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TẦM
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Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Danh mục vần H
HÀ
• Hà
• Hà Binh Giải Tƣớng
• Hà Bôi
• Hà Châu
• Hà Chính
• Hà Đồ

• Hà Đồ Lý Số
• Hà Đông Sƣ Tử
• Hà Ngân
• Hà Tiên Cô
• Hà Thủ Tạo
• Hà Văn Thuần

HẠ
• Hạ
• Hạ Chỉ
• Hạ Cơ
• Hạ Giới
• Hạ Huyệt
• Hạ Mình
• Hạ Nguơn
• Hạ Nguơn Mạt Kiếp
• Hạ Nguơn Tam Chuyển

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

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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐
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HÁM
• Hám Vọng
HÀM
• Hàm Quẻ Trạch Sơn Hàm
• Hàm Nghi

• Hàm Phẩm
• Hàm Phong

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

• Hạng Trọng Sơn

HÀNH
• Hành
• Hành (Giáo Sƣ Thƣợng
Hành Thanh)
• Hành Ác
• Hành Chánh
• Hành Chánh Ðạo
• Hành Chánh Ðạo Cửu
Trùng Ðài
• Hành Chánh Giáo
• Hành Đạo

• Hành Giả
• Hành Hạ
• Hành Hƣơng
• Hành Lễ
• Hành Lý
• Hành Pháp
• Hành Pháp Đoạn Căn
• Hành Pháp Giải Thể
• Hành Pháp Khi Cúng Đàn &
Dâng Tam Bửu

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Hành Pháp Lạ
• Hành Pháp Tại Kim Biên
• Hành Quyền Chƣởng Lễ
• Hành Sự
• Hành Tàng

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

HẠNH
• Hạnh Đức
• Hạnh Đƣờng
• Hạnh Huỳnh Kỳ

• Hạnh Lâm
• Hạnh Ngộ
• Hạnh Phúc

HAO
• Hao Mòn Thân Thể
HÁO
• Háo Danh

• Háo Sanh

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

• Hảo Phùng
• Hảo Ý

HẠO
• Hạo Nhiên Thiên
HÁT
• Hát Bội

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐
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HẮC
• Hắc Ám
• Hắc Chủng

• Hắc Phong Xuy Châu Phiêu
Nhập Chi Khổ Hải

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

• Hằng Sanh

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

• Hầu Mãn

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

• Hậu Sự
• Hậu Tấn
• Hậu Thế
• Hậu Thiên Bát Quái
• Hậu Thổ
• Hậu Ý

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HI
• Hi - Vi
HỈ
• Hỉ
HIỀM
• Hiềm Nghi

• Hiên Viên Huỳnh Đế

HIẾN
• Hiến Bửu Tƣơng
• Hiến Chƣơng
• Hiến Ðạo
• Hiến Ðạo Chơn Quân Phạm
Văn Tƣơi
• Hiến Lễ
• Hiến Mình Cho Đạo
• Hiến Pháp Đại Đạo (Pháp
Chánh Truyền)
• Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài

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

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

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

HIỆN
• Hiện Kim Thời Đại

• Hiện Tƣớng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐
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• Hiện Xuất
HIỂN
• Hiển Hách
• Hiển Linh

• Hiển Nhiên
• Hiển Thánh

HIỆP
• Hiệp Âm Dƣơng
• Hiệp Chủng Đại Đồng
• Hiệp Chƣởng Mạo
• Hiệp Đạo
• Hiệp Đồng
• Hiệp Đồng Chƣ Môn Đệ
• Hiệp Hòa Vạn Bang
• Hiệp Nhứt

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

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

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

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

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

HỌ
• Họ Đạo

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HOA
• Hoa

• Hoa Quả

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

• Hóa Nhi
• Hóa Sanh
• Hóa Thân
• Hóa Trƣởng Càn Khôn

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

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

HỎA
• Hỏa Táng

• Hỏa Tinh Tam Muội

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

• Họa Tai Báo Ứng
• Họa Thiên Điều

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

HOẠCH
• Hoạch (Bác Sĩ Lê Văn
Hoạch)

• Hoạch Tội Ƣ Thiên Vô Sở
Đảo Dã

HOÀI
• Hoài (Nguyễn Văn Hoài)
• Hoài (Giáo Sƣ Thƣợng Hoài
Thanh)

• Hoài Vọng
• Hoài Trông Giả Luật

HOAN
• Hoan Nghinh
HOÁN
• Hoán Cựu Nghinh Tân

• Hoán Đàn

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

• Hoàn Toàn
• Hoàn Tục

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

• Hoàng Thiên
• Hoàng Thiên Hữu Nhãn
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Hoàng Thiên Hậu Thổ

• Hoàng Tử Cảnh

HOÀNH
• Hoành Phi
• Hoành Sơn

• Hoành Sơn Thần Tƣớng Cử
Đa

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

• Hoằng Khai Đại Đạo
• Hoằng Nhẫn

HỌC
• Học Giả
• Học Lễ Học Văn

• Học Viện

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

• Hồ Đồ
• Hồ Hớn Liên Bạch
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Hồ Lô
• Hồ Phủ Từ
• Hồ Nhựt Nguyệt

Q.2 VẦN H▐

• Hồ Xuân Hƣơng
• Hồ Tiên

HỔ
• Hổ Lang

• Hổ Ngƣơi

HỘ
• Hộ Đàn Pháp Quân Trần
Quang Tạ
• Hộ Pháp
• Hộ Pháp Chƣởng Quản
Hiệp Thiên Đài
• Hộ Pháp Di Đà
• Hộ Pháp Đƣờng

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

HỐI
• Hối Cải

• Hối Ngộ

HỒI
• Hồi Dƣơng
• Hồi Đầu
• Hồi Đầu Hƣớng Thiện
• Hồi Giáo
• Hồi Hƣu Dƣỡng Lão

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

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

• Hội Đàm
• Hội Hiệp
• Hội Kiến
• Hội Long Hoa
• Hội Niết Bàn

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới
• Hội Ngộ
• Hội Nguơn
• Hội Phƣớc Tự
• Hội Thánh
• Hội Thánh Cửu Trùng Đài
• Hội Thánh Đƣờng Nhơn
• Hội Thánh Em

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

HÔN
• Hôn Lễ
• Hôn Nhơn

• Hôn Phối - Hành Pháp Hôn
Phối
• Hôn Trầm

HỒN
• Hồn
• Hồn Hài

• Hồn Phách
• Hồn Qui Thiên Ngoại

HỖN
• Hỗn Ðộn
• Hỗn Ðộn Sơ Khai
• Hỗn Loạn
• Hỗn Nguơn

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

HỒNG
• Hồng Ân
• Hồng Bàng
• Hồng Cấu Hồng Trần
• Hồng Chung
• Hồng Hoang
• Hồng Nhạn
• Hồng Phƣớc

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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

HỔ
• Hổ Tranh
HỚN
• Hớn Chung Ly
• Hớn Bái Công
• Hớn Chiêu Liệt Đến Với
Cao Đài

• Hớn Liên Bạch
• Hớn Lƣu Bang
• Hớn Ngôn
• Hớn Rƣớc Diêu Trì

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

Lý Chi Hành Thủy Ƣ Túc
Hạ

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

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

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

• Huệ Đăng
• Huệ Hƣơng
• Huệ Khiếu
• Huệ Kiếm
• Huệ Lan

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

13

14

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Huệ Lƣơng Trần Văn Quế
• Huệ Mạng Trƣờng Phan
• Huệ Nhãn
• Huệ Quang

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

HUNG
• Hung Bạo
• Hung Đồ

• Hung Hăng Đạo Đức
• Hung Hoang

HÙNG
• Hùng Biện
• Hùng Oai

• Hùng Vƣơng

HUỜN
• Hƣờn (Hoàn)
• Huờn Hồn
• Huờn Hƣ
• Huờn Nguyên

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

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

• Hủy Hoại

HUYÊN
• Huyên Đƣờng
HUYỀN
• Huyền Cơ

• Huyền Diệu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Huyền Diệu Cơ Bút
• Huyền Diệu Pháp
• Huyền Diệu Phép Tắc
• Huyền Diệu Về Thuốc Trị
Bịnh
• Huyền Diệu Tiên Thiên
• Huyền Huyền Hạo Hạo
• Huyền Khung Cao
• Huyền Linh
• Huyền Linh Đài
• Huyền Linh Pháp
• Huyền Mẫu

Q.2 VẦN H▐

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

HUYỄN
• Huyễn Hoặc
HUYẾT
• Huyết Chiến
• Huyết Lệ

• Huyết Thệ

HUYNH
• Huynh Đệ
• Huynh Đệ Mãn Phần

• Huynh Đệ Nhứt Gia
• Huynh Trƣởng

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

15

• Huỳnh Phủ Từ
• Huỳnh Thiên
• Huỳnh Văn Giỏi
• Huỳnh Tộc
• Huỳnh Trung Tuất
• Huỳnh Thúc Kháng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Huỳnh Tuyền
HƢ
• Hƣ Hoại
• Hƣ Không
• Hƣ Linh
• Hƣ Thực
• Hƣ Vinh

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

HƢNG
• Hƣng Đạo Vƣơng
• Hƣng Nho
• Hƣng Quốc Khánh Niệm
• Hƣng Suy

• Hƣng Ƣ Thi, Tác Ƣ Lễ,
Thành Ƣ Nhạc
• Hƣng Vƣợng

HƢƠNG
• Hƣơng Án
• Hƣơng Đạo
• Hƣơng Hồn
• Hƣơng Hỏa
• Hƣơng Hỏa Ba Sinh

• Hƣơng Nguyền
• Hƣơng Tâm
• Hƣơng Thanh (Nữ Đầu Sƣ
Lâm Hƣơng Thanh)
• Hƣơng Thề

HƢỚNG
• Hƣớng Đạo
• Hƣớng Đạo Sinh Cao Đài
• Hƣớng Thiện

• Hƣởng Lộc Vua
• Hƣởng Thọ

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

• Hữu Duyên Đắc Ngộ
• Hữu Đạo - Hữu Công
• Hữu Định
• Hữu Đức
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Hữu Giác
• Hữu Hạnh
• Hữu Hạnh Hữu Duyên
• Hữu Hình
• Hữu Hình Hữu Hoại
• Hữu Hình - Vô Vi
• Hữu Hƣ Vô Thực
• Hữu Sanh
• Hữu Ích
• Hữu Phan Quân Lê Văn
Thoại

