành tại Thánh-địa Tây
Ninh. Hội Thánh hành-đạo dưới quyền Đức Tiên-Trưởng Lý
Thái-Bạch kiêm Giáo-Tông về mặt vô-vi, còn về mặt hữu-vi thì
dưới quyền Đức Quyền Giáo Tông Thượng-Trung-Nhựt, nay
đã qui thiên. Hiện giờ Đức Hộ-Pháp chấp-chưởng quyền tối
cao trong cửa Đạo cho tới ngày có Giáo-Tông hữu-hình
chánh-vị.."


BÌNH BÁT VU
E: The bowl for alms
F: Le bol à l’aumône
Đức Hộ-Pháp nói: "Ðức Phật Thích Ca cầm Bình Bát Vu đi ăn
xin đặng nuôi kẻ nghèo nàn đói khó nơi "Cấp cô độc viên" mà
cái Ðạo của Ngài tới 2.500 năm vẫn còn bền vững, nó vẫn
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giàu có, cả văn minh Phật Giáo đã truyền bá toàn cõi Á Ðông
nầy, nếu chúng ta thấy của cải vô biên vô tận của nó, chúng ta
thấy không thể gì tính toán được gọi là "vô toán".
"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."
Bát Nương Diêu Trì Cung có bài thi khoán thủ:
BÁT- VU hành khất bữa mơi chiều,
NƯƠNG tưởng mình to giống kẻ thiêu.
KÍNH đến Tây phương tầm Xá lợi,
TẶNG tình đồng đạo phải đồng yêu.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu,
"Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn."

BÌNH DƯƠNG
E: The Pacific
F: Le Pacifique
Đại dương dọc theo bờ biển Châu Á tới châu Mỹ.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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Bình Dương lập trận sờ sờ,
Cả chư vạn quốc dựng cờ chiến tranh.
Đánh nhau đổ nước nghiêng thành,
Lưu hồng một trận tan tành nhân gian.

BÌNH HÒA
平和
F: Équilibre et paix.
Thầy dạy: "Thầy thấy tình đời càng đổi, còn nước non ra sao?
Phàm muôn việc chi, hễ có sanh thì phải có diệt, hễ có thắng
thì phải có bại, hết hưng tới hạ, hết hồi áp chế đến lúc bình
hòa, ấy là lẽ thường của Thầy đã định vậy. Mà than ôi ! Có ai
thấu đáo vậy chăng? Thầy chính mình đến đây, các con nhứt
tâm với Thầy thì đủ, dầu muôn việc chi khó nhọc, thì các con
cũng đều thoát khỏi." (Năm Bính Dần (1926)

BÌNH NGHỊ
平評
F: Délibérer.
Ông Lê Văn Lịch, chủ chùa đến bảo mấy ông rằng: Căn phòng
này có ma, không ai dám nghỉ, hai ông có thể dọn sang phòng
khác.
Nghe thế, Đức Hộ Pháp mới đi vòng quanh quan sát căn
phòng. Bất chợt Ngài thấy một cây cột bị mối ăn lam nham.
Ngài đến gần trông kỹ thì thấy có bốn đầu hình người quen
thuộc. Ngài mới gọi Đức Cao Thượng Phẩm đến và bình
nghị. Mới hay hình trên cùng là Đức Thượng Sanh, hình kế là
Đức Cao Thượng Phẩm, hình có khôi giáp là Đức Hộ Pháp,
hình cuối là Đức Giáo Tông Ngô Văn Chiêu. Nên các ông
chẳng chút sợ hãi và nghỉ luôn tại phòng đó. Ông Lê Văn Lịch
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ngạc nhiên hỏi, hai ông mới chỉ cho ông Lịch coi các hình. Ông
Lịch lòng còn nghi. Khi Đức Như-Ý Đạo-Thoàn Chơn-Nhơn
(tức ông Lê Văn Tiểng, thân sinh ông Lịch) giáng cơ bảo ông
Lịch đến lấy quyển ống trên ghế thờ đọc lời di ngôn của Ngài:
"Tôi xin dâng: đệ tử (tức Thái Lão Sư Trần Văn Thụ sau sắc
phong Ngọc Chưởng Pháp) và con tôi (tức ông Lịch sau sắc
phong Ngọc Đầu Sư) cho nền Đạo mới."
Nhờ đó, ông Lịch mới thật sự tin theo Đạo. Trong buổi đầu
khai đạo rất nhiều huyền nhiệm. Tiếc rằng, sự mầu nhiệm đó
kéo dài không được lâu.

BÌNH SANH
平生
E: During the life time.
F: Durand la vie/
Bình: Bằng phẳng, yên ổn, bình thường. Sanh: sống. Bình
sanh là lúc ngày thường còn sống.

BÌNH TÂM
平心
E: The tranquillity of mind.
F: La tranquilité d’esprit.
Bình: Bằng phẳng, yên ổn, bình thường. Tâm: Lòng dạ. Bình
tâm là cái tâm yên ổn, không vọng động lo âu.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Chẳng những trợ giúp về mặt vật chất hình thức bên
ngoài mà thôi, mà đến tinh thần bên trong cũng phải có
sự an ủi tâm hồn cho người được an vui, bình tâm
định trí.
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BÌNH TỊNH
平並
Bình tịnh: hòa bình và an tịnh.
Thanh Tâm Tài Nữ nói: "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."

BÌNH THÂN
平身
E: To stand up.
F: Se mettre debout.
Bình: Bằng phẳng, yên ổn, bình thường. Thân: Thân mình.
Bình thân là đứng dậy (khỏi phải quì).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chư hiền hữu bình thân.


BỊNH ĐẠO
病道
(Bịnh: là một sự suy yếu của cơ thể, đó là một trong bốn nỗi
khổ của nhân lọai: Sanh, Lão, Bịnh, Tử gọi là Tứ Khổ; Đạo: là
nói chung về phần tâm linh, tôn giáo, Tín ngưỡng). Bịnh Đạo
là múôn nói về sự suy yếu của một nền Tôn giáo.
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Thầy dạy: "Bịnh Đạo ngặt như mây treo dưới gió, bọt nổi trên
dòng, dông đến nước tuôn thì phải tiêu tan rời rã. Đứa thì Tiên
nầy, Thánh nọ, đứa thì động cũ ngôi xưa, biết được rồi thì
hiêu-hiêu tự đắc, chỉ dòm nơi mình, quên cả sanh chúng, bảo
sao tà quái chẳng thừa hư phá hoại. Nên biết rằng, hễ xuất
trường công quả thì cái đọa luân hồi kia chẳng thoát được, lựa
gì ngôi tốt phẩm cao. Con yêu dấu của Thầy vì đó mà chẳng
biết bao nhiêu đọa lạc!"


BÓNG CHÍ LINH
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."

BÓNG DƯƠNG
E: The sun light.
F: La lumière du soleil.
Bóng: Ánh sáng, hình ảnh. Dương: chỉ mặt trời. Bóng dương
là ánh sáng mặt trời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bóng dương tỏ rạng lố chơn mây,
Rừng thung bóng nhựt đã hầu chinh.
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BÓNG KHUẤT
Bóng: Ánh sáng, hình ảnh. Khuất: Không thấy. Bóng khuất là
hình ảnh đã mất, ý nói chết.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người nhơn nghĩa giữ tròn,
"Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa."

BÓNG NGỌC
Bóng: Ánh sáng, hình ảnh. Ngọc: chỉ người con gái đẹp. Bóng
ngọc là hình ảnh của người con gái đẹp.
Kinh Hôn Phối có câu:
"Dưới trăng bóng ngọc còn nguyên,
"Ôm bình, bao tóc sang hèn cũng cam."

BÓNG PHỤNG
Bóng phụng: Xe Phụng-liễn chở vong hồn người được siêu
thăng.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Đẩu-Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
"Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
"Tiêu thiều lấp tiếng dục-tình,
"Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân."

BÓNG QUANG ÂM
E: As the time goes on.
P: Comme le temps passe.
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Bóng: Ánh sáng, hình ảnh. Quang: Sáng, chỉ ngày. Âm: Tối,
chỉ đêm. Quang âm là ngày đêm.
Bóng quang âm là hình ảnh ngày và đêm thay đổi nhau, hết
ngày tới đêm, chỉ thời gian trôi qua mau.
Kinh Sám Hối có câu:
"Việc sanh tử như dường chớp nháng,
"Bóng quang âm ngày tháng dập dồn."

BÓNG TÙNG QUÂN
E: The shadow of pine (the husband).
P: L'ombre de pin (le mari).
Bóng: Phần tối phía sau khi vật được chiếu sáng. Tùng: Cây
tùng, thuộc loại thông, thân thẳng, ruột chắc, cành lá xanh tươi
suốt bốn mùa, nên thường được ví với người quân tử. Người
vợ sống trong sự che chở của chồng nên gọi là núp bóng tùng.
Bóng tùng quân là bóng của người quân tử, chỉ người chồng.
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Nương lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã đeo mang lấy miếng hồng quần.
Đừng ham mây khỏa đảnh Thần,
Nhớ cơn lỗi đạo tảo tần mai xưa.


BÔ VẢI
Thường nói người nghèo mặc quần bô áo vải, như vậy bô vải
là loại vải xấu. Trái lại là "quần hàng áo lụa" dành cho người
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sang trọng, quyền quí thường dùng. Nghĩa bóng là sự đơn
giản, tiết kiệm là hạnh của người Tu: không xa hoa phù phiếm.
Thứ nhất là tốn kém nhiều, phải vất vả vì đua đòi vật chất. Thứ
hai làm cho người chung quanh đau khổ vì thua kém.
Ngày 6-9-Bính Dần (dl: 12-10-1926)
Thầy hỏi "Vì tại sao Thầy muốn các con mặc đồ bô vải chăng?
- Vì bô vải là tấm gương đạo đức, các con đã rõ đạo thì biết
đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế
gian nầy. Như sự lãng phí se sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là
một việc tổn đức vậy."

BÔI XÓA
Bôi xóa là làm cho mất đi dấu vết cũ. Ở đây bôi xóa có nghĩa
là truất bỏ những gì mà từ trước tới nay người tu đã từng lập
công quả, nhưng vì tội tình quá đáng nên bị xóa sạch rồi.
Thầy dạy: ngày 12-12-1926 (âl: 8-11-Bính Dần)
T... con, Ðạo mở tức để cứu vớt sanh linh thoát vòng khổ hải,
ấy là cho kẻ hữu phần mà thôi. Nếu nơi Thiên cơ chẳng xảy ra
điều trắc trở, Ðạo Thầy chừng một năm đã khắp toàn trong thế
giới. Nhưng thiệt hư, hư thiệt chỉ có đức hạnh của các con
lướt qua khỏi mà thôi. Thầy đã lắm lúc nhọc nhằn chìu theo
thế mà dẫn bước đường, nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở
trần mà phạm thượng đến Thầy và dằn thúc chư Môn đệ và
chư chúng sanh. Nếu Thầy chẳng lấy đại từ đại bi mà lập nền
Ðạo thì sổ của kẻ đặng vớt khỏi trầm luân và kẻ Chí Thánh đã
bị Thầy bôi xóa hết."
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
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một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bao nhiêu, Lão càng giận bấy
nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn
phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Người gia
công độ rỗi.".


BỐ ĐẠO NAM PHƯƠNG
布道南方
Bố 布 là sắp đặt, bày biện.Thí dụ: Bố trí.
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.

BỐ HÓA
布化
E: To teach
F: Enseigner
Bố hóa 布 化 là dạy dỗ, cảm hóa khắp mọi nơi.
Thầy dạy: "Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi
Thầy đã bố hóa vào lòng con, như con tính điều chi, tức Thầy
đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho
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kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của Tà Thần
Tinh Quái thì không thế gì làm môn đệ Thầy đặng."
Lại nữa Thầy than: "Công Thầy bố hóa, bị lũ học trò tham lam
ngu xuẩn, dục lợi cầu danh làm cho tà quái lẫn vào, dìu dắt
vào chốn hang sâu vực thẵm; thế mà hồn Ðạo phải chịu ngàn
năm phưởng phất."
Thánh ngôn Thầy dạy:
"Bố hóa người đời gây mối Đạo,
"Gia ân đồ đệ dựng nền nhân."
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

BỐ THÍ (1) (Phật Học)
布施
Bố thí (S, P: dāna) là Hành động hiến tặng, bao gồm việc chia
xẻ của cải vật chất và năng lực hoặc trí huệ, tinh thần cho
người khác. Muốn được như thế, cần có lòng từ bi hỉ xả, sẵn
sàng nhường cả phúc đức cho người. Bố thí được xem là
hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Bố thí là một trong sáu
hạnh Ba-la-mật-đa "Lục độ", một trong mười Tùy niệm (p:
anussati) và là một đức hạnh quan trọng để nuôi dưỡng Công
đức (s: puṇya).
Trong Tiểu thừa, bố thí được xem là phương tiện để đối trị tính
tham ái, ích kỷ và được thực hành để tránh khổ đau của đời
sau. Theo Ðại thừa, bố thí là biểu hiện của lòng Từ bi và là
phương tiện để dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ. Hành động
bố thí thức ăn cho các vị Khất sĩ hiện nay vẫn còn phổ biến tại
các nước theo Phật pháp Nam truyền. Phật tử tại các nước
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này cúng tặng tiền bạc và phẩm vật cho chùa chiền và Tăng
sĩ, ngược lại các vị Tỉ-khâu "bố thí" Phật pháp, hướng dẫn tu
học. Hành động này cũng được xem là để nuôi dưỡng phúc
đức."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BỐ THÍ (2) (Theo Cao Đài Giáo)
布施
E: To give alms.
F: Faire l’aumône.
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".
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
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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. 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,
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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
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:
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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
Tôn định là tới buổi Đức Chí Tôn nói các con đã làm xong
phận sự Thầy cho con về."

BỐ TỪ BI
布慈悲
Bố từ bi là ban rải lòng thương yêu của Đức Thượng Đế đến
cả chúng sanh
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,
"Bố từ bi tế bạt vong hồn."

BỐ TỬ
布子
F: Morceau rond d'étoffe cousu sur le devant ou l'arrière de
l'habit de cérémonie.
Bố tử là một miếng vải hình tròn, bề ngang chừng một gang
tay, trên đó có thêu Thiên Nhãn Thầy, hoặc sáu chữ "Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ", 大道三期普 渡 dùng để gắn trước ngực và
sau lưng áo Ðại phục của Chức sắc cao cấp Cửu Trùng Ðài.
"Bố tử" định nghĩa là "Tấm hàng thêu đính, hoặc tròn, hoặc
vuông, kết theo áo quan, áo phẩm phục" là theo Phật Giáo
Với Cao Đài: "Trên áo Ðại phục ba vị Ðầu Sư Nam, trước
ngực và sau lưng đều có miếng bố tử hình tròn, đường kính
20 phân, có sáu chữ Nho 大道三期普渡 sắp đặt trên một vòng
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tròn, được bao quanh bởi 3 vòng vô vi, nơi chính giữa có chữ
Thái 太 hay Thượng 上 hay Ngọc 玉 tùy theo sắc phái.
Áo Ðại phục của Nữ Ðầu Sư có hai miếng bố tử trước và sau
y như của Ðầu Sư Nam nhưng không để chữ chỉ sắc phái, mà
nơi đó thêu Thiên Nhãn bao quanh một vòng Minh khí."


BỒ ĐỀ (Phật Học)
菩提
E: Boddhi.
F: Bouddha.
Bồ Đề (S,P: bodhi) dịch nghĩa là Tỉnh thức, Giác ngộ 覺 悟.
Trong thời Phật giáo nguyên thủy, Bồ-đề là từ chỉ trạng thái
chứng được bốn cấp trong Thánh đạo (s: āryamārga) bằng
cách hành trì 37 Bồ-đề phần và diệt trừ Vô minh, liễu ngộ
được Tứ diệu đế.
Trong Tiểu thừa (s: hīnayāna), Bồ-đề là chứng được Tứ diệu
đế, thoát khổ. Ở đây người ta phân biệt ba giai đoạn: - TU và
chứng quả Thanh văn thừa (s: śrāvakayāna), - TU và chứng
quả Ðộc giác Phật (s: pratyekabuddha) - Sau cùng là đạt quả
vị Phật tam-miệu (s: samyak-saṃbuddha) tức là đạt Nhất thiết
trí (s: sarvajñatā), có khi gọi là Ðại bồ-đề (s, p: mahābodhi).
Trong Ðại thừa, Bồ-đề được hiểu là trí huệ nhận ra rằng không
có sự sai khác giữa Niết-bàn (s: nirvāṇa) và Luân hồi (s:
saṃsāra), giữa khách thể và chủ thể. Bồ-đề là chứng được trí
Bát-nhã (s: prajñā), nhận ra Phật tính của chính mình hay của
muôn loài, nhận ra tính Không của thế gian, nhận biết "sự thật
như nó là" (Chân như). Ðại thừa phân biệt ra ba loại Bồ-đề:
giác ngộ cho chính mình (giác ngộ của một vị A-la-hán), giải
thoát cho chúng sinh (giác ngộ của một vị Bồ Tát) và giác ngộ
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hoàn toàn của một vị Phật. Trong quan điểm này, mỗi trường
phái Ðại thừa lại có một cách giải thích khác nhau. (Tham
khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Thầy nói: "Bồ-Đề là chỗ Phật ngự".
Thầy dạy:
Tội trần kiếp tội dư đã quá,
Phận công phu nhân quả đã chưa rồi,
Mượn bồ đề quày quả thế thôi,
Chẳng phải kệ với kinh năng đúc Phật.