Q.2 VẦN H▐

• Hữu Phƣớc
• Hữu Thành Tất Hữu Thần
• Hữu Thỉ Siêu Quần Chơn
Chi Thƣợng
• Hữu Tƣớng - Vô Vi
• Hữu Tử Thiên - Vô Tử Thiên
• Hữu Văn - Hữu Võ - Hữu
Phong Ba
• Hữu Vi - Hữu Hủy
• Hữu Vi - Vô Vi

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

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

HỶ
• Hỷ

17

• Hỷ Xả
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▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nói Sinh đây là biến hóa bất diệt và vô cùng huyền diệu.
Dịch với Cao-Đài:
Đạo Cao Đài ra đời Đức Chí-Tôn xác định điều ấy: "Thầy đã
nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn Khôn thế giới
thì Khí Hƣ Vô sanh ra:
- Có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực,
- Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng Nghi,
- Lƣỡng Nghi phân ra Tứ Tƣợng,
- Tứ Tƣợng biến Bát Quái,
- Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn Khôn Thế giới.
Thầy lại phân tánh Thầy mà sinh ra vạn vật là: vật chất, thảo
mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh" (TN II /62)
Thầy nói tiếp: "Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chƣ
Phật, chƣ Tiên, chƣ Thánh, chƣ Thần và toàn cả nhơn loại
trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các
con".
Với Kinh Dịch

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Với Kinh Dịch thì Thánh nhân đã chỉ rõ rằng: đầu tiên ngôi
Thái cực phân hóa thành hai, gọi là Âm Dƣơng. Ví nhƣ hột
giống khi nứt mầm thì có hai lá đầu tiên, gọi là song-tử-diệp,
tức là Âm Dƣơng đó. Nhƣng khi biểu tƣợng là dùng: nét liền
tƣợng Dƣơng, nét đứt
tƣợng Âm. Với 1 nét nhƣ
vậy thì gọi Nghi (nghi Dƣơng và nghi Âm hay Lƣỡng nghi).
Khi sanh biến thì hai nghi Âm Dƣơng sẽ sanh ra Tứ Tƣợng.
Khi gọi là Tƣợng thì biểu hiệu bằng hai nét, có bốn Tƣợng là:
Thái Dƣơng, Thiếu Âm, Thiếu Dƣơng, Thái Âm.
Gọi là sinh tức là làm tăng thêm, luôn luôn nghi ban đầu vẫn
làm gốc, có nghĩa là hai nét Âm Dƣơng vẫn đặt nằm dƣới
cùng, vì đó là gốc mới sinh ra vạn vật; là khởi điểm để từ đó
tiếp diễn sinh ra
Khi thành Tƣợng thì lấy Nghi dƣơng làm gốc, đặt nét Dƣơng
lên nghi dƣơng thành hai Dƣơng là Thái Dƣơng
, lần biến
thứ nhì thì đặt nét Âm lên nghi dƣơng sẽ là Thiếu Âm
.
Đến nghi Âm cũng qua hai lần biến hóa thành ra Thái Âm
và Thiếu Dƣơng
.
Tứ Tƣợng biến Bát Quái lấy Tƣợng làm gốc:
- Thái Dƣơng

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

trên thành ra CÀN

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dƣơng lên

- Thiếu Âm
trên thành LY

lần biến thứ nhì sinh ra CHẤN

- Thiếu Dƣơng

CẤN

.

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dƣơng

lên trên thành TỐN
- Thái Âm

.

lần biến thứ nhì sinh ra KHẢM

.

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

.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

28

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thành phần mới sinh có 3 nét gọi là Quẻ. Chỉ có 8 quẻ căn
bản này mà thôi, từ đó biến hóa vô cùng, gọi đây là BÁT
QUÁI, tức là 8 hiện tƣợng quái dị, lạ lùng. Thầy cũng có nói lẽ
ra phải gọi là Bát Tƣợng hay Bát Tƣớng, nhƣng vì quen gọi
nên không sửa,vẫn gọi là BÁT QUÁI.
Điều nên lƣu ý:
- Thứ nhứt là phần gốc bao giờ cũng đặt dƣới hết, nét mới
sinh sẽ đặt lên trên, tức nhiên vẽ từ dƣới lên trên.
- Thứ hai là Âm Dƣơng luôn đi liền nhau, không bao giờ sai
lệch.
Tuy nhiên ông Nguyễn Duy Cần luận nghịch lại với ý của
Thánh nhân nên Thiếu Âm
Thiếu Dƣơng
. Do vậy, khi
lập thành Bát quái sẽ mất đi sự liên tục.
Trên nguyên tắc thì vẽ quẻ từ dƣới lên, khi đọc quẻ từ trên đọc
xuống, cũng là thể hiện vòng Âm Dƣơng, thuận nghịch đó vậy.
Sách viết: "HÀ xuất Đồ, LẠC xuất Thƣ, Thánh nhân tắcchi"
河出圖洛 出書聖人則之 tức nhiên sông Hà xuất hiện Đồ, sông
Lạc xuất hiện Thƣ, bậc Thánh-nhân coi đó mà bắt chƣớc.
Từ đó:
TIÊN THIÊN BÁT QUÁI ĐỔ
đƣợc một số nhà Toán học
sau Đức Khổng-Tử vào đời
Hán đã tìm ra công thức Toán
cao cấp để giải thích về sự
thành hình của vũ-trụ. Họ đã
cố gắng thu gọn lại thành
công thức tổng quát bằng Đồ
hình gồm nhiều con số. Thêm
nữa, nếu đọc lại giai đoạn lịch
sử từ Tần đến Hán, thì tƣ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tƣởng của các Môn đệ thƣờng đặt ở đầu câu hai tiếng "Tử
viết" để làm tăng giá trị hơn
Hà đồ và Lạc Thƣ cũng ở vào trƣờng hợp trên, cũng là làm
tăng niềm tin cho kẻ hậu học, tức là tin vào "Công thức toán"
của mình. Vì vậy có sự nhân-cách-hoá rằng: "Đời Vua PhụcHy có con Long-Mã xuất hiện trên sông Hà. Nhà vua bèn bắt
chƣớc theo những vết vằn của nó để vạch ra Bát-Quái gọi là
Hà đồ". Thiết nghĩ rằng vấn đề chủ yếu không phải là những
chấm đen, trắng trên lƣng con Long-Mã. Cho dù có đi nữa, đó
cũng cho ta thấy các nhà toán học đã đƣa nó vào ứng dụng
nhƣ thế nào trong suốt mấy ngàn năm từ Phục-Hy đến đời
Hán. Nhƣng chỉ có vào đời Hán nó mới đƣợc ứng dụng nhất là
trong lãnh vực Y-học một cách tuyệt vời. Song song là những
nhà Tôn giáo cũng đã dựng thành một triết lý siêu nhiên.
Nay, quan trọng nhất là ĐẠO CAO-ĐÀI mới đƣợc thành hình
một cách rõ rệt. Bấy giờ ngƣời Cao-Đài mới dám nhìn nhận
rằng: Dịch nhƣ một tấm vải, mà Tôn giáo là một thực dụng,
nhƣ cái áo cắt ra từ tấm vải ấy. Thế nên Dịch là Đạo hay nói
khác đi: Đạo là Dịch.
Kết luận:
Toàn bộ DỊCH là một bộ sách nói về Số-học. Nguyên lúc đầu
Thánh Phục-Hy vạch ra tám Quẻ là bắt chƣớc ở Hà-Đồ. HÀĐỒ chỉ là một bức hình ghi về Số học, tổng cộng 55 điểm, ấy
là bày thành số: Cơ, Ngẫu - Âm, Dƣơng: Cơ là số lẻ thuộc
Dƣơng. Ngẫu là số chẵn thuộc Âm. Vậy nên ở trong đồ các
vòng tròn trắng là thuộc số Dƣơng, các vòng tròn đen thuộc số
Âm. Thánh Phục Hy sở dĩ vạch Bát-Quái chỉ nhân ở lý số ấy
mà vạch ra. Vậy nên chúng ta muốn hiểu đƣợc nguyên-lý của
Bát Quái, trƣớc phải tham khảo ở số Hà Đồ.
Phải thấy rằng: số trời có năm số, số đất có năm số. năm ngôi
cùng tƣơng đắc mà điều hợp nhau. Số Trời có 25, số đất có
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30. Tổng số của số Trời đất là 55. Các số ấy tạo nên sự biến
hóa và điều hành quỉ thần.
Bởi Dịch nói rằng: "Thiên số
ngũ, Địa số ngũ, ngũ vị tƣơng
đắc nhi các hữu hạp. Thiên số
nhị thập ngũ, Địa số tam thập.
Thiên địa chi số ngũ thập hữu
ngũ, thử sở dĩ thành biến hóa
nhi hành quỉ thần"; Phƣơng vị
của HÀ-ĐỒ chia làm năm
hƣớng: Bắc, Nam, Đông, Tây,
Trung-ƣơng.
- Phƣơng Bắc: là nhất lục thuỷ (1+5=6). Vì lúc đầu ở trong trời
đất có thuỷ trƣớc hết, lấy số nhất làm số thiên sinh thuỷ gọi là
Nhất, Lục Thủy.
- Khi đã có Thuỷ rồi thời bao nhiêu sức nóng trong địa cầu
cũng đồng phát hiện, tức là Hoả. Vậy nên trong đồ số về phía
Nam gọi là Nhị, Thất Hoả (2, 7 thuộc Hỏa)
- Đã có Thuỷ Hoả rồi, đồng thời cũng có Mộc, tức là loại thực
vật sinh ở trên địa cầu. Vậy nên trong đồ số, vị phía Đông là
Tam, Bát Mộc (3, 8 thuộc Mộc).
- Trong lúc ấy bao nhiêu những chất liên kết kiên cố cũng ở
trong địa cầu nảy-nở ra tức là loài Kim, khoáng chất, nên đồ số
phía Tây là Tứ, Cửu Kim (4,9 thuộc Kim)
Tất cả các thứ: Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim, đều phải dựa vào địa
cầu mới phát sinh đƣợc mà tiếp tục cho đến vô tận, nên bốn
giống kia lại phải tuỳ thuộc vào THỔ, mà lại là thiên số Ngũ,
địa số Ngũ phối hợp với nhau mới thành Thập. Vậy nên số vị
trong đồ đặt là Ngũ, Thập THỔ ở trung ƣơng (5, 10 thuộc
Thổ ở chính giữa).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thực hành: Số 5 điểm là số sinh THỔ, số 10 điểm là số thành
THỔ. Muốn biết rõ công dụng của Thổ, thời tất phải lấy số Ngũ
mà phối hợp với 4 số kia, nhƣ số:
- Nhất là số sinh Thuỷ. Nhất phối hợp với Ngũ ở giữa mà
thành Lục (1+5=6) tức là số Lục thành Thuỷ.
- Số Nhị là số sinh Hoả, Nhị phối với Ngũ ở giữa thành Thất
(2+5=7) tức là số Thất thành Hoả.
- Số Tam là số sinh Mộc, Tam phối hợp với Ngũ ở giữa thành
Bát (3+5=8), tức là số Bát thành Mộc.
- Số Tứ là số sinh Kim, Tứ phối hợp với Ngũ ở giữa thành
Cửu (4+5=9), là số Cửu thành Kim.
Nói tóm lại nguyên-lý của trời đất, hoá sanh vạn vật, đồng thời
chỉ có nhất Âm, nhất Dƣơng. Trƣớc mắt là 12 cửa Nội-ô TòaThánh không có cửa số 5. Vì số 5 thuộc Trung ƣơng, thay vào
cổng Chánh môn nên cũng đủ cho số 12 là con số riêng của
Thầy là vậy.
Nguyên lý: Một sanh hai, hai sanh bốn, bốn nhân đôi thành
tám, tám nhân tám thành 64 "Nhất sinh Lưỡng, Lưỡng sanh
Tứ, Tứ gia Tứ thành Bát, bát gia bát thành bát bát lục thập tứ".
Ấy là tinh ý của Thánh-nhân mƣợn số mà làm cho rõ lý, nhƣng
lại phải mƣợn Tƣợng làm cho rõ Số. Vậy nên trong Dịch lại
phải xét đến Tƣợng 象.
Cơ sanh biến vạn-linh là gì?
Đây là hình ảnh nói về cơ sanh biến vạn
linh. Qua đồ hình bên đây là Lƣỡng Nghi
biến Tứ Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát Quái,
rồi Bát-Quái sẽ biến hóa vô cùng mà Đạo
gia thƣờng gọi.
Lƣỡng-Nghi là cơ Âm Dƣơng phối hợp thì
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bất cứ vật chi chi trong trời đất này cũng đều do Âm Dƣơng
sản xuất, mà cũng gọi là lý Nhị nguyên đó vậy. Âm với Dƣơng
vốn là cơ động tĩnh, mâu thuẫn nhau, tƣơng khắc mà lại tƣơng
hòa. Hai cái lý đối nghịch nhau để hỗ trợ lẫn nhau chớ không
phải để tiêu diệt nhau.
Trời có sáng tối, ngƣời có Nữ Nam, vật có cứng mềm, đất có
nắng mƣa, vạn loại có trống mái, cho chí đến loài cỏ cây, sắt
đá cũng có cái lý của Âm Dƣơng. Một cái cây mới nẩy chồi thì
ra hai lá đầu tiên ấy là hình tƣợng của Âm Dƣơng đó. Âm
Dƣơng vốn là cơ sản-xuất, nhƣng trong Dƣơng có Âm và
trong Âm cũng có Dƣơng. Nho gia gọi "vạn-vật phụ âm nhi
bão dƣơng, trung chí dĩ nhi Hòa" 萬物負陰而保陽中至以而和 là
vậy. Tức là vạn vật ôm ấp Âm Dƣơng, đến mực trung-dung thì
gọi là hòa. Cơ HÕA là cơ sanh-hóa:
- Trong phần Dƣơng lớn gọi là Thái Dƣơng
nhỏ gọi là Thiếu Âm
.
- Trong phần Âm lớn gọi là Thái Âm
nhỏ gọi là Thiếu Dƣơng