BỒ ĐỀ (Cây Bồ Đề Tại Tòa Thánh Tây Ninh)
• Nguyên nhân nào Đức Hộ Pháp cho trồng cây Bồ Đề
trong sân Đại Đồng Xã trước mặt tiền Đền Thánh và sau
ngựa Phật Tổ, có ý nghĩa gì?
- Bồ Đề, Xá Lợi Phật là hai
báu vật của Phật Giáo Tây
Thiên Trước, do vị Đại
Đức NARADA THERA
Phó Giáo Tông Phật Giáo
Tích-Lan hiến cho Đạo
Cao Đài vào ngày 15-5Quí Tỵ (1953) được Hội
Thánh tiếp nhận long
trọng và Đức Hộ Pháp
thuyết minh ý nghĩa của
Ngọc Xá Lợi Phật và cây
Bồ Đề tại Đền Thánh…
Năm Ất Mùi (1955) sau lễ
Vía Đức Quan Thánh Đế
Quân nhằm ngày 24-6-Ất
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Mùi, Đức Hộ Pháp cùng Chức Sắc Hội Thánh ra sân Đại Đồng
Xã trước trụ phướn để trồng cây Bồ Đề.
• Cách trồng: Đức Ngài ra lịnh Công Viện cho thợ đào hầm
sâu xuống đụng đá, rồi xây bầu tròn như hiện nay, cho đổ vào
hầm hơn 20 xe phân bò đề bón phân cho cây, điều đó chứng
tỏ cho sự lâu dài… Khi khởi sự trồng, Đức Ngài dạy vị Lễ
Sanh Thái Thu Thanh đương thủ lãnh Bảo Thể, bưng chậu
cây Bồ Đề đặt xuống hầm trồng; kế Đức Hộ Pháp lấy dá xúc
ba dá đất lấp vào gốc cây Bồ Đề, duy có lấy cái Mão của Đức
Ngài xuống trước khi trồng cây quí. Lúc đó có số Chức Sắc
Hội Thánh cũng định góp phần trồng cây Bồ Đề, nhưng Đức
Hộ Pháp chỉ để cho vị Lễ Sanh đặt chậu cây vào bồn trồng mà
thôi.
Điều nầy có lẽ Đức Hộ Pháp đã tiên liệu để cho Nhơn sanh
trồng, tức Nhơn sanh phải gìn giữ đúng như pháp định thời
gian qui nhứt, còn để cho Chức Sắc Hội Thánh Trồng thì cây
Bồ Đề bị chuyển hệ! (Lễ Sanh là Đại diện Nhơn sanh).
Đức Ngài giải thích: "Phải xây bồn để ngăn rễ cây rừng thiên
nhiên sau này lấn cây Bồ-đề, còn phân để bón cho cây Bồ đề
khi lớn lên."

BỒ ĐỀ DẠ
菩提夜
Bồ-Đề-Dạ 菩提夜 Hán Việt dịch từ Phạn ngữ Buddhaya là một
vị Bồ Tát do Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát hóa thân ra..
Theo Kinh "Đại Bi Tâm-Đà-Ra-Ni Xuất Tượng", Tổ Văn Thê
Đại Sư đem 84 câu của Chú Đại Bi họa ra thành những bức
tượng: Hoặc hình Phật, hình Bồ Tát, hình các Thánh nhị thừa,
hoặc hình Phạm Thiên Đế Thích, hoặc các hình Thần tướng
Kim Cang...Những hình tượng đó đều có nhiều bộ dạng khác
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nhau, hoặc từ bi, hoặc Thánh dung, hoặc hung tợn, hoặc
phàm tướng. Tất cả đều từ nơi Thánh trí, lòng đại bi của Đức
Quán Thế Âm hóa hiện ra để cứu giúp chúng sanh.
Câu Chú Đại Bi số 46 là tượng Bồ-Đề-Dạ Bồ-Đề-Dạ
菩提夜菩提夜 (Buddhaya Buddhaya): Tức là Quán Âm hiện
tướng diện mạo từ bi, thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng
sanh. Vị Bồ-Tát Bồ-Đề-Dạ dìu dắt Chơn hồn tiến lên đi vào cõi
Thiêng Liêng.
Kinh Tiểu Tường có câu:
"Bồ-Đề-Dạ dẫn hồn thượng tấn,
"Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Qui."

BỒ ĐỀ ĐẠO TRƯỜNG (Phật Học)
菩提道場
Bồ-đề đạo trường (S, P: bodhimaṇḍala) Tên gọi của nơi Phật
Thích-Ca Tọa thiền, đạt Bồ-đề ở Giác Thành (s: bodhgayā).
Những chỗ trang nghiêm thờ Phật cũng được gọi là Bồ-đề đạo
trường.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BỒ ĐỀ ĐẠT MA (Phật Học)
菩提達磨
Bồ-Đề Ðạt-Ma (S: bodhidharma) dịch nghĩa là "Ðạo Pháp" 道
法 (470-543)
Tổ thứ 28 sau Phật Thích-Ca Mâu-Ni của dòng Thiền Ấn Ðộ
và là Sơ Tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Bồ-Đề Ðạt-Ma là đệ
tử và truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-Nhã Ða-La (s:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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prajñādhāra) và là thầy của Huệ Khả, Nhị Tổ Thiền Trung
Quốc. Sự tích truyền pháp của Bát-Nhã Ða-La cho Bồ Ðề ÐạtMa được truyền lại như sau:
Tổ hỏi: "Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?"- Bồ-Đề Ðạt-Ma đáp:
"Vô sinh vô sắc" Tổ hỏi tiếp: "Trong mọi thứ cái gì vĩ đại nhất?"
Bồ-Ðề Đạt Ma đáp: - "Phật pháp vĩ đại nhất".
Sau khi trở thành Tổ thứ 28, Bồ Đề Ðạt-Ma đi thuyền qua Nam
Trung Quốc năm 520. Sau khi truyền Đạo cho Lương Vũ Ðế
không thành, Bồ-Đề Ðạt-Ma đến Lạc Dương, lên chùa Thiếu
Lâm trên rặng Tung Sơn. Nơi đây, Bồ-Đề Ðạt-Ma cũng tại đây,
Huệ Khả, Nhị Tổ thiền Trung Quốc đã gặp Bồ-Đề Ðạt-Ma, để
lại truyền thuyết bất hủ về việc quyết tâm học Đạo của mình.
Tư liệu về cuộc đời của Bồ-Đề Ðạt-Ma là một Vương tử Nam
Ấn Ðộ không rõ ràng. Có truyền thuyết cho rằng, sư phụ của
Bồ-Đề Ðạt-Ma là Bát-Nhã Ða-La từng dặn Sư hãy đợi 60 năm
sau khi mình chết mới được đi Trung Quốc. Như thế Bồ-Đề
Ðạt-Ma phải cao tuổi lắm lúc đến Trung Quốc. Theo tài liệu
khác thì Bồ-Đề Ðạt-Ma đến Trung Quốc lúc 60 tuổi. Cả hai
thuyết này không phù hợp với cuộc đời Sư, từ (470-543) là
ngày tháng được phần lớn nguồn tài liệu công nhận. Sau khi
đến, Sư nhận lời mời của Vũ Ðế đi Nam Kinh.
Trong Bích Nham Lục, Công án đầu tiên kể lại cuộc gặp giữa
Bồ-Đề Ðạt-Ma và Vũ Ðế. Là một người phụng sự Đạo Phật,
Lương Vũ Ðế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền,
tháp. Vũ Ðế hỏi nhà sư từ Ấn Ðộ, nhà vua đã tạo nên phúc
đức gì cho kiếp sau, Bồ-Đề Ðạt-Ma đáp ngắn gọn "Không có
phúc đức gì cả". Hỏi về "Ý nghĩa cao nhất của Phật pháp", Bồđề Ðạt-ma đáp –"Trống rỗng, không có gì là cao cả". Cuối
cùng Vũ Ðế hỏi "Ai đứng trước mặt ta đây?" Bồ-Đề Ðạt-Ma
đáp –"không biết". Ðó là những lời khai thị về yếu tính Phật
pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Ðế không lĩnh hội.
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Cuộc gặp với Lương Vũ Ðế cho Bồ-Đề Ðạt-Ma thấy rõ là chưa
đến thời truyền pháp tại Trung Quốc. Sau đó – theo truyền
thuyết – Sư vượt sông Dương Tử bằng một chiếc thuyền con
(chiếc thuyền về sau trở thành một đề tài của hội họa thiền),
đến chùa Thiếu Lâm ở Bắc Trung Quốc. Người ta không biết
rõ Sư mất tại đó hay rời Thiếu Lâm sau khi truyền tâm ấn cho
Huệ Khả. Theo một truyền thuyết thì Bồ-Đề Ðạt-Ma về lại Ấn
Ðộ sau chín năm lưu lại Trung Quốc.
Trước khi về, Sư gọi đệ tử trình bày sở đắc. Người đầu tiên
cho rằng, không nên dựa vào văn tự cũng không nên bài bác,
nên xem nó là phương tiện trên con đường Đạo. Bồ-Đề ÐạtMa đáp -"Ngươi đã được phần da của ta". Người kế là một vị
Ni sư cho rằng, chân như được ví như quốc độ các vị Phật, chỉ
thấy một lần rồi thôi. Bồ-Đề Ðạt-Ma đáp: "Ngươi đã được phần
thịt của ta". Vị đệ tử kế tiếp cho rằng, Tứ đại chủng chỉ là
Không và Ngũ uẩn không có thật. Thật tế không có gì để
chứng cả. Bồ-Đề Ðạt-Ma đáp "Ngươi đã được phần xương
của ta". Cuối cùng tới phiên Huệ Khả. Huệ Khả không nói gì,
chỉ nghiêng mình im lặng. Bồ-Đề Ðạt-Ma đáp: –"Ngươi đã
được phần tủy của ta".
Theo một thuyết khác thì Bồ Đề Ðạt-Ma sống đến 150 tuổi,
cuối cùng bị đầu độc và được chôn ở Hồ Nam. Sau đó một vị
Tăng đi hành hương ở Ấn Ðộ về gặp Bồ-Đề Ðạt-Ma trên núi
Hùng Nhĩ. Bồ-Đề Ðạt-Ma, tay cầm một chiếc dép, cho biết
mình trên đường về Ấn Ðộ và Trung Quốc sẽ tiếp nối dòng
Thiền của mình. Về tới Trung Quốc vị Tăng này vội báo cho đệ
tử, đệ tử mở áo quan ra thì không thấy gì cả, chỉ còn một chiếc
dép. Vì tích này, tranh tượng của Bồ-Đề Ðạt-Ma hay được vẽ
vai vác gậy mang một chiếc dép.
Bồ-Đề Ðạt Ma truyền phép Thiền định mang truyền thống Ðại
thừa Ấn Ðộ, đặc biệt Sư chú trọng đến bộ kinh Nhập Lăng-già
(s: laṅkāvatāra-sūtra). Tuy nhiên, Thiền Tông Trung Quốc chỉ
thành hình thật sự với Huệ Năng, Tổ thứ sáu, kết hợp giữa
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thiền (s: dhyāna) Ấn Ðộ và truyền thống Đạo Lão, được xem là
một trường phái đặc biệt "nằm ngoài giáo pháp nguyên thủy".
Thiền Tông Trung Quốc phát triển rực rỡ kể từ đời Ðường.
Theo Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử luận thì BồĐề Ðạt-Ma có thể từng đến Việt Nam (Giao Châu) cuối đời
nhà Tống (420-447) cùng với một vị sư Ấn Ðộ tên là Pháp
Thiên (s: dharmadeva).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BỒ ĐỀ TÂM (Phật Học)
菩提心
Bồ-Đề-Tâm (S: bodhicitta; t: byang chub kyi sems) còn được
gọi là Giác tâm 覺 心.
Tâm hướng về Giác ngộ, một trong những thuật ngữ quan
trọng của Ðại thừa. Theo cách định nghĩa của Phật giáo Tây
Tạng thì Bồ-đề-tâm có hai dạng: tương đối và tuyệt đối.
Bồ-đề-tâm tương đối lại được chia làm hai cấp bậc: 1. Xuất
phát từ lòng từ bi, hành giả quyết tâm giải thoát để cứu độ
chúng sinh; 2. Hành giả hành trì thiền định, mục đích đạt được
phương tiện thiện xảo, để biến ước mơ thành hành động.
Bồ-đề-tâm tuyệt đối chính là sự chứng ngộ được tính Không
của mọi hiện tượng. Ðó là một dấu hiệu chứng tỏ rằng, hành
giả đã bắt đầu bước vào cấp Kiến Đạo 見 道 ( s:
darśanamārga) của Ngũ đạo, đã trở thành một Thánh nhân và
từ lúc này trở đi, mỗi khi hành giả trực nhận được tính Không
thì tâm thức nội tại lúc ấy của họ chính là Bồ-đề-tâm tuyệt đối.
Luận sư A-đề-sa là người đã đưa ra nhiều phương cách để tu
dưỡng tâm Bồ-đề, có nhiều ảnh hưởng lên truyền thống Phật
giáo Tây Tạng. Khác với quan niệm nói trên, truyền thống Mật
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tông tại Tây Tạng xem Bồ-đề-tâm là một sự thật cụ thể. Sự
tiếp cận với sự thật này có thể đưa đến một dạng giác ngộ mà
toàn thân thể của một hành giả có thể cảm nhận thật sự.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BỒ ĐỀ THỤ (Phật Học)
菩提樹
Bồ-Đề-Thụ (S: bodhidruma) cũng được gọi là Giác thụ, có tên
Ấn Ðộ là Pipal, Pipphala, Assattha. Một loại cây với tên khoa
học là Ficus religiosa, thuộc họ Dâu tằm (l: moraceae), có
nguồn gốc từ Châu Á (Ấn Ðộ). Tương truyền rằng, Thái Tử
Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm (s: Siddhārtha gautama) đã giác ngộ hoàn
toàn dưới một cây Bồ Đề.
Tại Giác Thành (bodhgayā) ngày nay, bên cạnh đền Ðại Bồ-đề
(mahābodhi) còn một cây con của cây Bồ-Đề mà ngày xưa
Đức Phật đã ngồi Thiền định 49 ngày sau khi đắc Vô thượng
chính đẳng chính giác. Cây Bồ-đề ngày đó đã bị vua Bengale
là Śaṣaṅka phá hủy hồi thế kỷ thứ 7, cây con của cây đó bị
bão thổi trốc gốc năm 1876. Cây con ngày nay lấy từ một
nhánh của cây Bồ-đề gốc đã được vua A-Dục tặng vua Tích
Lan trong thế kỷ thứ 3. Ngày nay, tại cố đô Tích Lan A-nu-rađa-pu-ra (p: anurādhapura), cây Bồ-đề đó vẫn còn xanh tốt.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

BỒ ĐOÀN
蒲團
E: The round rushy carpet.
F: Le tapis rond et jone.
Bồ: Cỏ bồ, ở nhà quê gọi là lác, lá già dùng làm chiếu, làm
đệm, hay làm cái túi đựng đồ vật. Ðoàn: Hình tròn.Bồ đoàn là
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một tấm tròn, đan bằng cỏ lác, dùng trải trên gạch cho nhà sư
ngồi thiền.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bồ đoàn mạc hám liên huê thất.

BỒ LIỄU
蒲柳
E: The willow.
P: Le saule.
Bồ liễu là một loại cây liễu mọc ở ven nước, cành lá ẻo lả rủ
xuống. Trong văn chương, bồ liễu dùng để chỉ người phụ nữ vì
thể chất của phụ nữ yếu ớt như cây bồ liễu.
Ðối lại bồ liễu là tùng bách, loại cây rắn chắc, xanh tươi bốn
mùa, nên thường dùng tượng trưng người quân tử.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bồ liễu nhứt thân sanh biến hóa.
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.

BỒ TÁT (Phật Học)
菩薩
E: Boddhissattva.
F: Boddhisattva.
Bồ-tát viết tắt của danh từ dịch âm Bồ-đề Tát-đóa 菩 薩 薩 埵
(s: bodhisattva; p: bodhisatta); nguyên nghĩa là "Giác hữu tình"
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覺 有 情, cũng được dịch nghĩa là Ðại sĩ 大 士.
Trong Ðại thừa, Bồ Tát là hành giả sau khi hành trì Ba-la-mậtđa (s: pāramitā; Lục độ) đã đạt Phật quả, nhưng nguyện không
nhập Niết-bàn, khi chúng sinh chưa giác ngộ. Yếu tố cơ bản
của Bồ Tát là lòng Bi (s, p: karuṇā), đi song song với Trí huệ
(s: prajñā) Chư Bồ Tát thường cứu độ chúng sinh và sẵn sàng
thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi
hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ
Tát bắt đầu bằng luyện tâm Bồ-đề (s: bodhicitta) và giữ Bồ Tát
hạnh nguyện (s: praṇidhāna). Hành trình tu học của Bồ Tát
được chia làm mười giai đoạn, Thập địa (s: daśabhūmi). Hình
ảnh Bồ tát của Ðại thừa tương tự như A-la-hán (s: arhat) của
Tiểu thừa, trong đó A-la-hán tập trung vào sự giải thoát cho
chính mình.
Thật sự thì khái niệm Bồ Tát đã được tìm thấy trong các kinh
Tiểu thừa, nhất là khi nói về các tiền thân đức Phật Thích-ca
(Bản sinh kinh). Trong Ðại thừa, khi nói đến Bồ Tát, người ta
xem đó là tiền thân của các vị Phật tương lai. Ðại thừa chia
làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống trên trái đất và Bồ Tát
siêu việt (e: transcendent). Các vị đang sống trên trái đất là
những người đầy lòng từ bi, giúp đỡ chúng sinh, hướng về
Phật quả. Các vị Bồ Tát siêu việt là người đã đạt các hạnh Bala-mật và Phật quả – nhưng chưa nhập Niết-bàn. Ðó là các vị
đã đạt Nhất thiết trí, không còn ở trong Luân hồi, xuất hiện
trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau để cứu độ chúng
sinh. Ðó là các vị được Phật tử tôn thờ và đảnh lễ, quan trọng
nhất là các vị Quán Thế Âm 觀 世 音 ( s: avalokiteśvara), Vănthù 文 殊 ( s: mañjuśrī), Ðịa Tạng 地 藏 (s: kṣitigarbha), Ðại
Thế Chí 大 勢 至 ( s: mahāsthāmaprāpta) và Phổ Hiền 普 賢 (
s: samantabhadra).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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BỒI HỒI
徘徊
Bồi hồi: Bồn chồn, vơ vẩn.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Mùi trần khi đã xa khơi,
"Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong."

BỒI QUẾ THỌ Ư ÂM CHẤT CHI ĐIỀN
培桂樹於陰騭之田
Đây là câu kinh trong Nho-Giáo, mục đích xiển dương tinh
thần Nho giáo mà chính Đức Khổng Phu Tử đến trong nguơn
hội này là Phục Hưng Khổng giáo.
(Bồi: Vun đất vào gốc cây để nuôi cây tươi tốt. Quế: Cây quế.
Thọ: còn đọc là Thụ, nghĩa là cây cối. Bồi quế thụ: Vun bồi
cây quế. Ư: Nơi, ở tại. Âm chất: Việc làm lành cốt yếu tạo
phước đức nơi cõi thiêng liêng, có Thần, Thánh chứng biết,
không cần phô trương ra. Chi: Tiếng đệm. Ðiền: Ruộng. Âm
chất chi điền: Ruộng phước đức). Vun bồi cây quế nơi ruộng
phước đức. "Ruộng đây là tỷ với Tâm. Tâm không ai giồi trau.
Ðạo nơi Tâm, thì Tâm ví như Ðiền, có Ðiền mà chẳng có cày
bừa đặng đem hột lúa gieo vào cho đặng trổ bông đơm hột, thì
ruộng tất bỏ hoang, bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít vào ẩn trú.
Người mà có Tâm như vậy, ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn,
cày bừa sẵn, duy có công làm cho đất phì nhiêu đặng cho buổi
gặt hưởng nhờ, mà không chịu làm, thế thì phải bị diệt tận
chơn linh." (TNHT. II. 53)
Trung Quốc Sử có chép rằng: "Tống Ðậu quân, hữu tế nhơn
âm công, sanh ngũ tử câu chiết quế." Nghĩa là: Ðời Tống, Ông
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họ Ðậu, có lòng cứu giúp người, tạo được âm chất công đức,
nên sanh được 5 người con trai đều bẻ cành quế.
Câu Kinh: "Bồi quế thọ ư âm chất chi điền" có ý nói: Ðức
Khổng Tử khuyên người đời ráng làm việc phước thiện đặng
lập âm chất cho con cháu hưởng lâu dài về sau. Cái âm chất
ấy ví như miếng ruộng tốt, còn con cháu ví như cây quế cây
hòe, hễ trồng lên miếng ruộng âm chất đó thì chắc chắn sẽ lớn
lên tươi tốt sum suê, sanh trái lành quả ngọt, hưởng được lâu
dài. Còn thoảng như không lo làm âm chất, mà lo chạy theo
bạc tiền danh vọng, dù sắm được bao nhiêu ruộng vườn nhà
cửa đi nữa, thì khi chết cũng không mang theo được, để lại
cho con cháu, chúng sẽ ỷ lại, tiêu xài phung phí, ăn không ngồi
rồi, chẳng bao lâu cũng bán sạch, sự nghiệp tiêu tan.

BỒI THƯỜNG
賠償
F: Indemniser, indemnité.
Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 5-6-Kỷ Sửu (1949):
"Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài,
Ngài phải bồi thường, phải trả mắc cho người, người ta mới
phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký Hòa-ước với loài
người, nhứt là với dân tộc Việt-Nam nầy trước đã. Nếu các
Người thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự
lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các người chịu không ?
Nếu các người chịu "làm tôi" cho con cái của Tôi cho vừa sức
Tôi muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy
người. Mấy người đoạt được nơi thế nầy thế nào, nơi cõi Hư
Linh Tôi cũng không chối cải."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BỒI TỬU
賠酒
Tại sao có mặt Thập nhị Thời-quân dự bồi tửu trong Bàn HộiYến?
- "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."


BỔ BÁO & BỔ BÁO ƠN TRÊN
補報
E: To aid and to recompense.
F: Aider et récompenser.
(Bổ: Giúp thêm vô cho đủ. Báo: Ðáp lại). Bổ báo là giúp đỡ
báo đáp lại.
Câu Chú của Thầy tức là câu niệm danh Đức Chí-Tôn NgọcHoàng Thượng-Đế ban cho nhân-loại trong buổi Tam-Kỳ PhổĐộ này có tánh cách huyền-bí của một Ðấng Thiêng liêng đặt
ra, để hộ trì các Môn-đệ trên bước đường tu-hành và tấn hóa.
Trong thời Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, Ðức Ngọc-Hoàng
Thượng-Ðế giáng cơ dạy đạo, xưng mình là Thầy, gọi các con
cái của Người đang học đạo là Môn-đệ. Ðức Chí-Tôn dạy đạo
đức cho nhơn sanh như một vị Thầy dạy học-trò, gần gũi thân
mật, biểu lộ lòng thương yêu của Chí-Tôn đối với chúng sanh
thật vô cùng tận.
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Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Lòng sở vọng gắng ghi đảo-cáo,
"Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành."
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.


BỘ
部
Có nhiều nghĩa tùy trường hợp.
Bộ là sổ sách. Td: Bộ công, Bộ Từ khí.
Bộ là thuộc dưới quyền: Td: Bộ hạ.
Bộ là một ngành. Td: Bộ Nhạc.

BỘ CÔNG & BỘ CÔNG DI LẠC
部功
E: Register of merits.
F: Régistre de mérites.
(Bộ là sổ sách. Công: Công quả) Bộ công, nói chung là sổ
sách ghi chép công quả của mỗi người. Dù ở cảnh trần này

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

585

hay trên Thiêng liêng công quả cũng đều được ghi chép không
sai.
Thời Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ này, Ðức Chí Tôn lập một
Trường thi công quả và giao cho Ðức Phật Di-Lạc làm Chánh
Chủ Khảo chấm thi đậu rớt. Do đó, Ðức Phật Di-Lạc lập ra Bộ
công ghi chép công quả làm được của mỗi người, để căn cứ
vào đó mà định ngôi thứ cho mỗi người.
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-Lạc Tam Kỳ độ sanh."

BỘ CÔNG THIÊN THƠ
部 功天書
Cùng nghĩa với Bộ công, nhưng đây xác định rõ là Bộ công
Thiên Thơ, tức nhiên thuộc cõi Trời, trong bộ sách Trời.
Thứ bảy, 11-12-1926 (âl: 07-11-Bính Dần):
"THẦY, Các con. Trung, Lịch! Hai con phải dụng Đại Lễ mà an
táng Tương nghe! Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem
Tương vào Tam thập lục Thiên, phải để nó nơi Đông Đại Bộ
Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát đạt. Thầy có để lời cho Thái
Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhưng Người giận Tương không công
quả, dâng Bộ Công Thiên thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa
mới cãi chối nỗi gì. Người nhứt định không dự đến. Các con
nghe à ! Vậy trong hịch văn sớ tấu, các con phải thượng nơi
Tòa Tam Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi
cho nó. Các con hiểu. Lịch, bạch Thầy về sự đại lễ....
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Không con... Đại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái
Lão nghe. Trung, Lịch đứng tên. Diêu ! Con chưa đặng định
thần khi Thầy giáng há ? Những lời Thầy dạy con, phải sắp đặt
phần nhơn đạo, rồi lấy hồn xác con mà dùng về việc Đạo,
nghĩa là con phải cho xong phận sự làm người rồi lo hành Đạo
mà thôi, con à! Thầy còn dạy con nhiều nữa,
Diêu! Trung, Lịch! Lễ ấy phải khởi đầu giờ Tý nghe!
Thầy ban ơn cho các con."

BỘ HẠ
部下
E: The subordinate.
F: Le subordonné.
Bộ là dưới quyền của thượng cấp. Hạ: Thấp, dưới. Bộ hạ là
người thuộc cấp để sai khiến công việc, tiếp sức cho người
cấp lãnh đạo, làm cho guồng máy điều hòa, nhanh chóng hơn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu rằng:
Mà làm tay chân bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.

BỘ LÔI CÔNG
部雷公
Bộ Lôi công hay Lôi công bộ 雷 公 部 là một Bộ coi về sấm
sét.
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."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BỘ NAM TÀO
部南曺
Bộ Nam Tào tức nhiên Ông Tiên Nam Tào, còn gọi là Nam
Cực Tiên Ông, cầm Bộ Sanh của nhơn loại.
Thầy dạy tại Sài gòn (nhà Cao Thượng Phẩm), ngày 21-71926 (âl 12-6-Bính Dần): "Chư nhu, chư tín nữ khá nghe: Nếu
cả thế gian nầy biết tu thì thế gian có lẽ cải lý Thiên đình mà
làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu
thì Thiên đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi.
Tu là chi? Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý
Trời định trước. Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn,
còn mong mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ thì thế nào bảo
toàn tánh mạng. Ðã bị tội cùng Thiên đình thì bị hành phạt. Nơi
kiếp sống nầy, nếu không biết tu, buổi chung qui sẽ mắc tội
nơi Thiên đình. Phẩm vị Tiên, Phật để thưởng cho kẻ lành mới
đáng phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian
phòng toan đạt 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."
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BỘ NHẠC
部樂
E: Department of music
F: Département du musique.
(Bộ là một ngành. Nhạc: Âm nhạc. Bộ Nhạc là cơ quan
chuyên môn đào tạo các Nhạc sĩ Cổ Nhạc của nền Đại-Ðạo và
tổ chức các Ban Nhạc trong việc Cúng tế và lễ nghi trong Ðạo.
Bộ Nhạc và các phẩm Chức sắc của Bộ Nhạc được chánh
thức thành lập theo Thánh Lịnh số 25 của Ðức Phạm Hộ Pháp
ký ngày 29-03-Tân Mão (dl: 04-05-1951).
Nguyên văn Thánh Lịnh như sau:
Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Nhị thập lục niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số: 25
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 Ðạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-Dần (dl: 1502-1938) giao quyền Thống Nhứt Chánh Trị Ðạo cho Hộ Pháp
nắm giữ đến ngày có Ðầu Sư chánh vị;
Chiếu y Sắc Lịnh số 51 ngày mồng 09 tháng 11 Bính Tý (dl:
22-12-1936) định phần phong thưởng cho Lễ Sĩ và Giáo Nhi
đầy đủ 5 năm công nghiệp;
Nghĩ vì Ban Lễ đã định phận thì Bộ Nhạc cũng được hưởng
đặc ân của Hội Thánh đặng tiến bước lập vị.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁNH LỊNH
Ðiều thứ 1: Trong Bộ Nhạc của Tòa Thánh có 9 phẩm Ân
phong như sau đây:
1- Nhạc Sĩ 2- Bếp Nhạc 3- Cai Nhạc
4- Đội Nhạc 5- Quản Nhạc 6- Lãnh Nhạc
7- Ðề Nhạc 8- Ðốc Nhạc 9- Nhạc Sư
Ðiều thứ 2: Bộ Nhạc chuyên chú về tài năng nghệ thuật từ hạ
phẩm đến thượng phẩm, mỗi cấp đều có khoa mục đặng tuyển
chọn danh nhơn để điều khiển nội Ban.
Trong mỗi kỳ khoa mục, vị nào đủ tài ứng thí thì được phép xin
thi và mỗi khi thi đậu là mỗi lần được thăng phẩm, nhưng
không được xin ứng thí vượt bậc.
Ðiều thứ 3: Nếu thi rớt vì không đủ tài thì ở lại phẩm cũ, chờ
đủ 5 năm công nghiệp mới được cầu ân phong.
Phẩm Nhạc Sư đủ 5 năm công nghiệp thì thăng lên Phối Sư
hay là Tiếp Lễ Nhạc Quân nếu có khuyết.
Ðiều thứ 4: Chín phẩm trong Bộ Nhạc đối với 9 phẩm của
Hiệp-Thiên-Ðài hay các phẩm khác của Cửu-Trùng-Ðài và
Phước-Thiện như sau đây:
BỘ NHẠC

PHÁP CHÁNH

CỬU TRÙNG

PHƯỚC THIỆN

Nhạc Sĩ
Bếp Nhạc
Cai Nhạc
Ðội Nhạc
Quản Nhạc
Lãnh Nhạc
Ðề Nhạc
Ðốc Nhạc
Nhạc Sư
(*)

Luật Sự

Chánh Trị Sự

Hành Thiện

Sĩ Tải

Lễ Sanh

Giáo Thiện

Truyền Trạng
Thừa Sử

Giáo Hữu

Chí Thiện

Giám Ðạo
Cải Trạng
Chưởng Ấn
Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn
Thập Nhị Thời Quân

Giáo Sư
Phối Sư
Chánh Phối Sư
Ðầu Sư

Ðạo Nhơn
Chơn Nhơn
Hiền Nhơn
Thánh Nhơn
Tiên Tử
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Ðiều thứ 5: Chư vị: Bảo Thế Tổng Thơ Ký Chánh Trị Ðạo,
Khai Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, Quyền Ngọc Chánh
Phối Sư, Thượng Thống Lại Viện, Ðạo Nhơn Chưởng quản
Phước Thiện, Phụ Thống Lễ Viện Hành Chánh, Phụ Thống Lễ
Viện Phước Thiện, Nhạc Sư Bộ Nhạc, các tư kỳ phận, lãnh thi
hành Thánh Lịnh nầy.
Tòa Thánh, ngày 29 tháng 03 năm Tân Mão.
(Dương-lịch: 04-05-1951)
HỘ PHÁP (Ấn ký)
(*) Ghi chú: Chỗ đối phẩm của Nhạc Sư trong Ðiều thứ 4 của
Thánh Lịnh nầy, có điều chỉnh lại đúng theo lời dạy của Ðức
Hộ Pháp giáng cơ trong Ðàn cơ tại Cung Ðạo Ðền Thánh đêm
25-06-Nhâm Tý (dl: 04-08-1972), xin xem thêm dưới đây:
Khi trước, Ðiều thứ 4 trong Thánh Lịnh ghi là: Nhạc Sư đối
phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn (HTÐ), Phối Sư (CTÐ), Hiền Nhơn,
Thánh Nhơn (CQPT). Ðiều nầy trái với Ðiều thứ 3 bên trên:
"Nhạc Sư có đủ 5 năm công nghiệp mới được cầu thăng lên
Phối Sư hay là Tiếp Lễ Nhạc Quân nếu có khuyết."
Vì có sự không trùng khớp nhau giữa Ðiều thứ 3 và Ðiều thứ 4
trong cùng một Thánh Lịnh như thế, nên trong Ðàn cơ tại
Cung Ðạo Ðền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl: 04-8-1972) hồi
20 giờ 15 phút, Phò loan: Hiến Pháp và Khai Ðạo, Ngài Bảo
Ðạo Hồ Tấn Khoa bạch cùng Ðức Phạm Hộ Pháp: "Theo
Thánh Lịnh số 25/TL, Ðiều thứ 03 định phẩm Nhạc Sư sau 5
năm công nghiệp được cầu phong vào phẩm Phối Sư, nhưng
qua Ðiều thứ 4, Nhạc Sư cho đối phẩm Phối Sư và Hiền
Nhơn, Thánh Nhơn bên Phước Thiện. Hai điều đó không phù
hợp nhau. Xin Ðức Ngài chỉ dạy.
Ðức Phạm Hộ Pháp giáng cơ đáp: Cho đối phẩm Giáo Sư,
sau 5 năm được đối phẩm Phối Sư."
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Ðạo phục của các Chức sắc Bộ Nhạc: "Ngày 22-8-Ðinh Hợi
(dl: 06-10-1947), quí ông Nhạc Sư Võ Văn Chở, Ðốc Nhạc
Ðinh Văn Biện và Ðề Nhạc Hồ Văn Sai có văn bản thỉnh giáo
Ðức Hộ Pháp về Ðạo phục của Chức sắc Bộ Nhạc, được Ðức
Hộ Pháp bút phê, nguyên văn như sau:
"Bần Đạo đã dạy trước rằng, mặc sắc phục hồng (màu đỏ,
màu Đạo), áo đỏ, quần trắng, như các vị võ sĩ cựu, có viền kim
tuyến bạc nơi cổ, nơi tay, ngay ngực có mang ba màu đạo,
chính giữa thêu hình cây Đờn tỳ bà. Dưới cây đờn thì để chức
tước của vị Chức sắc ấy, áo cụt khỏi trôn mà thôi. Từ Nhạc Sĩ
trở lên tới Quản Nhạc viền kim tuyến bạc, từ Ðề Nhạc đổ lên
viền kim tuyến vàng."
Ngày 27-11-Kỷ Sửu (dl: 15-01-1950), Ngài Bảo Thế, Thừa
quyền Hộ Pháp, có sao lời phê trên gởi cho Ông Phụ Thống
Lễ Viện Phước Thiện và Nhạc Sư Võ Văn Chở qua đạo thư số
84. Như vậy, Chức sắc Bộ Nhạc đều mặc đại phục y như nhau
theo lời dạy trên, chỉ phân biệt ở tước phẩm ghi phía dưới cây
Đờn Tỳ bà trên Tam sắc đạo thêu nơi ngực và màu kim tuyến
viền nơi cổ và tay. Ðức Hộ Pháp không có dạy về Mão và Tiểu
phục của Chức sắc Bộ Nhạc, nhưng trên thực tế thì Chức sắc
Bộ Nhạc đội Mão và mặc Tiểu phục như sau:
a/- Mão Đại phục: Gọi là Hỗn Nguơn Mạo có hình dáng như
mão Ngưỡng Thiên của Giáo Hữu phái Ngọc nhưng thấp hơn
một chút (cao khoảng 12 cm), giữa mão, ngay trước trán có
Tam sắc đạo, gác xéo một cây Đờn tỳ bà.
b/-Tiểu phục: Từ Nhạc Sư đổ xuống Nhạc Sĩ đều mặc áo
tràng trắng, có thắt ngang lưng một sợi dây nịt trắng như Tiểu
phục của Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài từ phẩm Cải Trạng đổ
xuống Luật Sự. Ðầu đội Bán Nguyệt Mạo như cái calot trắng
(giống mão của Ðầu Phòng văn), ngay giữa trán có huy hiệu
hình chữ nhựt bằng kim khí, trên có Tam sắc đạo và cây Đờn
tỳ bà gác xéo."
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Năm 1952, Ðức Phạm Hộ Pháp ra Thánh Lịnh mở khóa thi
tuyển Nhạc Sĩ và Bếp Nhạc đặng bổ khuyết cho đủ số ứng
dụng trong Ðạo. Nguyên văn Thánh Lịnh như sau:
Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Nhị thập thất niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số: 13
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 Ðạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (dl: 1502-1938) giao quyền Thống Nhứt Chánh Trị Ðạo cho Hộ Pháp
nắm giữ đến ngày có Ðầu Sư chánh vị.
Nghĩ vì cần mở Khoa thi Nhạc Sĩ và Bếp Nhạc đặng bổ khuyết
cho đủ số ứng dụng trong cửa Ðạo. Do theo lời phê của Hộ
Pháp ngày 06 tháng 10 năm Tân Mão phân định thể thức khoa
mục Nhạc Sĩ và các cấp trong Bộ Nhạc.
THÁNH LỊNH
Ðiều thứ 1: Khoa thi Nhạc Sĩ và Bếp Nhạc sẽ mở tại Tòa
Thánh ngày rằm tháng chạp năm Tân Mão tại Báo Ân Từ đúng
3 giờ chiều. Những đơn xin thi phải đệ lên Văn phòng HiệpThiên-Ðài ngày 14 tháng chạp Tân Mão là ngày chót.
Ðiều thứ 2: Thể thức thi Nhạc Sĩ là: Biết cầm một cây đờn và
trọn hiểu Nhạc khi có Tiểu đàn và Ðại đàn, Nhạc trống tiếp giá.
Thể thức thi Bếp Nhạc là: Biết trọn nghi lễ và nhạc nghệ về tài
tử.
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Ðiều thứ 3: Ban Giám khảo trong cuộc thi nầy là:
Bảo Thế Tổng Thơ ký Chánh-Trị-Đạo
Nhạc Sư Võ Văn Chở
Giáo Hữu Thái Huỡn Thanh
Chí Thiện Lê văn Phuông