có phần Âm
có phần Dƣơng

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HẠ HUYỆT
下穴
E: To set down the coffin into the grave.
F: Descendre le cercueil dans la fosse.
(Hạ là dƣới, còn có nghĩa là đặt ở dƣới, Huyệt là cái lỗ). Hạ
Huyệt là đặt cái quan tài có xác ngƣời chết xuống một cái lỗ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đã đào sẵn, gọi là huyệt) tức nhiên là chôn ngƣời chết vào đáy
huyệt. Ngƣời dân gian còn quen nói là lễ "hạ rộng, động
quan".
Nghi thức Tôn giáo: "Khi ra tới huyệt thì vị chứng Đàn và Đồng
nhi đứng trƣớc đầu huyệt tụng kinh Hạ-Huyệt (3 hiệp), mỗi
hiệp cúi đầu, mãn hiệp thứ ba liền tụng ba biến Vãng-Sanh
Thần-Chú. Hễ dứt thì "Niệm câu chú của Thầy" (3 lần).
KINH HẠ HUYỆT
(Giọng Nam-Ai)
Thức giấc mộng huỳnh-lƣơng vừa mãn,
Tiếng phồn-ba hết thoáng bên tai.
Giải thi lánh chốn đọa-đày,
Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn-Khôn.
Phép giải-oan độ hồn khỏi tội,
Phƣớn tiêu-diêu nắm mối trƣờng-sanh.
Ơn nhờ hồng-phƣớc Chí-Linh,
Lôi-Âm tự-toại, Bồng-Dinh hƣởng nhàn.
Nhờ Hậu-Thổ xƣơng tàn gìn-giữ,
Nghĩa CHÍ-TÔN tha thứ tiền-khiên.
Đƣa tay vịn phép diệu-huyền,
Ngọc-Hƣ lập vị cửu tuyền lánh chơn.
Ngó Cực Lạc theo huờn Xá-lợi,
Cửu-Trùng-Thiên mở lối qui-nguyên.
Rỡ-ràng Phật cốt Tiên duyên,
Nƣớc Cam-Lồ rửa sạch thuyền độ nhân.
(tụng 3 lần)
Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan-Âm Nhƣ-Lai
(Tụng kinh nầy rồi tụng tiếp Chú Vãng-Sanh)
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HẠ MÌNH
Hạ mình là một hình thức nhƣợng bộ, khiêm nhƣờng. Hạ mình
không có nghĩa là nịnh hót, bợ đỡ làm mất nhân cách.
Ngƣời trên biết hạ mình là để độ rỗi, ngƣời dƣới biết hạ mình
là để đƣợc ngƣời trƣởng thƣợng giáo hóa cho.
Nay buổi Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: danh xƣng "Cao Đài TiênÔng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" là gồm cả Tam-giáo, gọi là Tam
Giáo Qui Nguyên:
- Cao-Đài là tƣợng-trƣng cho Nho-Giáo.
- Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.
Chính Đấng Thƣợng-Đế đã nói về việc xƣng danh ấy, tức
nhiên quyền Chƣởng quản Càn Khôn vũ trụ là "một mà ba, mà
ba cũng nhƣ một" đầy đủ đức tính khiêm nhƣờng.
Thầy dạy: "Các con coi bậc Chí-Tôn nhƣ Thầy mà hạ mình
đặng độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xƣng là môt vị TiênÔng và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế
thƣờng phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy thì
khiêm-nhƣợng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ cho
Thầy là nhỏ. Cƣời..!. Hạnh khiêm-nhƣờng là hạnh của mỗi
đứa con, phải noi theo gƣơng Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng.
Các con phải khiêm-nhƣờng sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói
buổi lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời
không tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng
độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết."
Tuy nhiên, khi khai Đạo phải xin phép chính phủ, Thầy than:
"Các con nghe, Thầy chẳng buổi nào mà đành lòng cho các
con hạ mình trƣớc mặt ai hết, song ngày nay buộc phải vậy.
Các con tức cấp lo phổ độ".
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Đức Hộ-Pháp nói:"Cái khôn ngoan của mình là quỉ, nếu nó dìu
đƣờng mình đi theo nó thì mong gì đoạt đƣợc ngôi vị cao trọng
đối phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật mà Chí-Tôn đã hứa: "Nếu
các con có thể hơn Thầy, thì Thầy cũng hạ mình cho các con
đoạt đƣợc ngôi vị", ấy là hàng phẩm của Đức Chí Tôn đối cả
Chơn-Thần. Hại thay, họ không muốn nghe và không muốn
biết, bởi không dám biết mình sợ e cho họ không biết, nên Quỉ
tánh họ dục theo con đƣờng thú, thành thử ra cái tấn tuồng
tƣơng-tàn, tƣơng-sát nhau tại thế-gian này."
Đức Lý Giáo Tông nói: 18-6-Tân Mùi (dl: 01-8-1931)
"Thƣợng Trung Nhựt, Ngày nay Lão đã nhƣợng nửa quyền
hành cho đó là có ý để mắt coi Hiền Hữu đúng phận cùng
chăng? Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn lãnh việc Giáo Tông
mà lập vị cho đoàn em bƣớc tới. Lão đã lắm phen thấy điều
khó khăn mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân
rõ Chánh Tà, hầu giúp phƣơng cho Hội Thánh trừ khử."
Pháp Chánh Truyền: "Chí Tôn đã đến thế, hạ mình đặng làm
Thầy dạy dỗ chúng ta, hằng trông mong giờ nào chúng ta biết
hòa hiệp nơi lòng bác ái từ tâm của Ngƣời, là hiệp làm một
cùng Ngƣời, mới có đủ quyền hành độ tận chúng sanh qui hồi
cựu vị; mà đã sáu năm chầy rồi, thân thể hỡi còn rời rã ngất
ngơ, Chơn thần hỡi còn dật dờ mê muội, thì thế nào các Ðấng
Thiêng Liêng hiệp một cùng đời cho đặng, hầu mong sửa cải
Thiên Thơ, tụ hội các nguyên nhân đem vào cửa Ðạo".