Chủ tọa
Giám khảo
Giám khảo
Giám khảo

Ðiều thứ 4: Vị Bảo Thế Tổng Thơ Ký Chánh Trị Ðạo và Chức
sắc có danh sách trong Ban Giám khảo, các tư kỳ phận, lãnh
thi hành Thánh Lịnh nầy.
Lập tại Tòa Thánh, ngày 09 tháng 12 Tân Mão.
(Dương-lịch: ngày 05-01-1952)
HỘ PHÁP (Ấn ký)
Cảm tưởng của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư trong ngày
Khánh Thành Bộ nhạc
Ngày 25-10-Mậu Thân (dl: 14-12-1968) Bộ Nhạc khánh thành
Học Ðường Bộ Nhạc Trung-Ương để đào tạo nhơn tài cho Bộ
Nhạc và cũng để gìn giữ và phụng sự nền Âm nhạc cổ truyền
của dân tộc Việt Nam. Trong dịp nầy, Ngài Ngọc Chánh Phối
Sư có đọc lời Cảm Tưởng, trích ra sau đây:
"Bởi truyền thống của mối Ðạo là Nho-Tông Chuyển Thế, Ðức
Chí-Tôn dùng Nhạc để chế ngự lòng phàm, hóa lòng người,
khiến cho được chí thiện chí mỹ. Trên sở năng hoát truyền Lễ
Nhạc, người Nhạc sĩ nên ghi nhớ lời dạy của Ðức Chí Tôn
như sau: "Ngày nào Lễ Nhạc được hoàn toàn thì Ðạo mới
mong thành lập, mà Lễ Nhạc tức nhiên Hội Thánh của Ðức
Khổng Phu Tử đó vậy".
Ấy, Nhạc sản xuất trong tinh thần, mà tinh thần mới thật là Ðạo
và trong Nhạc biểu tượng cho sự Lễ, như chúng ta đã thấy
một bằng cớ là khi hòa đờn cùng nhau, mặc dù ngón đờn của
mỗi người đều khác, sự hay dở, song cái nhịp trường canh là
qui củ phải nương theo, nếu không tùng, chẳng khi nào hòa
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nhạc cùng nhau được, bởi khuôn khổ của Nhạc là hòa, ấy là
Lễ vậy. Trong tương lai, nơi nầy sẽ là chỗ đào luyện tinh thần
Lễ Nhạc điều hòa của Nho-Tông Chuyển Thế, vì Nhạc có thế
lực rất mạnh về đường đạo đức để sửa lòng người cho ngay
chính hòa thuận".
Huấn từ của Đức Thượng Sanh:
Cũng trong dịp nầy, Ðức Thượng Sanh Quyền Chưởng quản
Hiệp-Thiên-Ðài ban Huấn Từ, như sau::
"Học Ðường của Bộ Nhạc đã hoàn thành, đó là một công quả
đáng ghi của Chức sắc Bộ Nhạc. Giờ đây, vị Chưởng quản và
Chức sắc Bộ Nhạc phải gắng công đào luyện đàn em cho
thành tài, đồng thời trau luyện nghệ thuật mình cho đến chỗ
tận thiện tận mỹ, trước để phụng sự nền Ðạo, sau để nâng
cao phẩm giá của Âm Nhạc là môn học rất trọng yếu của
Khổng giáo. Khi mới khai sáng nền Ðạo, Ðức Chí Tôn rất trọng
Nhạc và Lễ, vì cái hay của LỄ là giữ trật tự bên ngoài, cái hay
của NHẠC là tạo sự điều hòa để kềm chế tâm tình bên trong
cho khỏi vọng niệm. Lễ và Nhạc cùng hợp nhau và nếu giữ
đúng nề nếp thì Đàn Cúng mới nghiêm chỉnh, được bao trùm
một bầu không khí huyền diệu thiêng liêng khiến chúng ta cảm
tưởng là có ÐỨC CHÍ-TÔN và chư Tiên Phật giáng ngự để
ban ơn cho toàn đạo. Trái lại, nếu Lễ không nghiêm, Nhạc
không hòa, thì Đàn Cúng có cái trạng thái hỗn loạn khiến cho
người đến lễ bái có một tâm trung xao xuyến, tinh thần bất
định. Ðó là một sự thất lễ đối với các Ðấng thiêng liêng và như
vậy Ðức Chí Tôn không khi nào giáng đàn, tà quái có thể thừa
dịp xung nhập gây nên điều rắc rối. Trong nhiều đàn cúng lúc
ban sơ, Chức sắc thường bị Ðức CHÍ-TÔN giáng cơ quở trách
vì đàn không nghiêm, Lễ Nhạc còn khuyết điểm.
Trong năm Ất Tỵ (1965), Ðức Hộ Pháp cũng có giáng cơ tại
Ðền Thánh dạy Chức sắc Bộ Nhạc nên trau luyện Nhạc điệu
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vì nghệ thuật còn kém. Sự kém cỏi đó, có lẽ một phần do
Nhạc Sĩ thiếu tập duợt, hoặc có thụ huấn mà chưa nhuần nhã.
Tôi ước mong mỗi Chức sắc Bộ Nhạc nên lưu tâm để tự mình
trau luyện cho đúng mức độ nghệ-thuật. Thưởng thức một bài
đờn hay như nghe một bài thi sắc sảo, một câu đờn tao nhã
điêu luyện như một câu thi tuyệt bút, có mãnh lực gợi cảm làm
xúc động tâm hồn. Vì vậy thời xưa, các Ðấng Ðế Vương dùng
Nhạc để cảm hóa lòng người trong đạo trị dân, vì Nhạc có thể
khiến cho dân trở nên thuần hậu và có thể di phong dịch tục.
Nhạc là món ăn tinh thần đứng đầu trong bốn thú phong lưu
của Thánh Hiền thời xưa: Cầm, Kỳ, Thi, Họa và các bậc Thánh
Hiền đã dùng Nhạc để đạt đến lý tưởng cao siêu, giúp ích cho
sự an bang tế thế, xây dựng nước nhà. Vì Nhạc có cái thế lực
quan trọng như vậy, nên Ðức Khổng Tử soạn ra Kinh Nhạc và
cho đứng vào hàng Ngũ Kinh là: Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh
Thi, Kinh Lễ, Kinh Nhạc. Về sau, Ngài làm bộ sách Xuân Thu,
nhập với năm bộ sách trước gọi là Lục Kinh.
Sau khi Ðức Khổng Tử mất, kế đến nhà Tần có việc đốt sách
thì những Kinh ấy bị thiêu hủy hoặc thất lạc ít nhiều, nhứt là
Kinh Nhạc thì mất gần hết, chỉ còn lại có một thiên, sau đem
nhập vào bộ Lễ Ký đặt tên là thiên Nhạc Ký, thành thử trong
sáu bộ Kinh chỉ còn lại có Ngũ Kinh là: Kinh Dịch, Kinh Thư,
Kinh Thi, Kinh Lễ và Kinh Xuân Thu.
Tánh của Ðức Khổng Tử hay ưa thích đàn hát. Lúc Ngài ở
nước Tề ham học Nhạc Thiều, trong ba tháng say mê cho đến
đỗi ăn không biết mùi vị. Ngài nói: Ta chẳng ngờ học Nhạc vui
đến như thế "Bất đồ vi Nhạc chi chí ư tư dã".
Khi Ngài châu lưu khắp thiên hạ thì bên mình không khi nào
rời cây đàn Ngũ huyền cầm. Quan niệm của Ngài là tiếng đàn
thanh nhã có thể nâng cao tinh thần và trụ vững tâm chí siêu
nhân của người quân tử. Lúc Ngài bị vây giữa khoảng nước
Trần và nước Sái, bảy ngày không nấu ăn, chỉ ăn rau luộc
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suông, các đệ tử như Tử Lộ, Nhan Hồi, Tử Cống vv... đều băn
khoăn lo sợ cho Ngài, nhưng Ngài vẫn ung dung ngồi đàn hát.
Chúng ta thấy rõ Thánh nhơn trọng dụng Âm nhạc như vậy vì
Nhạc nghệ là một bộ môn văn hóa cao đến tột độ và Nhạc
Thiều có mãnh lực huyền bí cao siêu, giúp an dân trị nước, cải
hóa xã hội. Du Bá Nha đập nát Dao cầm, thề không đờn nữa
vì người bạn tri âm là Chung Tử Kỳ đã mất thì không còn ai
biết nghe tiếng đờn của mình. Khổng Minh Gia Cát Lượng
mượn tiếng đờn mà lui giặc Tư Mã Ý. Trương Tử Phòng nhờ
có giọng tiêu ai oán mà trong một đêm giải tán tám ngàn đệ tử
của Sở Bá Vương tại Cửu Lý San để cho Lưu Bang diệt được
kẻ thù chung của thiên hạ, lập nên cơ nghiệp nhà Hớn hơn
400 năm. Công dụng của Nhạc Thiều thời xưa thì cao thượng
như vậy. Ngày nay, người ta dùng âm nhạc làm công cụ cho
chủ nghĩa con buôn trên sân khấu, khiến nên nhạc sĩ vì kế
sanh nhai phải bán rẻ tài nghệ, làm cái giá trị của Quốc Nhạc
phải bị hạ thấp đến cực điểm.
Trong cửa Ðại Ðạo, chúng ta phải nâng đỡ ngành Âm Nhạc,
phải bảo tồn Nhạc điệu cổ truyền để lưu lại cho đất nước tinh
hoa của một nghệ thuật thuần túy, mặc dù cái tinh hoa ấy nay
chỉ còn phưởng phất chút dư hương do sự phế cựu hoán tân
của giới Nhạc sĩ trong nước. Ði ngược với trào lưu thoái bộ
đó, chúng ta không nên coi thường môn Âm Nhạc và phải cố
tâm gìn giữ cái chơn giá trị của nó. Dù Nhạc Lễ hay Nhạc điệu
tài tử cổ truyền, mỗi môn đều có cái hay riêng đặc biệt. Nếu
học Nhạc dù là môn nào, phải cố gắng học đến chỗ cùng cực
uyên thâm, năng luyện tập trau giồi để ngày càng thêm tiến
triển mới đáng gọi là biết yêu nghệ thuật.
Từ đây, Bộ Nhạc Trung Ương đã có một ngôi Học Ðường làm
nơi đào tạo nhơn tài, Chức sắc đàn anh trong Bộ Nhạc phải ra
công dìu dắt Nhạc Sĩ thế nào cho khỏi mang tiếng hữu danh
vô thực. Với sự mong ước nói trên, tôi xin cầu chúc vị Chưởng
quản và Chức sắc Bộ Nhạc thành công mỹ mãn để phục vụ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

597

cho nghệ thuật và cho nền Ðại Ðạo." (THƯỢNG SANH Cao
Hoài Sang)
Đức Thượng Sanh nói: 29-06-Canh Tý (dl: 24-5-1960)
"Nhiệm vụ của Chức sắc và nhơn viên Bộ Nhạc cũng như Bộ
Lễ lấy làm quan trọng và công quả của mấy vị đối với Đức
Chí-Tôn là một công quả cao quí, chẳng phải tầm thường.
Đức Chí-Tôn có nói và Tôi cũng thường nhắc nhở chư Đạo
hữu về mặt Đạo, không có công quả nào cao, công quả nào
thấp. Kẻ chịu lao tâm, người chịu lao lực, lao tâm hay lao lực
đều hướng về một mục tiêu là giúp ích cho Đạo, làm nên cho
Đạo. Thế thì sự phục vụ dầu về phương diện nào và dưới hình
thức nào, đều có cái giá trị Thiêng liêng duy nhứt của nó. Cao
hay là thấp là do nơi cái tâm của ta, do nơi có sự thành thật
hay không mà thôi. Ấy vậy, hướng về tiền đồ đại nghiệp của
Đạo, tôi xin toàn thể Chức sắc và nhơn viên Bộ Nhạc và Bộ Lễ
lấy hết chí thành thi hành phận sự đắc lực để phục vụ Đức Chí
Tôn và phụng sự cho nền Chánh giáo, hầu ngày sau để tên
tuổi nơi sử Đạo và lập vị xứng đáng ngày công viên quả mãn."
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
* Các khoản thỉnh-giáo của Bộ-Nhạc do Đ.P Huỳnh MinhMẫn ngày 27-9-Nhâm Thìn (dl: 14-11-1952)
1-Thánh-Ý Sư-Phụ dạy Bộ-Nhạc dưới sự điều khiển của TiếpLễ Nhạc-Quân nhưng cũng dưới dự phủ giáo của Ngọc Chánh
Phối-Sư?
Lời Phê: Phải vậy, dầu Tiếp-Lễ Nhạc-Quân lập Thánh Lịnh thì
cũng phải có Ngọc-Chánh-Phối-Sư đồng ký.
2- Khi có Thánh-Lịnh thuyên-bổ Chức-Sắc Bộ Nhạc nơi Tỉnh,
con tưởng lại các tổn-phí và hành-lý thì Hành-Chánh và
Phước-Thiện phải hiệp-sức chung lo.?
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Lời Phê: Phải vậy, Tiếp-Lễ Nhạc-Quân làm phiếu rồi đồng ký
với Chức-Sắc Bộ-Nhạc đặng lãnh tiền.
3-Thánh-Ý Sư-Phụ định nơi Trung-Bắc và Kim Biên Tông-Đạo
phải có vị Chưởng-Quản, nơi Nam-Tông cũng phải có, nếu có
thì phải thi-hành thế nào cho đúng phép?
Lời Phê: Phải có một Chức-Sắc cao-cấp từ bậc Quản Nhạc
đổ lên lãnh quyền Chưởng-Quản do Tiếp-Lễ Nhạc-Quân
thuyên-bổ.
* Chức-Sắc Bộ Nhạc thưa ông Công-Viện Út
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Quyền áp-sách của Chí-Thiện
Út với nhơn-viên Lễ Nhạc, tư cho Chí-Thiện Phụ Thống CôngViện Phước-Thiện cho Bần-Đạo hiểu sự thật. Chí Thiện Út thì
nóng-nảy còn mấy đứa Nhạc thì hỗn-hào cả hai đều sẽ bị
trừng răn nghiêm-khắc luôn tới Nhạc-Sư Chở nữa." [ HỘPHÁP (Ấn-Ký) ]

BỘ PHÁP CHÁNH (hay Tòa Đạo)
部法正
E: Department of Jutice.
F: Départment de Jutice.
(Bộ là một ngành. Pháp: do chữ Pháp luật. Chánh: Sửa lại cho
đúng, cho ngay thẳng. Tòa: Tòa án để xử người phạm luật).Bộ
Pháp Chánh là một cơ quan do Hiệp-Thiên-Ðài lập ra để thi
hành quyền Tư Pháp của Hiệp-Thiên-Ðài, tức là cơ quan trông
coi pháp luật về việc hành chánh đạo trong các cơ quan của
nền Đại-Ðạo ngày nay.
Tòa Ðạo tức là Tòa án của Ðạo lập ra để xử đoán các Chức
sắc và tín đồ vi phạm pháp-luật của Ðạo.
Tòa Ðạo lập ra theo Ðạo luật Mậu Dần (1938):
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN B▐