HẠ NGUƠN
下元
(Hạ là dƣới, cũng là cuối cùng. Nguơn còn đọc là nguyên.
Nguơn Hội là chỉ những khoảng thời gian dài. Theo Nho giáo
của Trần Trọng Kim thì một nguơn là 12 Hội, một Hội = 30
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Vận, một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm). Hạ nguơn là
phần cuối của một chu kỳ thời gian ấy.
Thánh Giáo ngày 13-10-Đinh Mùi (1967) của Đức Lý Đại Tiên
giáng Cơ: "Trận đại họa này không riêng cho Thánh Điạ tại
Việt-Nam-Quốc mà chung cho cả đia cầu, Thảm! Thảm! Thảm!
Hạ Nguơn là Nguơn mạt kiếp, Nguơn điêu tàn, phải hiểu lý
Đạo ẩn tàng trong hai chữ Hạ Nguơn: Hạ là dƣới thấp, sau
cùng là chữ Hạ gồm ý nghĩa: Tệ, Suy, Tàn, Hoại, là diệt chủng
đó. Hạ Nguơn là Nguơn tiêu diệt. Vậy chƣ Đạo Hữu cố tâm
tìm hiểu những lời dạy dỗ tiên tri của Thầy và Lão cùng các
Đấng đã giáng dạy từ ngày khai Đạo tới giờ, những lời tiên tri
đó ngày giờ tới sẽ ứng hiện từ từ, nạn tiêu diệt đã tới …Họa!
…Thảm!. Cả Thế giới ngày nay còn trong vòng mê mệt, cả
vinh hoa phù phiếm trong Đạo trở lại chuộng hƣ danh, lấy thế
làm cứu cánh nên mới bày ra trò mị sanh chúng. Ôi! Tu thành
hay không là nhờ tâm Đạo, chơn tâm, chơn tánh Thầy ban cho
không lo trau-luyện, lại ham lợi chác quyền mến phẩm tƣớc
đến đỗi làm nhẹ thể Thánh-danh Thầy, nạn cân đai áo mão,
đời cũng nhƣ Đạo đang là trƣờng mộng ảo gạt ngƣời xa lần
cội phƣớc là cái nguơn thỉ chơn tâm. Thầy hằng thƣơng con
dại mới mở Đạo Kỳ Ba mà vớt chúng sanh. Hại thay! Thảm
thay! Đám sanh linh vẫn ngơ ngơ, ngạnh ngạnh, dám đem tên
tuổi Đạo Thầy mà đổi chác lợi quyền. Họa..Họa! Thảm..Thảm!
Ôi! Lão vì lòng Từ-bi giáng dạy khuyên răn đủ lẽ, mà chúng
sanh vẫn còn mê muội, theo Đạo mà chẳng tầm lý Đạo, lại
chuộng hƣ danh, nên Đạo Thầy mới ra nông nỗi. Ngày giờ
nhặt thúc, buổi Hạ nguơn cận kề cái chết, tâm thần mê mệt thì
làm sao khai khiếu linh quang đƣợc mà mong sống sót. Ôi!
Đời Đạo phải chịu nạn tai. Khổ! Khổ! Khổ! Nhơn sanh nào hay
biết, cả một đám lố nhố lao nhao, ham vui thích lạ, nào hay
đâu họa sầu đeo đẳng bên lƣng, bƣớc Đạo đã ngập ngừng,
cánh hồng toan trở bƣớc. Đại khảo… Khảo……Khảo"
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"Đƣờng Đạo mỗi ngày một bƣớc tới, lòng thiện niệm của
chúng sanh càng bữa càng dồi thêm. Lối Hạ nguơn nầy, nếu
Đấng Chí Tôn chẳng lấy đức háo sanh mà gieo lần hạnh Đạo
cho sanh linh thì mối Thiên tai chẳng chừa sót nhơn loại nơi
cõi trần u-ám nầy. Buổi Hạ ngƣơn Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ
Ân xá tội tình cho toàn cả chúng sanh; lại nhơn buổi văn minh,
nhơn loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức, cho nên Đức Chí
Tôn dùng Huyền diệu Cơ bút giáng Cơ khai Đại Đạo, chủ
nghĩa là độ tận 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa
đoạ cõi hồng trần nên gọi là cơ quan cứu thế. Nếu Đức ChíTôn chiết chơn linh giáng thế nhƣ các vì Giáo chủ trƣớc thì
phải tá mẫu đầu thai, mang phàm thể hữu vi, lại nữa là Đạo
khai trong nƣớc Việt-Nam thì phải thọ sanh hình hài ngƣời
Nam Việt thì có thể nào chuyển ba mối Đạo khắp Ngũ châu và
toàn cầu thế giới đặng. Lại nữa các dân tộc trong Vạn quốc
không thể hiệp đồng sự Tín ngƣỡng làm một thì khó mà độ tận
chúng sanh, cho nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyền diệu Cơ
Bút đặng làm cho các nƣớc để trọn đức tin rằng một Đấng
Chí-linh giáng thế cứu đời qui tụ cả khối tinh thần của nhơn
loại duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ nhƣ kỳ các Tôn giáo tại Luân đôn
thì các nƣớc đều công nhận Đạo Cao-Đài là chơn thật có thể
qui nguyên Đại Đồng Tôn giáo và tại Toà Nội-các năm 1933
Hạ Nghị Viện có 424 vị thân sĩ cùng đồng bỏ thăm toàn công
nhận Đạo Cao-Đài.
Đức Chí-Tôn chẳng giáng bằng xác thân mà lại dụng tánh đức
lƣơng sanh lập quyền Hội-Thánh thay hình thể hữu vi cho Đức
Chí-Tôn, thay thế và lập Vạn linh đối phó cùng quyền Chí linh,
ấy là cơ mầu nhiệm cứu vớt quần sanh giải thoát khỏi chốn
sông mê bể khổ. Kỳ Hạ nguơn này dầu chúng sanh có tàn
bạo hung ác thế nào cũng không làm hại xác thân của Đức
Chí Tôn nhƣ các vì Giáo chủ buổi trƣớc vậy. Bởi quyền Vạn
linh có đủ nghị lực tinh thần lập khuôn viên Luật pháp xây
chuyển cơ Đạo và cơ Đời cho thuận theo lẽ tuần hoàn của tạo
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hoá. Đức Chí-Tôn khai Đạo kỳ ba này giáng bằng Huyền diệu
Cơ Bút là do nơi Thiên Thơ tiền định chuyển Đạo vô vi hiệp
Tam giáo Ngũ chi làm một" (ĐHP: 1-7 Mậu-Dần – 1938)
Thánh ngôn thầy có báo trƣớc: "Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn
vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mƣời phần chỉ còn lại một mà
thôi.Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định nhƣ vậy, thế
nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn
sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau, cả quốc dân mà quì
lụy khẩn cầu coi Trời có đoái tƣởng đến chăng? Bởi thế nên
Đức Ngọc Đế và chƣ Phật, chƣ Tiên, chƣ Thánh mới lập Hội
Tam Kỳ Phổ Độ đặng cứu vớt chúng sanh đƣơng linh đinh nơi
bể khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống không theo
thì chắc thế nào cũng chơi vơi mé biển."
Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều dạy rằng:
thời-kỳ này là thời-kỳ HẠ NGUƠN khiến đời tận diệt để chuyển
xây trở lại Thƣợng-nguơn Thánh-đức với một kỷ nguyên mới.
Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi lập giáo có cho biết đến
năm 2.500 kỷ-nguyên Phật-giáo, là thời-kỳ để cho Đức Di-Lạc
ra đời mở Hội-Long-Hoa lập một kỷ-nguyên mới đó vậy…Nơi
Cung Hỗn-nguơn-Thiên chúng ta thấy đƣơng giờ này đang
trong Đệ Tứ chuyển. Thƣợng-nguơn Tứ chuyển giờ này giao
quyền Chƣởng-quản trị phần hồn và phần xác của Càn khôn
vũ-trụ do nơi tay của Đức Di-Lạc Vƣơng-Phật, mà trong Cung
ấy là Cung chúng ta thấy mặt Đức Chí-Tôn, tức nhiên gần Đức
Đại-Từ-Phụ hơn hết".
"Chơn-lý của Đạo Cao-Đài đã tỏ rõ cho toàn thể nhơn sanh
đều hiểu lời tiên-tri của Phật-giáo đã nói: Qua cuối Hạ nguơn
Đức Chí-Tôn đến để mở Hội-Long-Hoa đặng lập-vị cho Đức
Di-Lạc Vƣơng-Phật".
"Sứ-mạng thiêng-liêng của Hộ-Pháp là vì: Đức Chí-Tôn không
đi nên mới có Hộ-Pháp của Ngài đến. Hộ-Pháp của Ngài đến
cốt yếu thay-thế cho Ngài đặng lập vị cho Đức Di-Lạc Vƣơng-
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Phật mở Hội-Long-Hoa, tức nhiên sứ-mạng của Hộ-Pháp là
cầm cây cân Công-bình thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn giaophó, nắm cả tâm-lý tinh-thần nơi mặt địa-cầu này đặng hòagiải, hầu sửa đƣơng tâm đức của nhân-loại tức nhiên là Ngài
đến trƣớc khi mở Hội-Long-Hoa tạo Tiên, Phật. Tâm đức từ
trong cửa Thánh của họ đặng họ từ-từ bƣớc đến cửa Thánh
của họ, đến phẩm-vị của họ tại mặt thế này".
Ngày giờ nào khi nhơn-sanh đã tiến bƣớc, Bần-Đạo chỉ nói
một ngƣời mà thôi đoạt đƣợc Phật-vị thì ngày ấy Hội-LongHoa mới mở, mà Hội-Long-Hoa chƣa có mở thì Đức Di-Lạc
chƣa có đến".
Riêng Đức Hộ-Pháp thuyết về "luật nhân quả" tại Đền Thánh
ngày 15 tháng 6 năm Mậu-Tý (dl: 21-7-1948)
"Hôm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả vay trả của nhân
loại trong thời kỳ Hạ nguơn hầu mãn bƣớc sang thời kỳ
Thƣợng nguơn Thánh Đức. Các con rán ẩn nhẫn để Ông Trời
hát từ màn cho các con coi; các con trông cho đời mau tới, tới
chừng tới các con khóc mẹ khóc cha luôn. Bần Đạo nói thật
cái quyền năng vô đối của Đức Chí-Tôn một nháy mắt không
còn một sanh mạng ở quả địa cầu này, không cần một tích tắc
đồng hồ, những nhân nào quả ấy trả cho rồi đặng lập đời
Thánh Đức mà thôi."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÀM NGHI (Vua nhà Nguyễn)
Tiểu sử: Vua Hàm Nghi tức là
Chánh Mông, em Vua Kiến
Phúc đã mất, ông lên thay,
huý là Ƣng Lịch, con thứ của
Kiến Thái Vƣơng, cháu năm
đời của Vua Gia Long, lên
ngôi Hoàng Đế, kế vị cho Vua
Kiến Phúc ngày 27-6 năm
Giáp Thân (1884) đặt niên
hiệu là HÀM NGHI, lúc ấy
Ngài mới lên 12 tuổi. Trong
triều đình thì bọn gian thần
chuyên quyền, loạn chánh.
Ngoài biên cƣơng quân Pháp
đã chiếm cứ khắp nơi từ Nam
chí Bắc. Triều cƣơng nghiêng ngửa, xã tắc nguy vong. Bấy giờ
Khâm sứ Pháp là Rheinart trách cứ rằng việc đặt Vua Hàm
Nghi lên ngôi không có xin phép nƣớc Pháp và Đại tá Guerrier
đem 600 quân cùng một đội pháo binh từ Bắc vào Huế để thị
uy. Sau đó Rheinart và Guerrier sang làm Lễ phong Vƣơng
cho Vua Hàm Nghi rồi mới rút binh sĩ trở về Hà nội. Pháp liền
dốc toàn lực để tiêu diệt quân kháng chiến của CẦN VƢƠNG
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mà thái độ giờ phút đó rất khả nghi và quan ngại. Thống
Tƣớng Pháp là De Courcy vừa sang tới Bắc kỳ liền đem 1.000
quân vào Huế bàn việc giao thiệp giữa Ông và Nam triều, đòi
các quan phụ chính Đại thần phải sang tận Sứ quán Pháp để
Hội thƣơng. Viên Tƣớng Pháp còn bắt Nam triều ra lịnh cho sĩ
phu và dân chúng tùng phục hoàn toàn Chính thể Bảo hộ của
Pháp. Y lại có ý nhân dịp này bắt ông Tôn Thất Thuyết ngay
giữa cuộc đàm phán vì ông này là linh hồn của cuộc kháng
chiến chống Pháp. THUYẾT biết mƣu này liền cáo bịnh không
sang chỉ để cho Nguyễn văn Tƣờng và các vị quan khác đến
dự, còn Ông thì đi kiểm soát các đồn trại và kho thuốc súng.
Pháp khao thƣởng quân đội và định sáng hôm sau vây bộ binh
bắt Thuyết, thì vào giờ đêm Thuyết cho bắn một phát đại bác
làm hiệu lệnh để tấn công vào Đồn Mang Cá và Sứ quán
Pháp. Cuộc náo loạn vô cùng, ông Nguyễn văn Tƣờng thấy
thế nguy liền vào triều nội yêu cầu Vua Hàm Nghi xuất Cung.
Dù thế trận phía ta bị thiệt hại nặng về mọi mặt nhƣng một
Tƣớng Pháp tham gia trận đánh này vẫn khen quân ta thiện
nghệ phòng thủ vì các đƣờng giao thông có đào hầm hố hoặc
chẹn bằng các chƣớng ngại vật.
"Đêm 22-5-Ất Dậu (1885) quan quân đánh nhau với quân
Pháp lần cuối cùng tại Thuận Hoá. Kinh thành thất thủ, Vua lìa
cung Cấm, thoát tay quân thù. Những triều thần trung nghĩa
phò xa giá chạy ra Quảng Trị lên Tân Sở sơn phòng rồi lần ra
Quảng Bình, lên xứ Mọi. Hịch Cần Vƣơng ban khắp các Tỉnh.
Sĩ dân toàn quốc khởi nghĩa Cần Vƣơng, kháng cự ngoại xâm
từ năm Ất Dậu, thề nguyền sống chết thâu hồi lãnh thổ, khôi
phục hoàng đồ.
Than ôi! Vận nƣớc suy vi, anh hùng thất thủ.! Tình đời đen
bạc, đã có những bậc trung thần liệt sĩ cứu nƣớc phò Vua, ắt
cũng có những phƣờng gian manh phản nghịch, hại Vua bán
nƣớc. Khi Vua Hàm Nghi chạy khỏi Kinh thành, quân Pháp sai
bọn gian thần đuổi theo rƣớc Ngài trở về, nhƣng xa giá mỗi
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ngày đi xa hơn. Biết nhà Vua không hồi loan, quân Pháp bèn
chia đƣờng rƣợt bắt. Từ đó Ngài trải qua một đoạn đƣờng vô
cùng gian truân, dãi nắng dầm mƣa nằm gai nếm mật. Nghe
tin quân thù gần đến, Vua tôi bỏ Tân Sở, chạy qua Báo Đài,
chạy trở về Tân Sở. Nhƣng chạy đi đâu, tung tích nhà Vua
cũng bị bọn gian phản dò biết. Quân Pháp lại càng đuổi theo
ráo riết. Từ Tân Sở vƣợt ngọn Mai Lĩnh chạy lên Lao Bảo lại
băng đƣờng núi ra Hàm Thao, định thẳng ra Sơn Phòng Hà
Tịnh, liên lạc với lực lƣợng Cần Vƣơng của ông Phan Đình
Phùng, nhƣng lại có tin báo động, Vua lại phải chạy qua xứ
Mọi Voi Tân, một nơi hiểm hóc độc địa, giáp giới nƣớc Lào.
Tới Voi Tân, trú tại làng Khê Tả Bảo, trong một mái nhà tranh,
kiểm điểm lại tả hữu tùng vong, Vua chỉ thấy vỏn vẹn mƣời
ngƣời trong số hơn một trăm ngƣời khi ra đi. Các kiện tƣớng
đều chia đƣờng đóng giữ những nơi hiểm yếu, để đoạn hậu
cho Vua chạy, Đề đốc Lê Trực trấn mạn Thanh Thuỷ, quân
của ông Tôn Thất Đạm trấn ở Kỳ Anh, thuộc Tỉnh Hà Tịnh để
chận đƣờng quân thù từ miền Bắc kéo vào. Ông Nguyễn
Phạm Tuân ngày đêm tuần tiễu vùng kế cận xứ Mọi Voi Tân.
Ông Tôn Thất Thiệp thì phò Vua, chầu hầu bên cạnh. Các văn
thần, võ tƣớng khác thì đều phân tán các nơi, chiêu tập binh
mã, một số tùng vong khác không chịu nỗi cảnh cơ cực lên
thác xuống ghềnh, phải nửa đƣờng bỏ cuộc, lánh thân vào
chốn thôn quê. Lại một sồ nữa, ham mồi phú quí bỏ về thành
thị đầu giặc cầu vinh. Ẩn náo tại làng Khê Tả Bảo, vua tôi
đƣợc yên một thời gian, nhƣng sơn lâm chƣớng khí, nƣớc độc
lao lƣ, Đức Vua lâm bịnh thƣơng hàn, cơ hồ không tránh khỏi
tay tử thần, không thuốc thang điều dƣỡng, luôn luôn sống
trong ảo mộng, nỗi thê thảm của Ngài lại càng gấp bội. Quân
Pháp nhứt diện đuổi bắt nhà Vua, nhứt diện buộc triều đình
khuyến dụ Ngài trở về. Hoàng Kế Viêm lãnh ấn Kinh lƣợc Đại
sứ, đem quân ra thủ tại Tỉnh Quảng Bình. Nhơn danh triều
đình, hứa nếu Ngài thôi kháng chiến sẽ đƣợc phong chức
Tổng trấn ba Tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và đƣợc cấp
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