599

"Nghĩ vì Tòa Ðạo là một cơ quan bảo thủ Luật pháp Chơn
truyền y theo khuôn viên Ðạo pháp, bảo đảm sanh chúng, trị
loạn phò nguy, gìn cân công lý cho toàn cả chúng sanh đặng
sống một cách ung dung thơ thới dưới mặt luật công bình của
Ðạo. Tòa Ðạo lập ra cốt yếu để binh vực những người bị uất
ức; trừng phạt những người phạm luật pháp; giữ gìn quyền
hành phân minh, đẳng cấp trật tự cho nền Chánh Trị Ðạo.
Trách nhiệm trọng hệ hơn hết của Tòa Ðạo là vô tư vô vị."
Ngày 15-10-Ðinh Hợi (dl: 27-11-1947) Ngài Khai Pháp Trần
Duy Nghĩa đang đảm nhận nhiệm vụ Chưởng quản Tòa Ðạo,
lập ra cách Tổ Chức và Nội Luật của Bộ Pháp Chánh, thì danh
từ Bộ Pháp Chánh mới được sử dụng vào ngày 15-10-Ðinh
Hợi được xem là ngày thành lập Bộ Pháp Chánh.
Bộ Pháp Chánh là cơ quan Trung ương Tòa Thánh coi về
quyền Tư Pháp của Ðạo, dưới quyền Chưởng quản của một vị
Thời Quân chi Pháp Hiệp-Thiên-Ðài.
Bộ Pháp Chánh tổ chức các Tòa Ðạo từ Trung ương đến địa
phương. Bộ Pháp Chánh bổ nhiệm các Chức sắc Hiệp ThiênÐài, cấp dưới của Thập Nhị Thời Quân đi hành đạo về Pháp
Chánh nơi các địa phương, từ Tộc Ðạo đến Châu Ðạo và Trấn
Ðạo.
- Pháp Chánh Tộc Ðạo là một vị Luật Sự (đối Chánh-Trị-Sự).
- Pháp Chánh tại Châu Ðạo là một vị Sĩ Tải (đối Lễ Sanh).
- Pháp Chánh tại Trấn Ðạo là vị Truyền Trạng (đối Giáo Hữu).
"Ngoài phận sự bảo vệ luật pháp như Chức sắc Hiệp ThiênÐài, hay rõ hơn, chư vị cầm quyền Pháp-Chánh còn có phận
sự chăm nom cả hành vi toàn thể Ðạo trong phạm vi hành sự
của mình, thị chứng các cuộc nhóm họp của cơ quan Hành
Chánh và Phước-Thiện"
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"Trong trường hợp điều tra, khi một Chức sắc phạm tội, Bộ
Pháp Chánh có quyền tạm bãi miễn, tức là tạm thâu quyền và
chức của vị ấy, để đưa bị-cáo-nhân ra Tòa Pháp Chánh điều
tra hay thẩm phán, sau khi ấy, nếu trắng án, nếu vô tội sẽ
được phục quyền-chức như cũ." (Trích trong quyển Chánh Trị
Ðạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)
Ðôi liễn đắp nơi cổng của Bộ Pháp Chánh:
• PHÁP luật vô tư đạo giáo từ oai tùng lý,
• CHÁNH tông bất dịch chơn truyền thiện ác tùy hình.
▪法律無私道敎慈威從理
▪正宗不易眞傳善惡隨刑
Nghĩa là:
- Pháp luật của Ðạo thì vô tư, nhơn từ, oai nghiêm, tùng lẽ
phải.
- Chơn truyền của nền Ðạo chơn chánh thì không đổi, việc
lành hay dữ tùy mức độ mà có hình phạt
Bộ Pháp Chánh còn có nhiệm vụ minh tra công nghiệp của
các Chức sắc Cửu-Trùng-Đài và Phước-Thiện. Nếu Pháp
Chánh chứng nhận Chức sắc Cửu-Trùng-Đài hay PhướcThiện có đầy đủ công nghiệp thì mới được đem tên vào sổ cầu
phong hay cầu thăng phẩm cấp. Do đó, Bộ Pháp Chánh có
quyền hành rất rộng lớn, chi phối tất cả các Chức sắc CửuTrùng-Đài và Cơ-Quan Phước-Thiện.
Tóm tắt các quyền hành rộng lớn của Bộ Pháp Chánh:
- Bảo thủ Luật pháp Chơn truyền của Ðạo.
- Luật thì có Tân Luật, Ðạo luật, Luật Hội Thánh.
- Pháp thì có Pháp Chánh Truyền và Ðạo Nghị Ðịnh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lập các Tòa Ðạo để xử trị những người vi phạm Luật pháp
Ðạo, từ hàng Ðạo hữu đến các Chức sắc Cửu-Trùng-Đài và
Phước-Thiện (Riêng Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài vi phạm Luật
Pháp thì có Ban Kỷ Luật Hiệp-Thiên-Đài sửa trị).
Minh tra công nghiệp của Chức sắc Cửu-Trùng-Đài và PhướcThiện. Việc thăng phẩm Chức sắc hoàn toàn tùy thuộc vào sự
minh tra nầy.
Bộ Pháp Chánh có ba Văn phòng:
Ðạo Lịnh số 16 ngày 13-Giêng năm Kỷ Hợi (dl: 20-02-1959)
qui định Bộ Pháp Chánh có ba Văn phòng như sau:
1- Phòng Luận Án: Vả lại phận sự xử đoán người phạm luật
của Ðạo vốn do Hội Thánh Cửu-Trùng-Đài đảm nhận, nhưng
trước khi xử đoán, hồ sơ phải gởi đến Pháp Chánh để Bộ nầy
định phải giao nội vụ đến: hoặc Hội Công Ðồng, hoặc Ban Kỷ
Luật phân xử. Và sau khi phân xử rồi, Hội Công Ðồng hay Ban
Kỷ Luật cũng phải gởi hồ sơ đến Pháp Chánh xem lại coi có
đúng theo tinh thần luật pháp chăng. Ấy là Pháp Chánh HiệpThiên-Đài giúp cho Hội Thánh Cửu-Trùng-Đài áp dụng Luật
Pháp để giữ trật tự của Hội Thánh.
2- Phòng Kiểm soát công quả: Mỗi năm có một lần phong
thưởng những vị dày công phụng sự chúng sanh mà chẳng vi
phạm Pháp luật của Ðạo và quốc pháp của Ðời. Pháp Chánh
Hiệp-Thiên-Ðài có phận sự kiểm soát hồ sơ công quả của
Chức sắc, Chức việc hầu cho sự phong thưởng được công
minh. (Ðây là Phòng Minh Tra công nghiệp như đã nêu ở trên.)
Hai phận sự giúp cho Cửu-Trùng-Đài thưởng người có công
và răn kẻ có tội đã kể ở trên, đại ý là khuyến khích người đạo
đức mau thành công trên đường Ðạo và cảnh tỉnh kẻ sai lầm
sớm giác ngộ ăn năn.
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3- Phòng Kiểm duyệt Kinh Luật: Ngoài Pháp-Chánh Truyền
và Tân-Luật, Hội Thánh cũng tùy trình độ tấn hóa của nhơn
sanh mà ban hành những thể lệ bổ túc, hầu nâng đỡ tinh thần
đạo đức của bổn đạo. Dĩ nhiên, những thể lệ ấy tạm hữu dụng
trong một thời hạn, rồi có ngày nó sẽ trở nên lỗi thời. Pháp
Chánh Hiệp-Thiên-Đài có phận sự kiểm duyệt thể lệ ấy và đề
nghị với Hội Thánh lập thể lệ khác thích ứng hơn.
Còn những kinh sách nào có tính cách tổn thương tinh thần
đạo đức, Pháp Chánh Hiệp-Thiên-Đài cũng được phép đề nghị
hủy bỏ. Ðức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy Pháp Chánh:
"Pháp luật vốn vô tư, đứng trong chánh giới chơn truyền, nó là
Bác ái, Công bình. Thi hành luật pháp đại khái là làm cho cả
chúng sanh biết tương thân tương ái trên đường sanh sống và
tấn hóa. Vậy phận sự của Pháp Chánh Hiệp-Thiên-Ðài là gieo
rắc sự thương yêu trong toàn sanh chúng: không tư chẳng vị
và giúp chúng sanh một cách cận kề, kẻ hung người bạo, kẻ
tham người tà, rồi tìm phương nâng đỡ tinh thần họ trở về với
chơn lý. Ðó là áp dụng Luật Bác ái. Còn như kẻ dữ nào còn
muốn dở lối tà mị, không thể sửa cải được, chừng ấy mới đem
pháp luật thi hành một cách công minh, chẳng vì thương mà
trọng, không vì ghét mà khinh, chẳng vì trung trực mà binh,
không vì tà vạy mà bỏ. Như thế thì cân tội phước mới chói
rạng. Ấy là phương bảo tồn trật tự trước Luật Công bình. Vậy,
thực hành cái thuyết Bác ái - Công bình là phận sự của Pháp
Chánh Hiệp-Thiên-Đài. Thành thử có khi dùng Ðức để cảm
hóa, có khi dùng Pháp luật để khuyên răn, cầu cho kẻ sai lầm
giác ngộ chơn lý.
Nhưng chúng ta cũng chẳng khá quên rằng, ngoài Pháp luật
của Ðạo, kẻ tu hành còn phải chịu dưới hệ thống thưởng phạt
của Luật Nhơn Quả: Lành thì thăng, dữ thì đọa. Sự báo ứng
chẳng hề sai chạy mảy may. ‘Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất
lậu". Ðó là một điều mà người hành đạo nên lưu tâm cho lắm."
(Hạnh Ðường 1973)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quyền Tư Pháp của Hiệp-Thiên-Đài giao
Bộ Pháp Chánh, chia 2 phần:
- Bộ Pháp Chánh Trung Ương.
- Các Ty Pháp Chánh ở mỗi địa phương Châu Ðạo.
- Cách làm việc theo qui tắc Trung ương tập quyền, nghĩa là
các Ty Pháp Chánh địa phương ở mỗi Châu Ðạo giao cho một
vị Luật Sự cầm quyền nắm giữ Luật pháp, trực tiếp các công
văn, chịu mạng lịnh ngay nơi Bộ Pháp Chánh Trung Ương.
Dưới đây là cách Tổ chức và Nội Luật của Bộ Pháp Chánh lập
thành ngày 15-10-Ðinh Hợi (dl: 27-11-1947) [khi danh từ Tòa
Ðạo chưa đổi lại là Pháp Chánh] do vị Khai Pháp Chưởng
quản Tòa Ðạo Hiệp-Thiên-Đài. (Trích quyển Chánh Trị Ðạo
của Ngài Khai Pháp, trang 72)
TÒA ÐẠO (tức là PHÁP CHÁNH)
Y theo Luật Hội Thánh ngày 16-Giêng-Mậu Dần (dl: 12-021938)
Chiếu y Pháp-Chánh-Truyền phân định đẳng cấp và
quyền hành của Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài từ Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng Sanh tới Thập nhị Thời Quân;
Chiếu y Thánh giáo của Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn ngày 16 tháng 02 năm Ất-Hợi (dl: 20-03-1935) phân định
đẳng cấp và quyền hành từ phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn trở
xuống đến Luật Sự;
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;
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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, nên:
TỔ CHỨC và lập NỘI LUẬT TÒA ÐẠO như sau đây:
Chương thứ nhứt
Ðiều thứ nhứt: TÒA HÒA GIẢI
1- Tòa nầy lập có tính cách hòa giải đôi đàng, tiên cáo và bị
cáo, cho thỏa thuận, đừng tranh tụng với nhau nữa, về những
vụ lặt vặt ngoài pháp luật của Ðạo, như các vụ phạm về tội
nhẹ: Chửi bới, hành hung, đánh đập không có thương tích,
hay có thương tích nhẹ. Tòa nầy được quyền ra lịnh điều tra,
phân xử và kết án nhẹ, theo bản đính theo đây. Những vụ nầy
phạm về luật đời nên Tòa nầy chỉ có tánh cách hòa giải, còn
quyền xử đoán quyết định thì thuộc về Tòa Ðời, nếu phạm đến
an ninh trật tự công cộng.
2- Về những tội khác phạm pháp hay phạm luật của Ðạo mà
tội nhơn bị khép về Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông thì Tòa
Hòa Giải nầy vô thẩm quyền.
Trong trường hợp nầy, nội vụ sau khi điều tra xong, phải đệ về
Hội Thánh phân định.
Ðiều thứ nhì: PHIÊN NHÓM TÒA HÒA GIẢI
Trong phiên nhóm của Tòa Hòa Giải, có những nhơn viên sau:
- Chủ Tọa: Một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài lãnh quyền Tòa Ðạo
tại Trấn Ðạo.
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- Nghị Án: Hai Chức Sắc Cửu Trùng Ðài trong hàng Lễ Sanh
hay là Giáo Hữu nơi địa phận sở tại.
- Biện Hộ: Một Chức Sắc hoặc Chức Việc đồng phẩm với tội
nhơn.
- Chép Án: Một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài lãnh quyền Tòa Ðạo
tại Châu Ðạo hay là một Chức Việc có đủ tư cách.
Ðiều thứ ba:
Phiên nhóm xử tại Châu Ðạo nào thì Chức sắc hay Chức việc
nơi ấy đặng tuyển chọn 4 người làm nhơn viên dự xử.
Ðiều thứ tư: QUYỀN ÐIỀU TRA
Phận sự điều tra và lập hồ sơ những vụ tranh tụng thì về phần
của những vị Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài thay mặt Tòa Ðạo ở
các Châu. Vị Chức sắc nào đã lãnh phần điều tra thì không
được quyền ngồi xử.
Ðiều thứ năm: QUYỀN XỬ ÐOÁN
1- Tòa Hòa Giải được quyền xử đoán những vụ tranh tụng
trong hàng Chức việc: Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự, cùng là
tín đồ trong địa phận của Tòa Ðạo mỗi Trấn Ðạo.
2- Tòa nầy cũng có quyền phân xử những vụ xảy ra giữa Ðạo
hữu bên Cơ-Quan Phước-Thiện từ bậc Hành Thiện trở xuống.
Thảng như có những vụ tranh tụng giữa tín đồ hay là Chức
việc với Chức sắc Thiên phong từ Lễ Sanh hay Giáo Thiện
sắp lên, thì vị Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài lãnh quyền Tòa Ðạo
nơi Trấn Ðạo phải tức cấp cho điều tra nội vụ rồi lập phúc trình
đệ cả hồ sơ về Văn phòng Tòa Ðạo Hiệp-Thiên-Ðài Tòa Thánh
cho vị Chưởng quản Tòa Ðạo xem xét.
3- Vị Chưởng quản Tòa Ðạo Hiệp-Thiên-Ðài sẽ liệu định, hoặc
giả đưa ra Hội Công Ðồng, hoặc đệ ra Tòa Hiệp Thiên-Ðài Sơ
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thẩm hay Thượng thẩm, hay là Tòa Tam Giáo Cửu-Trùng-Ðài
tùy theo mỗi vụ.
Ðiều thứ sáu: ÁN TIẾT CỦA TÒA HÒA GIẢI
Những án tiết của phiên Tòa Hòa Giải (Ðiều 1, 2 và 3) sau khi
Tòa đã tuyên án rồi, mà phạm nhơn nghĩ mình bị phạt oan ức
thì được phép ký tên nơi Phòng Chép án tại Châu Ðạo đặng
cầu nài đệ nội vụ lên Tòa Hiệp-Thiên-Ðài Tòa Thánh trong hạn
lệ là mười lăm ngày kể từ ngày tiếp án. Trong thời gian kêu nài
(tục gọi là chống án) thì Tòa Hòa Giải không quyền thi hành án
tiết đó.
Ðiều thứ bảy:
A. THỂ LỆ RIÊNG
Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài lãnh phận sự Tòa Ðạo tại Trấn Ðạo
hay tại Châu Ðạo vừa thi hành lịnh Minh Tra do Hội Thánh
truyền dạy, vừa được phép thâu nhận đơn trạng các nơi gởi
đến và điều tra liền, rồi sẽ phúc sự sau. Chừng nào có lịnh
trên phán đoán sẽ nhóm phiên Tòa xử. Trong buổi hành sự,
Chức sắc trên đây được phép chăm nom trong địa phận đạo
của mình, những hành vi của những Chức sắc Hành Chánh và
Phước Thiện sở tại. Nếu gặp điều gì sái luật hay bất hợp pháp
theo thời cuộc thì được phép đệ tờ về Hội Thánh định liệu.
B. BẢNG ÁN TIẾT
- Mắng nhiếc, chửi bới, phạm thượng: Phải xin lỗi trước mặt
Tòa và công chúng.
- Hành hung, hăm dọa: Quì hương từ 1 đến 3 nhang.
- Ðánh đập không có thương tích: Quì hương từ 3 đến 5
nhang.
- Ðánh đập có thương tích nhẹ: Chịu sở tổn thuốc men và quì
hương từ 5 đến 7 nhang.
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- Ðánh đập có thương tích nhẹ và hư hao đồ đạc: Chịu tiền
thuốc men, bồi thường đồ đạc và quì hương từ 7 nhang đến
10 nhang.
- Tái phạm: Bội nhị.
Chương thứ nhì
Ðiều thứ tám: TÒA TAM GIÁO HIỆP-THIÊN-ÐÀI
Trong phiên nhóm Tòa Tam Giáo Hiệp-Thiên-Ðài tại Tòa
Thánh có những vị kể dưới đây:
- Chủ Tọa: Ðức Hộ-Pháp, hay một vị Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài
thay mặt, chọn trong hàng Thập Nhị Thời Quân của Chi PHÁP.
- Nghị Án: Hai vị Chức Sắc Cửu Trùng Ðài từ bậc Giáo Sư hay
là Phối Sư.
- Buộc Tội: Một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài trong hàng Thời
Quân Chi THẾ.
- Biện Hộ: Một Chức Sắc Cửu Trùng Ðài đồng phẩm với bị cáo
nhân và do bị cáo nhân lựa chọn.
- Cải Trạng: Một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài trong hàng Thời
Quân Chi ÐẠO.
- Chép Án: Một Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Ðài.
Ðiều thứ chín: QUYỀN XỬ ÐOÁN
Tòa Tam Giáo Hiệp-Thiên-Ðài phải nhóm tại Tòa Thánh Tây
Ninh để xét đoán, phân xử những đơn kêu nài của phạm nhơn
còn uất ức, không vừa lòng án tiết của Tòa Tam Giáo CửuTrùng-Ðài.
Ðiều thứ mười: PHÂN ÐỊNH QUYỀN XỬ ÐOÁN CỦA TÒA
TAM GIÁO Hiệp-Thiên-Ðài
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Phiên Tòa Tam Giáo Hiệp-Thiên-Ðài cũng có phân định quyền
xử đoán những vụ xảy ra:
- Giữa Chức sắc và Chức việc với tín đồ.
- Giữa Chức sắc với Chức sắc các cơ quan của Ðạo.
- Giữa Chức sắc Cửu-Trùng-Đài hay Chức sắc Phước Thiện
với Chức sắc Hiệp-Thiên-Ðài .
- Giữa nhơn viên cao cấp của các Bộ ngoại Chánh Trị Ðạo.
Ðiều thứ mười một: DANH SÁCH CÁC NHÂN VIÊN DỰ XỬ
CỦA TÒA Hiệp-Thiên-Ðài .
Những danh sách của các nhân viên ngồi xử phiên Tòa HiệpThiên-Ðài thì phải có Sắc huấn của Ðức Hộ Pháp, đề cử do vị
Chưởng quản Tòa Ðạo Hiệp-Thiên-Ðài tại Tòa Thánh chuyển
đệ xin phê.
Ðiều thứ mười hai: ÁN TIẾT CỦA TÒA Hiệp-Thiên-Ðài
Những án tiết của phiên Tòa Hiệp-Thiên-Ðài (điều thứ 8, 9, 10)
sau khi đã tuyên án rồi thì bị cáo nhân không còn kêu nài nữa.
Ðiều thứ mười ba: QUYỀN PHÁ ÁN VÀ QUYỀN ÂN XÁ
Quyền phá án thì phần Tòa Tam Giáo thiêng liêng và quyền
của Ðức Chí Tôn (Bát-Quái-Ðài) nhứt định, ấy là về phần của
cơ Thiên trị.
Quyền ân xá là quyền của Ðức Hộ Pháp về hình luật hữu vi
mà buộc Người phải dâng sớ vào Tòa Ðạo Bát-Quái-Ðài cầu
xin tha thứ về hình luật Thiên điều.
Cách tổ chức của quyền Tư Pháp của Ðạo hay là Pháp Chánh
rất nên đơn sơ giản dị, chỉ có các Tòa Hòa Giải ở địa phương
và một Tòa Tam Giáo Hiệp-Thiên-Ðài .
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Ngoài ra, mỗi cơ quan Chánh Trị Ðạo có kỷ luật riêng, vị nào
phạm kỷ luật ấy thì giao cho cơ quan mà họ thuộc thẩm quyền
xử trị họ. Ta có thể tạm gọi đó là quyền Tư Pháp Hành Chánh.
Quyền nầy gồm có Hội Công Ðồng cho tới Tòa Tam Giáo
Cửu-Trùng-Ðài làm cơ quan đặng xử đoán những vụ tranh
tụng quyền hành giữa Ðạo hữu với Ðạo hữu, Ðạo hữu với
Chức việc, Chức sắc hay là Chức sắc với Chức sắc.
HÌNH ÁN của PHÁP CHÁNH Hiệp-Thiên-Ðài
LUẬT: Những vị nào phạm Luật Pháp thì chiếu theo Thập hình
của Ðức Lý Giáo Tông mà định tội.
Kẻ phạm phải chịu dưới hai quyền lực:
Luật: là Tân Luật, Bát Ðạo Nghị Ðịnh và luật lệ Hội Thánh.
Pháp: là Pháp Chánh Truyền và Thánh giáo của Ðức Chí Tôn.
QUYỀN GIÁM SÁT và QUYỀN BÃI MIỄN của PHÁP CHÁNH
Chiếu theo Ðạo luật năm Mậu Dần (1938) thì Pháp Chánh là
cơ quan bảo thủ chơn truyền y theo khuôn viên Ðạo pháp, bảo
đảm sanh chúng, gìn cân công lý cho toàn cả chúng sanh
được sống một cách thung dung thơ thới dưới mặt luật công
bình của Ðạo.
Pháp Chánh binh vực những người bị uất ức, trừng phạt
những người phạm luật pháp, gìn giữ quyền hành phân minh,
đẳng cấp trật tự cho nền Chánh Trị Ðạo.
Ngoài phận sự bảo vệ luật pháp như Chức sắc Hiệp Thiên-Ðài
hay rõ hơn chư vị cầm quyền Pháp Chánh còn có phận sự
chăm nom cả hành vi của toàn thể Ðạo trong phạm vi hành sự
của mình, thị chứng các cuộc nhóm họp của cơ quan hành
chánh và Phước Thiện.
Quyền nầy giống như quyền giám sát trong Ngũ quyền Hiến
Pháp của Tôn Dật Tiên nước Tàu.
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Về Chánh Trị Ðời, trong chánh thể dân chủ, Nghị hội dân
chúng có quyền bãi miễn các viên chức của chánh phủ nếu họ
không vừa lòng hành vi của các vị nầy.
Trong Chánh Trị Ðạo thường thấy quyền bãi miễn nầy thuộc
Bộ Pháp Chánh, tức là thuộc cơ quan của quyền Tư Pháp,
chiếu theo Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông.
Trong các trường hợp điều tra, khi một vị Chức sắc phạm tội,
Bộ Pháp Chánh có quyền tạm bãi miễn, tức là tạm thâu quyền
và chức của vị ấy, để đưa bị cáo nhân ra Tòa Pháp Chánh
điều tra hay thẩm phán, sau khi ấy, nếu trắng án vô tội sẽ
được phục quyền chức như cũ. (Trích Chánh Trị Ðạo của Khai
Pháp Trần Duy Nghĩa)
Đức Hộ-Pháp dâng sớ chung niên Ất-Mùi (1955)
"Vị Tiếp Pháp Hiệp-Thiên-Đài Trương văn Tràng lãnh trách
nhiệm Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, dưới quyền Người:
-1 vị Tả Phan Quân - 2 vị giám Đạo -2 vị Thừa sử.
-1 vị Truyền Trạng (lâu ngày không hành sự) -15 vị sĩ Tải.
-4 vị Luật sự Nam - 4 vị Luật Sự Nữ - 4 vị Thư ký.
Vì số Sĩ Tải không đủ thuyên bổ cho mỗi Châu Đạo, nên tạm
dùng 1 vị thay mặt Pháp-Chánh nơi nhiều Châu cho tới ngày
có đủ số sẽ bổ khuyết. Công việc của Bộ Pháp Chánh rất bề
bộn thiếu thốn Chức sắc, Chức Việc hành sự nên nhiều vụ tố
tụng chưa giải quyết xong. Chẳng những vậy mà nội bộ còn bị
tổn thương bởi có nhiều nhơn viên phải lâm nạn giam cầm vì
thời cuộc, như vị Thừa sử Nguyễn văn Kiết và Phan Hữu
Phước, Sĩ Tải Ngô Tộ, Luật sự Phan Thanh Liêm và thơ ký
Trần Thanh Danh.. Trong năm Ất-Mùi Bộ Pháp Chánh đã giải
quyết được 7 vụ phạm Đạo pháp trong đó có 2 vụ trắng án, 5
vụ kết án và 120 vụ phạm Thể pháp trong đó có 19 vụ trắng án
và 101 vụ kết án. "Vị Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài Trương Hữu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức đã về Tòa Thánh hành Đạo trong vòng tháng 10 Ất Mùi.
Đảm nhiệm trọng trách phụ giúp Bộ Pháp Chánh, Người đã
lãnh quyền kiểm án và sau này sẽ Chủ Tọa Pháp Chánh
Thượng-Phẩm."