64

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

bổng lộc theo Tƣớc Vƣơng. Các cựu Thần đều đƣợc phục
nguyên chức. Nhƣng sau tám tháng dùng hết mƣu kế quỉ
quyệt để thành công nhƣng Hoàng Kế Viêm thất bại hoàn
toàn: Vua tôi quyết tâm kháng chiến. Đánh nhau với các lực
lƣợng Cần Vƣơng, quân địch hao binh tốn tƣớng, bèn thay đổi
chiến lƣợc. Chúng án binh tại giữa Tỉnh Quảng bình, lập Đồn
Minh Cầm, chống chế hệ thống liên lạc giữa các Tƣớng và "Dĩ
giặc đãi lao" thừa cơ đánh úp những cánh quân núng thế.
Ngày tháng qua, lực lƣợng Cần Vƣơng các nơi đều lần hồi
tiêu hao. Đồn Thanh Thuỷ đã bị phá vỡ, ông Lê Trực phải rút
quân vào rừng sâu. Ông Tôn Thất Đạm tuy vẫn cầm cự nhƣng
thế lực mỗi ngày mỗi suy vi. Ông Nguyễn Phạm Tuân đã
không giữ nỗi trận thế và trong trận cuối cùng đã đền ơn Vua
nợ nƣớc.
Nhƣng mặc dầu tin tức bất lợi nặng nề, mặc dầu bịnh hoạn
liên miên, mặc dầu ăn sƣơng uống gió lo sợ trăm bề, chí phục
thù của Đức Vua vẫn không nao núng. Trái lại, phút cuối cùng
của khoản đời tự do ngắn ngủi của Ngài biểu lộ một khí phách,
một tinh thần hy sinh vô cùng xứng đáng để cho thần dân
tƣởng nhớ, để cho hậu thế tôn sùng. Năm ấy là năm Mậu Tý
(1888) Một tên suất đội hầu cận nhà Vua, thông đồng với tên
tù trƣởng xứ Mọi Voi Tân, lén ra Đồn Minh Cầm, đem đƣờng
chỉ lối cho quân thù đi lọt vào làng Khê Tả Bảo. Đêm 26-9 Âm
lịch, quân nghịch vây kín túp lều tranh, trong khi Vua tôi đang
ngủ. Hoảng dậy thấy tên tù trƣởng, biết chính nó đã phản bội,
bèn rút thanh bảo kiếm đƣa cho nó và bảo: "Mày giết Tao đi,
còn hơn đƣa Tao về nạp cho Tây". Trong khi ấy ông Tôn Thất
Thiệp bị Việt gian đâm sau lƣng, chết tại trận (Có sách chép:
Ông Tôn Thất Thiệp vùng dậy tuốt gƣơm, định giết Vua rồi tự
sát nhƣ kế hoạch đã định trƣớc, để Vua khỏi lọt vào tay của
địch, nhƣng viên Chỉ huy quân Pháp lanh mắt bắn hạ ông
trƣớc). Vua liền bị ôm choàng và bắt sống.
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Từ khi bị bắt, Ngài không nói năng gì nữa cả. Quân Pháp đồ
lƣu Ngài qua xứ Algérie một thuộc địa Pháp lúc bấy giờ tại Bắc
Phi châu. Mặc dầu ngƣời Pháp tỏ lòng cung kính lấy Vƣơng lễ
mà tiếp đãi, Ngài cũng một mực làm thinh. Nƣớc mất nhà tan,
tấm thân đày đoạ kể làm sao xiết nỗi âm thầm tủi nhục của vì
Vƣơng hào kiệt. Từ đó về sau, suốt 58 năm, cho đến năm
1947, Ngài thăng hà tại nơi đất khách quê ngƣời,ngậm hờn
nơi chín suối.
Ngày nay, trong khi nƣớc nhà lại phải cam go tranh đấu cho
chủ quyền tự do, Đại-Đạo Cao-Đài trùng tu BÁO QUỐC TỪ
mƣời phần tráng lệ, phụng thờ anh linh Ngài, để treo cao bức
gƣơng thiên cổ của khí phách dân tộc, thật là môt cử chỉ có ý
nghĩa sâu xa. Trong những chiến sĩ tùng vong, hai anh em:
Tôn Thất Thiệp (bị giặc giết lén) và ông Tôn Thất Đạm (tự tử
khi nghe tin Đức hàm Nghi bị bắt), đƣợc sử sách ghi chép
trung liệt vô song, cam phần lao khó, phò Vua cho đến bƣớc
đƣờng cùng, lấy cái chết mà đền Ơn Vua nợ nƣớc. Sử cũng
liệt vào hàng trung kiên báo quốc. Các tƣớng lãnh Cần Vƣơng
khác, khắp nơi nhƣ ông Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Trần
xuân Soạn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn
Trung Trực, Hoàng Hoa Thám, không kể gian truân nguy
hiểm, không ham tƣớc lộc của quân thù mà quên đại nghĩa,
không vì thế cùng lực kiệt mà nản chí, ngƣời tử nạn trƣớc đã
dành phần, ngƣời sống sót vẫn bền gan kháng chiến…hoặc
tìm chốn thâm sơn mai danh ẩn tích, hoặc đem tàn quân qua
tàu quyết không khuất phục quân thù." (tài liệu của Ƣng An,
Thúc Dật Thị).
Trong khi đó, ông THUYẾT đem Vua Hàm Nghi chạy ra Tân
Sở (Quảng Trị) ngƣời Pháp treo giải 2.000 lạng bạc cái đầu
của Ông Thuyết và ai bắt đƣợc Vua Hàm Nghi thì đƣợc
thƣởng 500 lạng. Cuộc bôn đào của Vua Hàm Nghi vô cùng
nguy nan. Còn Ông Thuyết thì sang Trung Hoa để cầu viện
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nhà Thanh nhƣng không may cho Ông phải trút hơi thở cuối
cùng nơi đất khách Long Châu.
Còn Vua Hàm Nghi dù đƣợc quan tƣớng trung can gìn giữ,
bảo mật hoàn toàn nhƣng không trừ đƣợc kẻ gian, ham lợi
danh bổng lộc là Tƣớng Trƣơng Quang Ngọc. Khi vua Hàm
Nghi nhận ra đƣợc Ngọc, giận uất vô cùng, nhƣng rồi Ngài
cũng bị hắn bắt đem về nộp cho Đại Uý Pháp Boulangier, ngay
lúc đó hắn đƣa Ngài về đồn Thuận-bài gần Chợ Đồn bên Tả
ngạn sông Gianh. Rồi Ngài bị đƣa xuống tàu về Thuận An và
sau đó bị đày đi Algérie, mỗi năm Pháp cấp cho 2.000 Phật
lăng (tiền Pháp). Bấy giờ Ngài mới 16 tuổi (hiện giờ Ngài đƣợc
thờ nơi Báo-Quốc-Từ thuộc Tỉnh Tây Ninh)
Vua Hàm-Nghi giáng cơ:
Việt Nam Ðại Quốc HÀM NGHI
"Cô nhân thiệt cảm đội ơn sâu của Ngự Mã Thiên Quân, quí
Thiên Sứ và Hội Thánh. Nhân nhìn lại xã tắc mà đau lòng, tuy
trƣớc đã chẳng nên trò, nay vẫn vậy.Thật là tang thƣơng quá
đỗi! cho Thi:
Nhìn ra xe ngựa cõi phồn ba,
Gióng trống trời Nam hiệp nƣớc nhà.
Ðem mối cựu thù tô xã tắc,
Ðịnh giềng tân thế cứu san hà.
Vì do quyền lợi nên đành vậy,
Ấy bởi hƣ danh mới thế à!
Cứu khổ từ đây nhờ Ðạo pháp,
An dân lập quốc tại Kỳ ba.
Cô-nhân xin cảm ơn và xin đƣợc phép lui gót."
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HÀM PHẨM
函品
E: The honorary title.
F: Le titre honoraire.
Hàm: Có phẩm tƣớc mà không có quyền hành. Phẩm: phẩm
tƣớc. Hàm phẩm là phẩm tƣớc danh dự nhƣng không có
quyền hành.
Những Chức sắc lớn tuổi, không còn đủ sức khỏe đi hành đạo
để cầm quyền hành chánh, phổ độ nhơn sanh thì đƣợc phong
vào Hàm phẩm.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Những vị nào đủ công nghiệp
mà quá lục tuần thì cũng đặng dự vào sổ cầu phong hàm
phẩm, nhƣng cũng phải chịu y theo điều kiện thuộc về hạng ân
phong vậy.