BỘ THIÊN PHỤC
部天服
"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. Nói áo Tu sĩ là nói chung, còn nói riêng
là bộ Thiên Phục và chẳng phải Thiên Phục mà khối đời để
luận cùng các Đấng vô hình xem xét. 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."
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!"

BỘ THIẾT GIÁP
Thiết giáp là bộ áo giáp mặc bên ngoài làm bằng sắt, để che
không cho các thứ vũ khí xâm phạm đến thân thể. Ðức Chí
Tôn cho biết, đạo đức của mỗi Môn đệ là bộ thiết giáp vô hình
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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.
Thầy dạy ngày 29-01-Bính Dần (dl: 13-03-1926):
"Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh
các con, dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với
các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con,
song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp,
chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Ấy vậy,
rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp
cùng Thầy. Nghe và rán tuân theo".
"Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các
con, nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ; còn bỏ
Ðạo thì các con ở dưới phép Tà Thần".
Thầy dạy: "Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời
khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành.
Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình: chung quanh
các con dầu xa dầu gần Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn 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. Nghe và ráng tuân theo."

BỘ TỪ KHÍ
部瓷器
E: Register of the porcelains
F: Le registre des objects en porcelaine.
Bộ là sổ sách. Từ: Ðồ gốm, đồ sứ. Khí: Ðồ dùng. Bộ từ khí là
cuốn sổ ghi chép các thứ đồ gốm, đồ sứ và các đồ dùng khác
trong Thánh Thất như: Chén, dĩa, bàn, ghế,...
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mỗi Thánh Thất hay Ðiện Thờ phải lập Bộ từ khí để ghi tài sản
của Ðạo, kiểm tra thường xuyên, không cho thất thoát.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Mỗi Thánh Thất phải lập một cuốn Bộ từ khí biên các
vật dụng của Ðạo..

BỘC LẠI
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.

BỘI NGHĨA ÂN
背義恩
Bội nghĩa ân: Vong ân bội nghĩa
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ oán-chạ tham-lam ngược-ngạo,
"Bội nghĩa ân trở-tráo chước sâu."

BỘI ƯỚC
背約
F: Ne pas tenir sa parole.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ðức Chúa Jésus Christ thương nhơn loại
một cách nồng nàn thâm thúy, Ngài đã ngó thấy Nhứt Kỳ Phổ
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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 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, năm 1948 nhơn loại
không tầm Giáo lý của Ngài nữa, chắc chắn như vậy. Bần Ðạo
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,
Ðấng ấy đã lấy máu thịt của mình làm con tế vật dâng hiến
cho Ðức Chí Tôn, để cầu xin tha tội cho nhơn loại. Nhơn loại
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sẽ mất đức vì không nghe theo Ðấng Cứu Thế, Ðấng ấy đã
bảo anh em phải yêu ái lẫn nhau, giúp đỡ nhau, sống cùng
nhau cho trọn vẹn kiếp sanh. Trái ngược lại Đệ nhị Hòa ước
kia đã ký kết với Ðức Chí Tôn bị nhơn loại bội ước nữa, vì bội
ước mà bảo sao nhơn loại không bị tội tình mắc mỏ sao
được?
"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 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."


BỐN (SỐ 4)
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 vạn hữu, nên hễ đến 4 là biến hóa ra rồi. Số 4 tức là 2
thành số với 2 là 4, là con số biểu trương sự bất diệt. Đó là
tượng cái tháp, vì cái tháp đứng ở trên cái nền hình tam giác,
trên đầu nhọn tượng là số 3 và số 4. Nó là con số giao tiếp
giữa Thần và các số. Hơn nữa linh hồn người ta là một số tự
động có số 7 tức là do 3 và 4 hợp lại, vì con người là Thất
nguyên hòa hợp, mới tạo ra thất tình. Người tu để biến thất
tình thành thất bửu. Kinh nói: "Khí phân Tứ tượng oát triền vô
biên".
Tinh-thần của Đại-Đạo là Dịch-lý luôn gắn liền với NHO, Y, LÝ,
SỐ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

616

▐ Q.1 VẦN B

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

NHO là dạng-thức của chữ Nho, cũng là triết-lý của Nho-Tông
chuyển thế mà ngày nay Đại Đạo lấy làm nền tảng.
Y là dựa trên căn-bản của con người làm đối-tượng cho sự lýluận. Đạo là mục-đích giải khổ cho con người trong kiếp sống
hiện tại và giải-thoát cho kiếp thác ở ngày mai. Bởi nhân thân
là Tiểu-thiên-địa đối với trời đất là đại thiên-địa; xem ra như
bóng với hình, cho nên người không bao giờ xa Đạo vậy.
LÝ là theo trật-tự của thiên-lý lưu-hành; là biết thuận Thiên an
mệnh. Cũng là tinh thần triết lý, Giáo lý của Đại Đạo.
SỐ là theo triết-lý các con số uyên-nguyên đi đúng theo
nguyên-lý của trời đất. Nay đã đúng vào thời phát triển của số.

BỐN CÁCH SINH (Tứ sinh)
Bốn cách sinh .Hán Việt gọi Tứ sinh 四 生. Bốn cách sinh của
sáu loài Hữu tình
1- Sinh con tức 胎 生 thai sinh ở loài người, loài có vú, như
khỉ, vượn, trâu, bò, heo, chó...
2- Sinh trứng tức 卵 生 noãn sinh như chim, bò sát như rắn.
3- Sinh nơi ẩm ướt tức 濕 生 thấp sinh như côn trùng;
4- Hóa sinh 化 生 là không do mẹ sinh, do Nghiệp lực (s:
karma) sinh (thiên giới, địa ngục, loài sinh trong một thế giới
vừa hình thành). Tự nó biến hóa ra như lá cây hóa thành con
giọt sành.

BỐN CẶP CƠ BUỔI ĐẦU KHAI ĐẠO
1- Đức Hộ-Pháp Phạm Công-Tắc với Đức Thượng phẩm Cao
Quỳnh-Cư: cặp Cơ phong Thánh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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2- Bảo-Pháp Nguyễn Trung Hậu với Hiến Pháp Trương Hữu
Đức: cặp Cơ về Chơn pháp.
3- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa với Tiếp Pháp Trương văn
Tràng: cặp Cơ về Bí-pháp.
4- Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài Sang với Bảo-Văn Pháp quân
Cao Quỳnh Diêu: cặp Cơ Phổ Độ.
Còn các vị Hiến-Đạo, Khai Đạo, Tiếp Đạo, Tiếp Thế tuỳ trường
hợp sẽ nâng loan cho Cơ truyền giáo.

BỐN NGÀN NĂM
"Bốn ngàn năm quốc gia đã lập" tức là kể từ ngày lập quốc
đến nay, nước Việt Nam ta đã trải qua hơn 4000 năm lịch sử.
Cũng còn gọi là bốn ngàn năm Văn hiến.
Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, nước Việt Nam
về đời Hồng Bàng, gọi là Văn Lang 文郎, lập quốc vào năm
2897 trước Tây lịch, trải đến ngày nay thì hơn 4000 năm dựng
nước và thay đổi nhiều quốc hiệu, đến đời vua Gia long thống
nhất được cả Nam Bắc (1802), lấy lẽ rằng Nam là An Nam
安南, Việt là Việt Thường 越 裳, nên mới đặt quốc hiệu là Việt
Nam. Giang sơn 江 山 từ ngày lập quốc cho đến ngày nay,
nước Việt Nam đã trải qua hơn 4000 năm. Ở về phương Nam
của quận Giao Châu, người dân đã tô bồi nền giang sơn gấm
vóc.
Tức nhiên lấy móc từ số 2897 trước Tây lịch, cho đến ngày
nay là năm 2011 (sau Tây lịch). Cộng là = 4.908 năm. Vì lẽ ấy
nên mới nói là Việt Nam bốn ngàn năm Văn hiến.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Bốn ngàn năm quốc gia đã lập,
"Cõi Nam Châu bồi đắp giang sơn."
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Đức Hộ-Pháp nhắc lại buổi đầu Đức Chí-Tôn dạy "đi tìm
Pháp". Nhưng rốt lại đi tìm đúng Ông Trần-Duy Nghĩa, sau
Đức Chí-Tôn phong cho là Khai-Pháp Chơn-Quân. Bần Đạo
đưa bài Thánh-Giáo Đức Chí Tôn dạy đi tìm Ngài thì Ngài nói
với Bần Đạo hai câu, mà làm cho Bần Đạo kính phục và cảm
tưởng mãi nơi tâm, biết rằng ông nầy có thể chung sức với
mình gánh vác nỗi sự nghiệp của Chí Tôn đã giao phó. Ngài
nói rằng: "Tôi tưởng dòng dõi của dân tộc Việt Nam trên bốn
ngàn năm đã chết, nào dè ngày nay Đức Chí Tôn đến định lập
Quốc Đạo thì chắc hẳn rằng đất nước Việt Nam sẽ sống lại
được mà là cứu chữa Tổ quốc và giống nòi dân tộc, Việt Nam
sẽ cỗi ách lệ thuộc giữa thời Pháp thuộc đang bạo hành."
Huấn từ của Ngài Hiến Đạo nhơn lễ khánh thành Thánh Thất
Cần Giuộc ngày 21-02-Nhâm Tý (1972):
"Nước ta là nước 4.000 năm văn hiến, có kỷ cương, có phong
tục tốt, có những bực tài danh, có những trang hào kiệt. Sở dĩ
nước Việt Nam tồn tại, dân Việt Nam tồn tại cho đến ngày nay
là nhờ cái tinh thần bất khuất của những anh hùng liệt sĩ và
nhờ phong hóa nước nhà bất di bất dịch. Qúi vị cố gắng dạy
dỗ đàn em cái hay, cái đẹp của ông cha ta từ ngàn xưa để lại
cho con cháu làm luân lý trong gia đình và ngoài xã hội. Luân
lý ấy cũng nên chỉ cho chúng đề phòng những cạm bẫy mà
tuổi thanh xuân thường hay vấp phải rằng chúng đừng chạy
theo cái nếp sống tân thời, đừng bắt chước các lối ăn chơi xa
hoa của khách ngoại bang gieo truyền, không thích hợp với
phong tục nước nhà."