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

HÀN TRƢƠNG TỬ (hay Tƣơng Tử Bát Tiên)
Là Nguơn linh của ông Vƣơng Quan Kỳ (1880 - 1940) Giáo sƣ
Thƣợng Kỳ Thanh
Hàn Trƣơng Tử
sinh
vào
đời
Đƣờng,
ngƣời
huyện
Nam
Dƣơng kêu Hàn
Dũ (Xƣơng Lê)
bằng chú.
Thuở nhỏ, theo Lữ
Đồng Tân học đạo
Tiên. Sau về quê
gặp ngày sinh nhật Hàn Dũ. Hàn Dũ có ý trách Hàn Trƣơng bỏ
nhà đi lƣu lạc. Hàn Trƣơng liền thƣa rằng:
"Xin chú đừng giận, cháu có nghề nầy xin kính mừng sinh
nhựt". Nói xong, Hàn Trƣơng nhóm đất rồi trùm lại, giây lát dở
ra nhiều hoa nở, mỗi cánh đều có chữ Vàng:
"Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại
"Tuyết ửng Lam quan mã bất tiền"
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Xƣơng Lê không hiểu gì cả. Sau vì can vua sùng Đạo Phật mà
bị đày ra Triều Châu. Khi đến Tần Lĩnh, Lam quan, Hàn Dũ
đƣợc Hàn Trƣơng ra đón. Hàn Dũ nhờ đó biết đƣợc ý hai câu
thơ của Hàn Trƣơng bèn tiếp:
Nhứt phong triêu tấu Cửu Trùng Thiên
Tịch phiến Triều Câu lộ bát thiên
Dục vị Thánh Triều trừ tệ sự
Khảm tƣơng suy hũ tích tàn niên
Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại
Tuyết ủng Lam quan mã bất tiền
Tri nhữ viễn lai ƣng hữu ý
Hảo thu ngô cốt chƣớng giang biên
Dịch thơ :
Buổi sớm dâng vua một bức thƣ
Triều Châu chiều đến bị đày lƣu
Muốn vì Thánh Chúa trừ tệ nạn
Đâu tiếc cuối đời vận đã suy
Tần Lĩnh mây che nhà chốn ấy
Ải Lam tuyết phủ ngựa không đi
Biết mi hảo ý từ xa đến
Thu nhặt cốt ta ở bến ni!
Thấy Hàn Trƣơng đoán không sai, từ đó Hàn Dũ mới trọng
Đạo. Rạng ngày, Hàn Trƣơng dâng cho chú một bầu thuốc
nói: Chú uống thuốc nầy khỏi bịnh và không bao lâu nữa đƣợc
phục chức nhờ bài "Văn Tế cá sấu". Nói rồi, Hàn Trƣơng từ
biệt chú. Về sau, nhờ vua Tề đuổi đƣợc cá sấu, Hàn Dũ đƣợc
phục chức cũ.
Hàn Trƣơng thành Tiên, ngƣời đời gọi là Hàn Trƣơng Tử hay
Tƣơng Tử, tay cầm ống tiêu. Bản tính của Hàn Tƣơng Tử là
thích phóng túng tiêu dao.
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Hậu thân là: Ông VƢƠNG QUAN KỲ ngƣời tỉnh Chợ Lớn,
cháu nội của Thống Chế Vƣơng Quan Hạc, ông ngoại là nhà
Nho yêu nƣớc Huỳnh Mẫn Đạt. Ông là tri phủ Sở Thuế Thân
Sài gòn. Song thân ông Kỳ là Vƣơng Quan Để và Bà Huỳnh
Thị Bảy. Ông học Lycée Chasseloup đậu Diplôme, cùng làm
việc với ông Ngô Văn Chiêu ở Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Ông
theo Đạo đƣợc Đức Chí Tôn phong phẩm Giáo sƣ (26-4-1926)
và cho bài thi:
Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề đạo khả tân.
Vô lao công quả tri đƣơng tác,
Niên hóa niên hề đạo tối tân.
Ông Kỳ là bào đệ của Ông Vƣơng Quan Trân - thân sinh cô
Vƣơng Thị Lễ (tức Thất Nƣơng Diêu Trì Cung) hƣớng dẫn
Tam vị Thiên sứ học Đạo buổi đầu. Trong "Con đƣờng Thiêng
Liêng hằng sống" Đức Phạm Hộ Pháp nói về ông:
"Bần Đạo nói rõ ngƣời ấy là Vƣơng Quan Kỳ chú ruột của
Thất Nƣơng. Ngƣời mở Đạo mà chẳng biết Đạo là gì hết và cả
hành tàng nếu chúng ta thấy sẽ lên án là Tả Đạo Bàn Môn
chắc hẳn vậy.
Ngƣời đó bận Thiên phục giống hình đội Mão Giáo sƣ, áo tốt
lại vắt vai, mão cầm nơi tay, bận quần cụt ở trần đi ngật ngờ,
ngật ngƣởng cƣời một mình không biết cƣời cái gì, đi ngang
qua Bát Quái Đài, nhƣ không vậy."
Đó là nguơn linh Hàn Trƣơng Tử thích phóng túng tiêu dao.
Nay: Ông Kỳ thọ phong Giáo-Sƣ ngày 26-4-1926. Ông là Chú
của cô Vƣơng Thị Lễ. Cô Lễ đến với Tam Kỳ Phổ Độ trong
buổi đầu tiên, tá danh là Đoàn Ngọc Quế tức Thất Nƣơng
Diêu-Trì-Cung hƣớng dẫn các ông Phạm Công Tắc, Cao
Quỳnh Cƣ và Cao-Hoài-Sang học Đạo buổi đầu.
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Ngày 15-3 Bính-Dần, ông Vƣơng Quan-Kỳ đƣợc phong chức
"Tiên đắc Lang quân nhậm Thuyết Đạo Giáo sƣ". Rồi ông
đƣợc Thiên-phong Giáo-sƣ phái Thƣợng, tức là Thƣợng-Kỳ
Thanh ngày 14-5 Bính-Dần.
Đến rằm tháng 10 Bính Dần (dl 19-11-1926) lại xảy ra việc thử
thách: Cô Vƣơng Thanh Chi là ái nữ Ngài Vƣơng Quan Kỳ bị
"nhập xác" tạo nên chuyện biến trong ngày Lễ khai Đạo này tại
Thánh Thất Gò-Kén. Có lẽ vì vậy thêm một lý do nữa khiến
Ngài Vƣơng Quan Kỳ chán nản và lơi dần việc Đạo sự mới ra
đến nỗi. Nhƣng đến ngày 14-11 Bính-Dần (18-12-1926) thì
Đức Lý giáng dạy: "Thƣợng-Kỳ-Thanh bị sụt chức làm Giáo
Hữu. Nhƣ không tuân lịnh xuất ngoại".
Đến ngày 18-11 Bính-Dần (22-12-1926)
Đức Lý dạy: "Thƣợng-Trung-Nhựt, Hiền-hữu viết thơ cho mấy
Thánh Thất lục tỉnh nói Thƣợng-Kỳ Thanh bị trục xuất ra khỏi
hàng Môn-đệ chẳng quyền-hành truyền Đạo nữa. Nhƣ nó
chẳng tin nghe lời bị phạt Tả đạo bàng môn thì chịu, nghe à!
Đã Lập Pháp mà nó muốn làm chi thì làm nhƣ buổi trƣớc vậy
hoài, thì bị phạm Thiên-điều tránh sao cho khỏi tội. Hộ-Pháp
Hiền-hữu khá an lòng".
Qua ngày 28-11 Bính-Dần (1-1-1927) thì:
Đức Lý giáng dạy:
"Thƣợng-Trung-Nhựt, Hiền-Hữu từ đây coi Thƣợng Kỳ Thanh
nhƣ một Môn Đệ vậy thôi, chứ chức Giáo-Hữu cũng cất luôn
nữa. Thầy để lời xin tha mà Pháp-luật đã phạm tha sao cho
đƣợc. Năm 1930, Giáo-Sƣ Thƣợng Kỳ-Thanh tức là Vƣơng
Quan-Kỳ, không tuân lịnh Toà Thánh Tây-Ninh áp dụng nghi lễ
mới, nên tách ra lập Chi phái, lập tại Thánh Thất Cầu-Kho".
Hàn Tƣơng Tử:
Đêm 17 tháng 12 năm Tân Mùi (1931).
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HÀN mặc sẵn dành Đạo để thông,
TƢƠNG giang rõ ngọn phải nhiều công.
TỬ tôn noi dấu nền tu niệm,
Đắc thất nên hƣ cũng tại lòng.
Chỉ dạy ngƣời phàm trau tánh sáng,
Giáng khuyên kẻ tục sửa mình trong.
Đàn qua Khứu lãnh bao nhiêu dặm,
Khuyên thế tu hành học chữ không.
Phàm làm ngƣời tại thế gian là chốn đua tranh danh lợi, hễ có
danh có lợi thì có buồn, có vui, làm quan tổn đức, làøm giàu
bất nhơn, ít ai đặng thanh liêm chƣởng đức. Hễ đắm vào 2
đƣờng ấy thì buộc sự oan gia trái chủ. Khi giàu thiếu chi thê
thiếp, thân bằng cố hữu; khi sang chẳng dứt kẻ hầu ngƣời hạ;
khi nghèo thê thiếp vắng hoe, bà con biếng ngó; buổi công
danh lỡ vận, hầu hạ lánh xa, xe tàn biếng chực.
Xét lại cuộc giàu sang ở thế nhƣ huỳnh lƣơng chi mộng,
khuyên thế xét cho kỹ càng, lo tu cho sớm mà hƣởng phƣớc
thanh nhàn, khỏi lo luân hồi vay trả.
THI
Giàu sang danh lợi có ra chi,
Khuyên thế lo tu mới kịp thì.
Gặp lúc mƣa thu vui ngã ngớn,
Nhằm hồi nắng hạ não sầu bi.
Tiền muôn lúa lẫm nhiều thê thiếp,
Ruộng mất vƣờn hƣ hết thị tỳ.
Mê chốn phồn ba chƣa tỉnh giấc,
Ăn năn nào kịp buổi chung qui.
(Trích trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, trang 73)
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HANG SÂU VỰC THẴM
Thầy dạy: "Công Thầy bố hóa, bị lũ học trò tham lam ngu
xuẩn, dục lợi cầu danh làm cho tà quái lẫn vào, dìu dắt vào
chốn hang sâu vực thẳm; thế mà hồn Ðạo phải chịu ngàn
năm phƣởng phất."

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

HẠNG TRỌNG SƠN (Tên)
Thầy dạy: "Nƣớc Hạng, ngƣời Trọng-Sơn, sạch mình cho đến
đỗi cho ngựa uống nƣớc rồi vãi tiền xuống sông mà trả; trong
sạch đến đỗi của trời đất cũng không nhơ bợn, con hiểu à!
Con hiểu ý bài thi này chăng?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ẩm mã đầu tiền Hạng Trọng-Sơn,
Chung-qui hữu phƣớc hạnh tao-phùng.
Hậu lai mạt tín đa phi-thị.
Hữu ngoại thành tâm tái vận cung.
Sao? Nói cho Thầy nghe.
Chƣ Nhu đặng tọa vị hầu Thầy.
(M…N..cắt nghĩa trái Thánh-ý).
- Không đâu con! Con có hiểu hai câu này chăng?
Hớn Lƣu-Khoan trách dân Bồ-Tiên thị nhục,
Hạng Trọng-Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền.
Nghĩa là đời Hớn, ngƣời Lƣu-Khoan làm quan, hễ dân có tội
thì đánh bằng roi lát cho biết nhục vậy thôi. Thầy muốn dạy
con, phải ở và dạy nội gia-quyến con cho chánh-đáng, phải lấy
lòng trong sạch đối-đãi với ngƣời, dầu việc nhỏ mọn cũng vậy.
Con khá đọc Thánh ngôn và cắt nghĩa Thánh-ý Thầy cho mọi
ngƣời biết. Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy, con
nghe!" (TN II/10)