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BỔN CHỨC
本職
Tờ của Đức Hộ Pháp gởi cho ba vị Chánh Phối Sư "Tiếng bổn
chức là xưng hô của quan viên triều chánh, nó chỉ là tiếng tự
tôn của phẩm vị Quan viên trường đời đối với dân.
Ta có thể dùng đối dư thừa với Đạo, đang mất vẻ tự khiêm.
Đức Giáo Hoàng xưng mình "Servibus" là Serviteur nghĩa là tớ
của Chí Tôn và Chức sắc Tòa Thánh, cũng như Bần Đạo của
Tôi đã dùng.
Muốn cho có vẻ Đạo ta nên tránh những ngôn ngữ quyền đời,
tỷ như:
- Hàng Lễ Sanh xưng mình là Thiểu phẩm
- Hàng Giáo Hữu xưng mình là Thiểu Vị
- Hàng Giáo Sư xưng mình là Thiểu Đức
- Hàng Phối Sư xưng mình là Tiện hay Khiếm Minh
- Hàng Đầu Sư hay Chưởng pháp xưng là Tệ Tinh
- Hàng Giáo Tông & Hộ Pháp xưng mình là Bần Đạo
Chung trí nghĩ thế nào rồi cho Bần Đạo hiểu."
Trích: Vi bằng Hội Quyền Vạn Linh tại Tòa Thánh Tây Ninh
ngày 15-10-Đinh Sửu – Kỳ lễ Hạ nguơn 1937 trang 5)
"Bổn chức xin nhắc một lần nữa, nếu vị nào muốn cho con
hay cháu của mình được thông minh đạo đức, hầu ngày sau
đường đột với đời, thì chẳng nỡ để nặng lòng Hội Thánh nhiều
phen nhắc nhở. Rồi đây Hội Thánh cứ chiếu theo Nội Luật nhà
trường, không còn lãnh dạy hay dưỡng nuôi những trò em nào
chẳng nạp đủ số tiền y theo Luật đã định."
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BỔN ĐẠO
本道
E: The adepts in a parish.
F: Les adepts dans une paroisse.
Bổn là của mình, của tôn giáo mình, của địa phương mình.
Ðạo: Người theo đạo, tín đồ. Bổn đạo là các tín đồ của tôn
giáo mình trong một địa phương.
Tân Luật:
Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của Chức sắc
làm đầu trong Họ.

BỔN NGUYÊN
本原
E: The origin
F: L’origne.
Bổn là gốc, nguyên là cái nguồn. Bổn nguyên là cái nguồn
gốc để từ đó phát xuất ra, là nguyên nhân của mọi việc.
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. Chúng ta lại
thầm hiểu rằng: Mỗi điều chi hữu bổn, hữu nguyên, hữu định
thể, thì cái sự lớn nhỏ của nó, dầu hình, dầu bóng tùy theo mặt
luật-pháp định hành-tàng. Hễ có bổn nguyên ắt có xứ-sở cội
nguồn, có định thể ắt có khuôn-viên, sắc tướng. Nói tóm tắt,
hễ vật thì có chủ. Ấy vậy, do quyền có chủ ấy nó giục thành
một trường tranh đấu đua chen mà làm cho mặt thế đã biến
thành nơi chốn chiến trường náo-nhiệt."
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BỔN THIỆN
本善
(Bổn là gốc, phần chính yếu nhất; Thiện là lành). Vốn chứa sự
hiền lành. Điều lành sẵn có từ lâu rồi, tự nhiên vậy.
"Đời càng tới càng hay, vật càng ngày càng đẹp, dầu cho
phép bảo tồn mạnh mẽ buộc các loài động vật phải diệt lẫn lấy
nhau đặng giữ gìn sanh hoạt đi nữa, là khi đã đặng trưởng
thành, đủ trí-thức tinh-thần tự bảo, nghĩa là lúc chen lấn cùng
đời mà lập phẩm, mới tranh đấu cùng sự hung bạo của thế
tình. Vì sự xung-đột mà nảy sanh ác tánh, chớ còn buổi sơ
sanh vẫn giữ nguyên bổn thiện."
Tam Tự Kinh viết rằng: "Nhân chi sơ. Tánh bổn thiện. Tánh
tương cận. Tập tương viễn. Cẩu bất giáo. Tánh nãi thiên."


BÔNG HUỆ
Bông huệ hay hoa huệ có mùi thơm lâu, nhẹ-nhàng, đặc biệt là
bông màu trắng, nếu để trong nước thì những búp hoa cứ nở
từ dưới lên trên cho đến tàn hết mới thôi. Đây là khởi duyên
cho sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Rồi đây cuộc đời của Chúa
cũng trong trắng thơm tho như Huệ, cũng chịu nhiều hẩm hiu
như cành huệ trên tay vị cha già là ông Joseph dùng bông huệ
làm "sính lễ" để đến với Nữ-tu Maria.
Đức Hộ-Pháp nói về Chúa: "Lễ tuyển chọn chồng cho Bà
Maria, theo luật Ðền Thánh buộc mỗi vị nam lựa bông để trong
Ðền Thánh ba ngày, nếu bông ấy còn tươi tắn thì được cưới.
Hại thay! Có nhiều kẻ trẻ trung, còn ông Joseph buổi nọ đã
quá 50 tuổi cũng phải chịu theo luật cưới ấy. Nếu chúng ta nói
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đến hoa khôi lịch sắc thì bà Maria cũng có thể kể vào hạng đó.
Mới tới tuổi cập kê mà sắc đẹp ấy làm biết bao nhiêu kẻ nam
nhi ước vọng. Ông Joseph cũng như mọi người đem bông đến
Ðền Thờ chịu trách nhiệm tuyển chọn ấy. Người tìm bông nầy,
bông kia. Còn ông, ông tính mình đã già rồi, vợ con mà làm
chi, nhưng luật Hội Thánh buộc không làm ắt có hình phạt
hoặc quì hương chẳng hạn (Cười...). Bước ra khỏi Ðền Thánh,
ông thấy Bông huệ khô héo của ai bỏ, ông lượm lấy đem cậm
vào bình, không ngờ thứ huệ rất nên kỳ lạ, những bông nụ nở
rồi nó rụng đi, còn bông búp bắt hơi nước sống lại, nở tươi
đẹp, còn các thứ hoa khác tàn rụi hết ông phải chịu phép cưới
cô Maria."

BÔNG PHÙ DUNG (Thực vật)
F: Sorte d’hibiscus.
Bông (Hoa) Phù dung là một loại hoa đẹp, thân thảo, có nhiều
màu sắc như màu hồng phấn, hồng nhạt, có nhiều cánh hoa
xếp chồng lên nhau rất đẹp, dễ nhìn và cũng khá quyến rủ,
nhưng hoa ấy chỉ nở trong ngày rồi tàn, nên ai cũng biết đến
câu "Phù dung sớm nở tối tàn" để ám chỉ "Hồng nhan bạc
phận" hay nói chung cuộc đời này là ngắn ngủi.
Thất Nương Diêu Trì Cung giáng ngày 14-12-Ất Sửu (dl: 27-11926) dẫn dụ về cây "Bông phù dung" mà khuyến tu:
"Em chào ba Anh và Đại Tỷ. Hèn lâu, Em không chuyện vãn
cùng ba Anh. Em xin ba Anh coi lại thế đời là 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 sống
còn có cái sắc, chớ đời người sanh ra chỉ để thọ khổ mà thôi,
chung qui ngó lại, dầu sống trăm tuổi chưa được một điều đắc
chí, chết là hết. Cái đời tạm nầy, sách Phật gọi là khổ hải. Em
xin ba Anh coi sự trường sanh của mình làm trọng, người
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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.
Ông Lê Văn Trung hỏi: Có duyên luyện Đạo cùng chăng ? Xin
Em mách giùm. - Đã gặp Đạo tức có duyên phần. Ráng tu
luyện, siêng thì thành, biếng thì đọa, liệu lấy mà răn mình.
Phải sớm tính, một ngày qua, một ngày chết, đừng dụ dự. Em
xin kiếu." (ĐS.I. 43)

BÔNG TRÁI THIÊNG LIÊNG
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."


BỒNG DINH (Tên)
Thi sĩ Bồng Dinh có tên là Sỏi, thường gọi là Thầy giáo
Sỏi.Thuở tiền khai Đại Đạo thi sĩ thuộc thơ của Đức Chí-Tôn
rất nhiều và thường xướng họa thi văn với các Đấng giáng
ban.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhớ lời ông AĂÂ dạy, ba ông quì ngoài
sân sắp đặt có một cái bàn nhỏ, quì chống tay trên bàn, cầm 9
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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". Ba ông cứ tịnh tâm mặc niệm
vái như lời ông AĂÂ dạy, không nhớ tới cái vụ quì ngoài
đường có kẻ qua người lại dập dìu, lớp thì xe cộ họ đi chơi, đi
coi hát về, họ dừng chân lại coi ba ông nầy cúng vái ai mà 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, bỗng đâu có anh Bồng
Dinh đến vịn cái bàn chỗ ba ông đương quì mà ngâm thi, thiên
hạ đi đường nghe ảnh ngâm nên xúm lại coi.Cúng cầu khẩn
xong rồi, vô nhà kế tới giờ Vọng Thiên Cầu Ðạo (cũng đêm 1612-1925).
Ông bạn ai cũng đều biết là nhà thi sĩ danh tiếng, Bần Ðạo
dám chắc nội trong Nam Bộ chúng ta đây chưa có ai bằng, nổi
danh thi sĩ đứng đầu hết thảy là người ấy, không biết chứng
cớ gì mà người mê thi phú của Ðức Chí Tôn quá chừng quá
đổi, đến nước người thuộc lòng thi phú của Ðức Chí Tôn, rồi
người họa lại với Ðức Chí Tôn, người làm như mê man vậy.
Bần Ðạo thì nhột nhạt duy có sợ mà vâng mạng lịnh thi hành
quyền giáo hóa của Ðức Chí Tôn, còn người thi sĩ Bồng Dinh
họa theo đó mà ngâm, thiên hạ thấy tấn tuồng dị hợm tụ lại
đông lắm."
Ngày 28-02-Bính Dần (dl: 10-4-1926). Thầy giáng ban Tiên
tửu cho Bồng Dinh.
Bồng Dinh nghe thi:
Trăm viên trường tế trăm viên tài,
Một chén tửu Tiên một chén say.
Gặp hội cỡi lao, tu phải kiếp,
Đừng ngồi ngúc-ngoắc chờ công ai?
Thầy biểu: Bồng Dinh ngâm.
Thầy hỏi: Hay không Sỏi, Họa đi.
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CƯ, đem một ly rượu trắng cho thiệt đầy, con chấp bút bằng
nhang đặng Thầy ban Tiên tửu cho Bồng Dinh.
BỒNG DINH (xướng)
Dã Tràng ai dễ xét công đâu?
Bãi biển thường xe cát lấp đầu.
Xúc cát trải bao cơn sóng lượn,
Nhăn mày cười bỡn khúc sông sâu.
Biết không nên việc nơi Trời nước,
Nào có nao lòng cuộc bể dâu?
Nhiều ít có danh trên võ trụ,
Kẻo mà thẹn với mấy bầy trâu.
(Lão Bồng)
Ngày 30-10-Ất Sửu (dl: 15-12-1925) Lục Nương họa thi:
Công Dã Tràng công cán để đâu,
Muốn ngăn sóng cả khỏa ngang đầu.
Ðất vò nên lọn xây thành lỡ,
Nước dập tuông bờ lở giạu dâu.
Ðấp biển vì lo bờ biển lỡ,
Moi sông bởi muốn ngọn sông sâu.
Nên hư trối mặc đời phi thị,
Lam lụ buồn cười bấy lũ trâu.

BỒNG DINH - BỒNG ĐẢO - BỒNG LAI
蓬瀛-蓬島-蓬萊
E: The fairy land.
F: Le séjour des immortels.
Ba từ ngữ: Bồng Dinh 蓬瀛, Bồng Đảo 蓬 島, Bồng Lai 蓬 萊,
đều cùng một nghĩa tức là chỉ cảnh Tiên, cõi Tiên, cõi Thiêng
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Liêng Hằng Sống. Theo truyền thuyết, trên biển Bột Hải có ba
đảo:
- Ðảo Bồng Lai, gọi tắt là Bồng đảo.
- Ðảo Dinh Châu hay Doanh Châu, tức là Dinh đảo.
- Ðảo Phương Trượng tức là Phương đảo.
Tương truyền nơi Biển Bột Hải 勃海 có nước rất yếu ớt, không
đỡ nổi một hột cải, nên được gọi là Nhược thủy 弱 水. Biển
này có ba hòn đảo:
- Bồng Đảo 蓬 島, trên đó có một ngọn núi gọi là Bồng Lai 蓬
萊 hay Bồng Sơn 蓬 山. Núi này là nơi tu luyện của Bát Tiên.
- Doanh Đảo 瀛 島 hay Doanh Châu 瀛 洲.
- Phương Đảo 芳 島, Phương Châu 芳 洲 hay Phương Trượng
芳 丈.
Ba hòn đảo nầy có hình giống như cái bầu, nên người ta còn
gọi ba hòn đảo nầy là: Bồng Hồ, Dinh Hồ và Phương Hồ. (Hồ
là cái bầu). Chung quanh ba hòn đảo là biển, mà nước biển rất
nhẹ, đỡ không nổi một hột cải, nên gọi là Nhược thủy "Nước
Nhược Non Bồng". Trên đảo Bồng Lai có núi Bồng Lai hay
Bồng Sơn, non Bồng, có 8 động đá rất đẹp, là nơi ở của Bát
Tiên. Như vậy, các từ ngữ: Bồng Dinh, Bồng đảo, Bồng Lai,
Bồng sơn, Phương đảo, Non Bồng Nước Nhược... đều chỉ cõi
Tiên, tức là cảnh đẹp đẽ, vui sướng, hạnh phúc, cõi vĩnh hằng.
Văn chương thường dùng "Bồng-Lai Nhược Thủy" hay non
Bồng nước Nhược cũng đồng nghĩa, là chỉ cảnh Tiên.
Thầy dạy: "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." (TN I /18)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
"Động Thiên Thai bảy Lão đón đường."
Kinh Hạ Huyệt:
"Ơn nhờ hồng phước Chí linh,
"Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn."
Kinh Khi Đi Ngủ có câu:
"Bồng Lai Cực Lạc chỉ chừng,
"Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh."

BỒNG SƠN
蓬山
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sắm nghiệp trần gian còn phải khó,
Lựa là nghi trưởng tại Bồng Sơn.


BỜ DƯƠNG
E: The shore of poplars.
F: Le rivage des peuplier.
Bờ dương hay Dương bờ là do chữ dương bạn 楊 畔, là một
dãi bờ trồng hàng dương liễu. Cây dương không nhiễm bụi
trần, nên bờ dương thường được ví bờ đạo đức hay bờ giác
ngộ.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có bài thi như sau:
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Ký thành một cuốn gọi Thiên thơ,
Khai Đạo muôn năm trước định giờ.
May bước phải gìn cho mạnh chí,
Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Tiêu thiều lấp tiếng dục tình,
"Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân."

BỜ GIÁC
E: The shore of understandings.
F: Le rivage de l’entendement.
Bờ: Dãy đất dọc theo sông hay biển. Giác: Giác ngộ. Bờ giác,
chữ Hán là Giác ngạn, là nơi đi vào cõi của những người giác
ngộ, tức là cõi của người đắc đạo, cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống.
Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ (khổ hải). Bên nây
biển khổ là Bến mê (Mê tân), bên kia biển khổ là Bờ giác (Giác
ngạn, cũng gọi là Bỉ ngạn)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bờ giác nương theo nguyệt rọi làu.


BỢN TRẦN
Bợn trần: Những thứ dơ bẩn nơi cõi trần, làm thân tâm con
người bị uế trược. Nói chung từ tinh thần đến vật chất.
Trần gian vốn vì bị ngũ trược ô nhiễm, trở nên ô uế, không
khiết tịnh. Tỉ như nước, tánh vốn sạch, trong trẻo, bị ô nhiễm
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đất, bùn vào sẽ trở thành đục, bẩn thỉu, nhưng khi lóng, gạn
hết bụi đất, tánh trong của nước hiện ra.
Nước ví như chân tánh, đất bụi ví như phiền não. Bản tánh
con người luôn trong sạch, do vọng niệm, tham dục, mê mờ
che lấp, khiến tánh thuần nhiên thanh tĩnh không hiển hiện
được, nên cứ chìm sâu vào vòng luân hồi sanh tử.
Nếu muốn trở lại chân tánh thì phải giống như lóng nước đục:
Gạn sạch hết bụi đất đi rồi thì chỉ còn nước trong sạch. Ở đây,
người tu phải gạn hết những phiền não ra khỏi bản tâm thì lúc
ấy ta đã đoạn trừ được vô minh, dứt mầm luân hồi sanh tử.
Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:
"Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
"Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương."


BÙ CHÌ
(Bù là để thêm vào cho đủ số; Chì là thứ kim lọai nặng hơn
các thứ khác). Bù chì nghĩa bóng là tình Mẹ thương con nên
muốn bù đắp cho con vào những chỗ thiếu thốn trong đời.
Đức Hộ-Pháp cũng có nói người Nữ phái học theo tính đức
của Đức Mẹ Diêu-Trì luôn giàu lòng thương yêu, trước là con
cái rồi đến Đại-Đồng nhân lọai. Do chuyện dân gian này:
Trong nhà nhiều con cái, người Mẹ nuôi từ tấm bé mà không
than phiền; nhưng khi Mẹ già thì các con phân công nhau mà
nuôi dưỡng. Cứ mỗi người phải nuôi trong một tháng, nhưng
trước khi giao lại cho người khác, phải cân sức nặng của mẹ
lại, nếu bằng hoặc hơn thì người khác mới nhận. Bằng không
thì phải nuôi thêm một thời gian nữa. Nhằm người con Út
nghèo quá, Mẹ thiếu ăn phải gầy ốm, sắp đến ngày bàn giao,
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người mẹ sợ con Út nuôi thêm nữa thì lấy đâu ra tiền mà lo
lắng cho đủ đầy. Thế nên trước khi lên cân thì mẹ lận trong
mình thêm một cục chì cho thêm sức nặng.
Từ đó có câu "Thương con Mẹ phải bù chì".

BÙA
Thi văn dạy Đạo có câu:
"Danh vốn là bùa mê muội thế,
"Thế không đạo đức thế không thành."

BÙA CHỮ KHÍ
Lập bàn Thờ Hộ-Pháp với lá bùa chữ Khí:
Đức Lý dạy ngày Thứ hai: 14-12-1926 (âl 10-11-Bính Dần)
"Thánh Thất đã an, chư Hiền Hữu lo chỉnh nghi cho tinh tấn.
Thầy dạy Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu lo sắp đặt thế nào
cho ra nghi tiết thì sắp đặt. Sau lưng bàn thờ Hộ Pháp, phải để
một miếng nỉ dài, ngang một thước rưỡi, cao ba thước, thêu
chữ bùa Lão vẽ đây. (Bùa chữ KHÍ). Như có thế làm một cái
bàn thờ ba nấc, giữa cao, hai bên bằng, cho Thượng Phẩm,
Thượng Sanh đứng."
Đây là lời Đức Lý Thái Bạch dạy lập Bàn thờ Hộ Pháp với lá
bùa chữ Khí, chứ không phải thờ hình của Đức Hộ Pháp. Tất
cả các Thánh Thất ngày nay đều thờ chung một kiểu vở như
thế.

BÙA GIÁN MA XỬ
Đến ngày 15-03-Bính Dần (dl: 25-04-1926) thì thiết lễ Thiên
phong tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn, Thầy dạy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Lịch, con viết một lá bùa Gián Ma xử cho TẮC cầm. Hai con
mặc đồ thường, chừng nào Thầy triệu Ngũ lôi và Hộ Pháp về
rồi. Thầy biểu mặc Thiên phục vô mới mặc, thế mới đặng".
Hôm ấy, có các vị được thọ phong là Ngài Phạm Công Tắc thọ
phong Hộ Pháp, Ngài Cao Quỳnh Cư thọ phong Thượng
Phẩm, Ngài Lê Văn Trung thọ phong Đầu Sư Thượng Trung
Nhựt, Ngài Lê Văn Lịch thọ phong Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.

BÙI PHỦ TỪ



BỤI HỒNG (Bụi Trần)
Bụi trần, bụi hồng là do chữ Hồng trần (紅 塵) là bụi đỏ.
Người ta cho rằng cõi trần này đầy bụi bặm màu đỏ, nên gọi là
cõi hồng trần. Nghĩa bóng dùng để nói cuộc đời này phức tạp,
đầy dẫy những cạm bẫy khiến cho khách trần say đắm mà
quên đường về cảnh thật ấy là cảnh Thiêng liêng hằng sống
hay còn gọi là cảnh Niết bàn.
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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."
Ông Quí-Cao giáng hoạ thi của Bát Nương Diêu Trì-Cung:
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.


BÚNG RẢY
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.


BỤNG NO ÓC LỎNG, ÓC CỨNG BỤNG MỀM
Đức Hộ-Pháp nói: "Dường như chúng ta biết hẳn rằng: Hễ
bụng no thì óc lỏng, óc cứng thì bụng mềm. Cuộc tương
tranh này chưa có một ông Tòa nào nghị-án nỗi. Ấy vậy, cái
thuyết duy-vật với tinh-thần tự-chủ đến chừ chưa có một Tôn
Giáo nào cầm đủ quyền-hành dung-hợp."


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BUỒNG LOAN
Do chữ "Loan phòng" 鸞房 hay phòng loan, dùng để chỉ nơi
ở của người đàn bà có chồng. Trong phòng thường có thêu
hình chim loan trên trướng hay trên gối, ấy là phòng của đôi
vợ chồng.
Trong bài phú "Lắm mối tối nằm không" có câu:
- Buồng loan vắng vẻ một mình: muốn chôn Bà Nguyệt,
- Gối phượng lẻ-loi chiếc bóng: muốn rắp ông Tơ.


BÚP (Giáo sư Thượng Búp Thanh)
Thọ phong Giáo sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Búp
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần. Ông là một trong số
247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo

BÚT CƠ
筆機
E: Spiritual seance.
P: Séance spirituelle.
Bút là cây viết, đây phải là bút chì dùng để chấp bút cho chư
Thiên giáng vào và người đồng tử chỉ có một, thật tịnh tâm
nghe tiếng nói thiêng liêng rồi viết ra như chính mình đặt để.
Cơ do chữ Coeur là trái tim. Vì đầu tiên người ta dùng ván
hòm, tức là khi có dịp lấy cốt thì giữ lại mảnh vụn của ván hòm
đẽo gọt thành hình trái tim dùng để "Xây cơ", tức là tạo một sự
linh ứng với thế giới vô hình, hay gọi là "Sai ma". Tiến hơn
chút nữa là Xây bàn (Xem thêm chữ Xây bàn. Vần X). tiến hơn
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chút nữa là dùng Tiểu ngọc cơ đến Đại Ngọc Cơ là tinh vi hơn
và đạt được nhiều huyền diệu hơn. Cầu cơ gọi là Phò Cơ hay
phò loan, phải ít nhứt có hai người đồng tử dùng cho việc cầu
Cơ. Bút cơ hay cơ bút là hình thức thông công với các Đấng
vô hình mà ngày nay Đạo Cao-Đài đang sử dụng một cách
triệt để. Việc Cơ bút thật là huyền diệu, nhưng chỉ dùng Cơ
Bút do các Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng dạy mà thôi, nên
còn gọi là Bút Thánh Cơ Thần là do ý-nghĩa đó.
Thầy dạy ông Nguyễn Ngọc Thơ, sau là Đầu Sư phái Thái như
vầy: "Thơ, như con không chê việc Phò Cơ thì Thầy cho chấp
cơ với Hậu những lúc có Đàn tại nhà con. Còn bạn phò loan
của Hậu còn lâu gặp. Thầy đã cho phép nó kiếm tập rồi. Con
khá nghe lời Thầy, việc BÚT CƠ là việc lớn trong Đạo, nên khi
nào Phò Cơ Chấp Bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo lượng
điều chi trong trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh chí
Phật của con mà làm cho xứng đáng cái vai tuồng mà Thầy đã
định."
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
Nào ai biết huyền-vi máy Tạo,
Muốn cứu người khổ-não trầm luân.
Mượn câu bút Thánh cơ Thần,
Lập nền Chánh-giáo hạ trần độ nhơn.

BÚT ĐÀM
筆談
(Bút: cây viết; Đàm: nói chuyện với nhau). Bút đàm là nói
chuyện với nhau bằng bút, nghĩa là hai người nói với nhau
bằng hình thức viết trên giấy: hoặc là ngôn ngữ bất đồng; hoặc
vì bệnh tật như người câm chẳng hạn…dùng viết để đàm đạo
với nhau.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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BÚT HOA
筆花
Bút hoa là cây viết nở hoa. Do câu "Mộng bút sinh hoa" Nhà
thơ Lý Bạch đời Đường nằm mộng thấy cán bút của mình nở
hoa. Từ đó, thơ văn của Lý Bạch viết ra mỗi ngày một xuất
sắc, tiếng tăm lừng lẫy. Bút hoa là cây bút viết ra văn chương
đẹp như hoa như gấm.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Tả nỗi thảm thêm đau mấy đoạn,
Mượn bút hoa đắp cạn thành sầu.
Tiếng tiêu dầu lọt phụng lầu,
Hoặc may gỡ đặng dây sầu nữ nhi.
Trong thi ca có câu:
Văn chương tươi đẹp ngàn đời,
Bút hoa vờn vẽ những lời gấm thêu.

BÚT NGHIÊN
筆研
(Bút: cây viết; nghiên: lọ mực, thỏi mực). Bút nghiên là hai vật
không thể chia lìa: bút dùng để viết, nghiên dùng mài mực.
Ngày trước người học trò dùng hai lọai này trong việc học
hành. Nay tuy không dùng riêng, nhưng người ta làm sẵn
trong cây viết, nhưng không thể thiếu được. Nghĩa bóng là chỉ
chung về việc học hành, nói về việc học. Nguyễn Công Trứ có
câu:
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung,
Quyết hai chữ TRUNG TRINH báo quốc.
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BÚT SON
Do chữ "Châu phê, châu điểm", vì son là màu đỏ, thông
thường thì các Thầy giáo hay dùng viết màu đỏ để phê bình
hay chấm điểm. Nghĩa bóng là nói lên lời phê phán, trích điểm:
Trong Đại Nam Quốc sử diễn ca có câu:
Bút son vâng mệnh đãn đình,
Các lê lần giở sử xanh muôn đời.

BUỔI BAN SƠ
Thầy dạy: "Phú, lấy tâm thành đối với Đạo thì Thầy biết đến
con luôn, gắng sửa nết đời lại chút nữa, theo mấy anh có hạnh
đức mà làm công quả, nhứt là nhờ Thầy buổi ban sơ."

BỨC GÁI LÀNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Thả tôi-tớ thôn lân húng hiếp,
"Bức gái lành, ép thiếp đòi hầu."


BỬU ĐIỆN
郵電
E: Principal palace.
F: Le palais principal.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Báo-Ân-Từ, 15-09-Bính Tuất (1946)
Ngài nói: "Còn nói về phần chư Môn Ðệ của Ðức Chí Tôn, từ
buổi đem thân vào cửa Ðạo trong lúc nhập môn đã quì trước
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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
thương yêu cho ra thiệt tướng thì ngày ấy mới đặng hưởng
hòa bình đại đồng thế giới."

BỬU GIÁM
寶鑑
(Bửu hay là bảo 寶 là báu; giám 鑑 là cái gương, cái kính để
soi mình vào) vậy bửu-giám là tấm gương quí báu mà các
bậc tiền Thánh, tiền Hiền đã để lại cho nhân loại làm túi khôn
cho cuộc đời, nay con đường Đại-Đạo có thêm nhiều hìnhảnh, nhiều tâm-hồn cao thượng đạo đức nữa là các bậc Tiền
khai Đại-Đạo.
Như vậy, ĐẠO TÂM BỬU-GIÁM là tấm gương báu cổ kim của
những tâm-hồn Thánh-triết, chỉ biết suốt đời hiến mình cho
nhân-loại, hy-sinh cho Đạo-pháp mà thôi, với những đức tánh
cao-quí, những ngôn-từ đức hạnh ấy đáng cho đời chiêm
ngưỡng và học-hỏi.
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BỬU PHÁP
寶法
Bửu pháp là pháp quí báu, ở đây đại khái có hai nghĩa:
1- Bửu pháp là các pháp môn tu Thiền, Tịnh luyện. Các bửu
pháp nầy Ngài Lê Văn Lịch học được nơi thân phụ của Ngài là
Thái Lão Sư Lê Văn Tiểng truyền lại. (Thái Lão Sư Lê Văn
Tiểng giáng Cơ cho biết Ngài đã tu đắc quả Như Ý Ðạo Thoàn
Chơn Nhơn).
Đức CAO ÐÀI giáng dạy như sau:
- Lịch! Con nghe Phật Như Lai nói chưa?
- Tam Kỳ Phổ Ðộ là gì? Là Phổ Ðộ lần thứ ba.
- Sao gọi là Phổ Ðộ? Phổ Ðộ nghĩa là gì ?
Phổ là bày ra. Ðộ là gì? - Là cứu chúng sanh.
- Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ, phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải
bày Bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Con phải luyện lại
cho thành, nội trong tháng 5 nầy về theo Trung đặng đi truyền
đạo."
- Chúng sanh là gì? - Chúng sanh là toàn cả nhơn loại chớ
không phải lựa chọn một phần người, như ý phàm tục các con
tính rối".
2- Bửu pháp là Pháp quí báu như các phép Giải oan, Tắm
Thánh, phép Hôn phối, cắt 7 dây oan nghiệt, phép xác, độ
thăng
Thánh ngôn Thầy dạy: "Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được
10 ngày chay trong mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu
pháp tức là hưởng được phép xác, cắt hết 7 dây oan-nghiệt.
Linh hồn không còn bị ràng buộc với thi hài bởi 7 dây oan
nghiệt nữa nên được xuất ra nhẹ-nhàng về cõi Thiêng liêng
hằng sống."
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BỬU PHIỆT
寶筏
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Phần phụ nữ liễu đào yếu ớt,
Phải chung vai gánh vác Đạo Thầy.
Nghĩ vì Đạo mở ra đây,
Ấy là bửu phiệt độ rày nhơn sanh.

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
寶山其香
Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyễn
Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền
Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc
Hương Xuất Trình Sanh Tạo Nghiệp Yên. (1)
(1) Bài thơ này đọc theo chiều dọc sẽ có như sau:
Bửu Sơn Kỳ Hương
Ngọc Trung Niên Xuất
Quân Sư Trạng Trình
Minh Mạng Tái Sanh
Thiên Địa Tân Tạo
Việt Nam Phục Nghiệp.
Nguyễn Tiền Quốc Yên

BỬU THÁP
寶塔
E: Precious tower.
F: La tour précieuse.
Bửu: Còn đọc là Bảo: Quí báu, quí giá, tỏ ý kính trọng. Tháp:
Cái tháp cao có nhiều từng. Bửu tháp là cái tháp quí, cao
nhiều từng, dùng làm nơi đặt thi hài của Chức sắc cao cấp từ
phẩm Ðầu Sư hay tương đương đổ lên.
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Thi hài của các Chức sắc nầy được liệm vào một cái áo quan
hình bát giác có làm tòa sen bên dưới, gọi là liên đài. Liên đài
được đặt trên lưng một con Long Mã gọi là liên đài kỵ Long
Mã, đưa đến nhập vào bửu tháp.
Ngay phía sau Tòa Thánh là Bửu tháp của Ðức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung.
Bên phía Ðông Lang có 3 bửu tháp của 3 vị Ðầu Sư Nam phái.
Bên phía Tây Lang là bửu tháp của Nữ Ðầu Sư.
Phía trước Tòa Thánh, gần cửa Chánh môn, có ba Bửu tháp
nằm hàng ngang, đó là Bửu tháp của Ðức Hộ Pháp, của Ðức
Thượng Phẩm và của Ðức Thượng Sanh.
12 Bửu tháp của Thập nhị Thời Quân thì được xây dựng ở
phần đất 6 mẫu tại Ngã tư Ao Hồ.

BỬU TÒA
寶座
E: The precious throne of lotus.
F: Le trône précieux de lotus.
Bửu: Còn đọc là Bảo: Quí báu, quí giá, tỏ ý kính trọng. Tòa:
Chỗ ngồi, cái ngai. Bửu tòa là cái ngai quí báu dành làm nơi
ngự của Ðức Chí Tôn Thượng Ðế.
Ðó là cái ngai quí báu nhứt, rực rỡ nhứt nơi Bạch Ngọc Kinh,
và nơi Linh Tiêu Ðiện, mà ngày nay gọi là CAO ÐÀI.
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.
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BỬU VỊ
寶位
Hoa Nhứt Nương, tức là Nhứt Nương Diêu-Trì Cung có tên là
Hoàng Thiều Hoa giáng Cơ nói với hai ông: CƯ và TẮC rằng:
Em cám ơn hai anh, em xin hai anh hãy gắng công học Ðạo,
dưỡng luyện tinh thần, ắt ngày sau đắc Ðạo. Coi bửu vị làm
trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa. Ðôi lời thành
thật, xin hai anh thương tình gìn giữ, mắc hầu, em không thể
nán lại lâu, Em xin kiếu, lâu lâu Em sẽ nói rõ." (14-1-1926).

BƯỚC ĐỌA
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trở chơn ít kẻ lo đi ngược,
Bước đọa xem qua dấu dập dìu.

BƯỚC THÁNH
Kinh Tẫn Liệm có câu:
"Càn khôn bước Thánh thượng trình,
"Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn."

BƯỚC TIÊN
Bước Tiên: Bước vào cõi Tiên. Đặt bước chân vào cảnh Tiên,
một cầu mong để được tự an ủi, bình an trong lòng.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Bước Tiên nàng đã ngao du,
"Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên."
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BƯỚC TỤC
Bài thài hiến lễ Đức Quyền Giáo Tông có câu:
Bầu linh khổ hải đưa thiêu cạn,
Gậy sắt nhơn sanh chống dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên chờ bước tục,
Cỡi lau trở gót ruột trăm chiều.

HẾT VẦN B
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