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

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

HÀNH ÁC
行惡
Hành ác là làm việc ác, trái lại là hành thiện. Luân lý đạo đức
của bất cứ nƣớc nào cũng luôn khuyên ngƣời hành thiện mà
không bao giờ hành ác để cho loài ngƣời bớt khổ. Nhƣng thế
giới vẫn khổ là vì ít ngƣời hành thiện.
Đức Hộ-Pháp cũng có lời tiên tri về đất nƣớc và dân tộc
Cambodge nhƣ sau: "Một ngày kia Trung-Cộng với Cambodge
(Căm bốt) chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge nghe
lời xúi giục của ngƣời ta thành ra phải chết hết. Các con biết
sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; Tôn giáo, Tôn giáo đánh
nhau. Đài-loan từ Hồng Kông tản cƣ qua Việt-Nam trƣớc, bởi
vậy ngƣời hành ác mà mình theo họ, mình ôm eo-ếch họ rồi
họ trật chân, sút tay, họ té chết thì mình cũng chết theo họ mà
thôi, thành ra ngƣời Miên (Campuchia) còn có bao nhiêu giống
bên Việt Nam đó thôi, các con rán thƣơng giùm họ".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HÀNH CHÁNH
行政
Đức Thƣợng Phẩm nói: "Anh giải rõ quyền Hành Chánh cho
đƣợc am hiểu mà thi thố cho chu đáo bổn phận một vị Chức
sắc của nền Đại Đạo.
Hành Chánh là gì? Hai chữ ấy không lấy chi làm mắc mỏ, nên
hiểu lý thƣờng thức nhƣ vầy:
Hành Chánh là một việc công chánh, mà nói là làm việc chung
cho tất cả Tôn giáo hay là làm việc chung cho quốc gia, chớ
không phải làm những việc cho phần cá nhân của mình, xem
nhƣ công chức ngoài đời. Một vị quan trƣờng đến trấn nhậm
nơi nào mà dân chúng kính mến thƣơng yêu, quan trên đủ
lòng tín nhiệm giao phó nhiều trách nhiệm trọng yếu mà thật
hành phận sự đƣợc vẹn toàn, ấy là làm việc chánh đó.
Còn một vị nào đến lãnh phần cai trị trong địa phận nào mà
không cảm hóa đƣợc dân chúng, trái lại làm mất tín nhiệm đối
với dân, lại khi mạng lịnh của bề trên phó thác thì trái với hai
chữ Hành Chánh.
Hỏi dân tình có làm gì để cho các em hiểu lấy Đức Chí Tôn đã
lắm nhọc nhằn mỗi khi giáng trần khai Đạo, là một phen đời
tàn diệt nên mới có biến thân hạ thế cứu đời? Các em tự hiểu
mình là một bực thiêng liêng tại phàm đặng thêm cao địa vị.
Hôm nay, các em cũng có ý vui mừng cho bổn phận của mình
đã đƣợc đi trên con đƣờng dị tục thì mọi sự hành trình phải
làm thế nào cho ra vẻ phi thƣờng, ấy mới cao hơn thiên hạ.
Vậy các em nên lƣu tâm, từ đây bƣớc hành vi của Đạo sẽ tiến
lên gấp bội, các em gắng để tâm thêm nữa".
Trong cửa Đạo ngày nay thì: Hành chánh là một trong bốn cơ
quan Chánh Trị Đạo là Hành Chánh, Phƣớc Thiện, Tòa Đạo,
Phổ Tế.
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Hành chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội
Thánh hoặc của Chúng sanh dâng lên mà đã có Quyền Chí
Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y Luật
Pháp mà đi trên con đƣờng đạo đức cho đặng thong dong,
hòa bình, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức là thật hành cả
khuôn viên Luật Pháp cho ra thiệt tƣớng.
Đức Lý Giáo Tông nói với ông Thƣợng Tƣơng Thanh: "Ngày
nay đã hành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tƣ cách của
một ngƣời cầm sanh mạng của nhơn loại. Chƣa có ngôi vị Ðế
Vƣơng nào mà sánh với phẩm vị thiêng liêng đặng. Khá phân
biệt trƣợng khinh mà giữ gìn, kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu à!
Lão chƣa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho
Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hƣ rất nhiều. Hiền Hữu rán mà trừ tà diệt
mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão
đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức sắc Ðại Thiên phong
mà khử loạn, bằng chẳng vậy, thì Lão nhứt định không cho ai
thăng cấp một ngƣời."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÀNH PHÁP TẠI KIM BIÊN
(Đức Chí-Tôn hành pháp tại Kim biên)
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Ðền Thánh, thời Tý đêm 24 tháng 5
năm Mậu Tý (dl. 30-06-1948)
"Bần Ðạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên
năm 1927, đặng truyền giáo, Ðức Chí Tôn cho vị Phối Sƣ
Hƣơng Lự của chúng ta đây đƣợc thông công cùng Ngài, nhờ
nghe, nhờ thấy, truyền pháp cho Bần Ðạo. Khi nọ, Chí Tôn
biểu Bần Ðạo lại kệ "bàn viết" có sắp một dãy nhựt trình đặng
rút ra hai tờ. Ngài lại dạy Chị chúng ta là Bà Phối Sƣ Bảy đứng
bắt ấn, kế Bần Ðạo trải hai tờ nhựt trình sau lƣng mà bà Chị
vẫn không biết. Tới lúc bắt Ấn rồi, Bần Ðạo thƣa "Ðã trải rồi".
Tức thì bà Chị nhảy ngƣợc lại, đạp hai tờ nhựt trình. Bần Ðạo
không hiểu nghĩa gì. Ðức Chí Tôn biểu coi hai chơn đạp cái
gì? Bần Ðạo coi chơn trƣớc giở lên là hình Tƣởng Giới Thạch,
đạp ngay trên đầu, còn chơn sau Bần Ðạo biểu giở nhón lên,
coi thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống của nƣớc Mỹ đạp
ngay ngực và miệng. Ðức Chí Tôn nói với Bần Ðạo rằng:
- "Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Ðạo đáo để, còn
nƣớc Mỹ sẽ lãnh trách nhậm đi truyền giáo toàn cầu".
Ngày nay, chúng ta đã thấy tƣởng chừng nhƣ Chí Tôn đã
khiến mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của
Ðạo, đủ cả chi tiết, Kinh Luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy
vị nầy chẳng khác nhƣ Ðức Tam Tạng ngày xƣa đến Ấn Ðộ
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thỉnh Kinh. Bần Ðạo dám chắc sự bí mật mà Bần Ðạo thấy Chí
Tôn Hành pháp buổi nọ, đã kết liễu ngày hôm nay. Ấy vậy,
chúng ta phải chịu nhọc một chút đặng nghinh tiếp họ, trong
buổi lễ nầy. Bần Ðạo tƣởng khi những ngƣời có mặt ngồi tại
đây hầu lễ nầy, biết chừng đâu, cũng sẽ đƣợc hạnh phúc nhƣ
đi truyền giáo bên Mỹ sau này mà chớ! Bần Ðạo để lời cám ơn
toàn cả nam nữ và các BÍ PHÁP ấy chúng ta sẽ thấy Chí Tôn
làm thành tƣớng trong thời gian ngắn ngủi sau đây."

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

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

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

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

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

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

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

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

HẠNH ĐƢỜNG
幸 堂
E: School of trainning of dignitaries.
F: École de l’entrainement des dignitaires.
Hạnh: Tánh nết, đức hạnh. Đường: nhà, trƣờng học. Hạnh
Đƣờng có nghĩa đen là trƣờng huấn luyện về đức hạnh,
nhƣng nghĩa thông thƣờng là trƣờng huấn luyện Chức sắc và
Chức việc cho có đủ đức độ và tài ba để đi hành đạo.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): "Phải lập Hạnh Đƣờng nơi
Tòa Thánh và Văn phòng Đầu Tỉnh Đạo đặng giáo hóa Chức
sắc Thiên phong và Chức việc."
"Thiên phong Chức sắc phải vào Hạnh Đƣờng học thêm Đạo
lý, Luật Đạo và Luật đời, đặng dễ bề thân thiện cùng đời mà
độ đời cho biết Đạo. Phải giữ phẩm giá của mình cho đặng
thanh cao đạo đức."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hạnh Đƣờng nơi Tòa Thánh Trung ƣơng huấn luyện 3 cấp
Chức sắc: Giáo Hữu, Lễ Sanh và Chức việc Bàn Trị Sự.
Khóa Hạnh Đƣờng huấn luyện Giáo Hữu đƣợc gọi là Cao
Đẳng Hạnh Đƣờng. Các môn đƣợc đem ra huấn luyện nơi
Hạnh Đƣờng gồm:
Giáo lý.
Hành Chánh Đạo.
Luật pháp Đạo.
Lễ nghi Tế tự.
Ngoại giao và xã giao.
1. Môn Giáo lý Đại Đạo: giúp thấm nhuần chủ nghĩa và triết lý
cao siêu của Đạo Cao Đài, hấp thụ một ý thức hệ mới, xây
dựng cho mình một lập trƣờng chánh nghĩa, một quan niệm
tiến bộ trong việc khắc kỷ tu thân và phục vụ nhơn loại.
2. Môn Hành Chánh Đạo: sẽ hƣớng dẫn thông suốt phƣơng
pháp tổ chức, lề lối làm việc khoa học, hầu làm phƣơng châm
giáo hóa và hƣớng dẫn nhơn sanh đi đúng qui điều chơn pháp
của Đức Chí Tôn trong nhiệm vụ thể Thiên hành hóa.
3. Môn Luật Pháp Đạo: là môn rất quan trọng, vì nó là khuôn
vàng thƣớc ngọc điều hành guồng máy Hành Chánh, hầu bảo
thủ chơn truyền và công bình Thiên đạo, bắt buộc mọi ngƣời
tùng Đạo, cũng nhƣ chƣ Thiên phong trong hàng Thánh Thể
đều phải triệt để tuân hành mới mong đoạt đƣợc phẩm vị.
4. Môn Nghi lễ Tế tự: chỉ rõ cách thức thờ phƣợng, cũng nhƣ
nghi tiết hành lễ cho chu đáo nghiêm trang, phô diễn một cách
chí kỉnh chí thành, vì có lễ nghi pháp mục oai nghiêm mới ra
vẻ tôn giáo và mới cảm ứng đƣợc chƣ Thần, Thánh, Tiên,
Phật.
5. Môn Ngoại giao và Xã giao: giúp thông thạo cách đối nhân
xử thế, sự giao hảo giữa ngƣời với ngƣời và với nhơn quần xã
hội, để càng ngày càng thấu tình đạt lý hơn.
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Ngày 6-5-Nhâm Tý (dl 16-6-1972), Hội Thánh khai giảng khóa
Cao Đẳng Hạnh Đƣờng, Ngài Giám Đốc Hạnh Đƣờng là Giáo
Sƣ Thái Tác Thanh có đọc một bài diễn văn nói về mục đích
của Hạnh đƣờng, xin trích ra một đoạn sau đây:
"Trong buổi Hạ nguơn kỳ ba khai Đạo, Đức Chí Tôn không lâm
phàm nhƣ buổi trƣớc, Đức Ngài chỉ dùng huyền diệu cơ bút để
mở Đại Đạo, Đức Chí Tôn lập thành Hội Thánh để làm tai mắt
cho Ngài mà lèo lái, hƣớng dẫn nhơn sanh giải thoát nơi trầm
luân khổ hải, Đức Ngài mƣợn tài đức Chức sắc mang tin lành
Đại Đạo truyền bá cho toàn cả chúng sanh nhập môn cầu Đạo
để đƣợc cứu rỗi buổi Hạ nguơn nầy.
Nhƣ vậy, Chức sắc mặc nhiên đã lãnh một sứ mạng hết sức
cao trọng do Đức Chí Tôn giao phó. Mà muốn thực thi đúng
mức sứ mạng thể Thiên hành hóa, ta cần có những yếu tố
nào?
Ngƣời hữu tài kém đức khó làm nên việc cả.
Ngƣời dƣ đức thiếu tài cũng không mong xây thế cuộc.
Hạnh Đƣờng sẽ đáp ứng cho Chức sắc hai yếu tố trên đƣợc
kết quả mỹ mãn. Bởi thế, Hạnh Đƣờng không nhứt thiết để rèn
luyện đức tin mà còn hàm súc bao ý nghĩa. Một Chức sắc đầy
đủ đức hạnh chƣa làm tròn sứ mạng của Đức Chí Tôn giao
phó khi biết rằng mình còn thiếu tài năng. Vì lẽ đó mà Chức
sắc cần bồi bổ tinh thần học rộng nghĩ xa trong các môn học
tối thiểu cần thiết.
Trái lại, một Chức sắc tài ba lỗi lạc cũng khó làm tròn sứ mạng
thiêng liêng, nếu nói kỳ tài mà chƣa thấm nhuần Giáo lý, Tân
pháp, Triết lý Đại Đạo thì sợ e trong bƣớc hành đạo không đủ
năng lực cảm hóa ngƣời.
Ấy vậy, Hạnh Đƣờng là lò đào tạo Chức sắc khuôn mẫu, phổ
biến đúng Chơn truyền Tân pháp. Chức sắc làm cây kim chỉ
nam đƣa đƣờng dẫn lối cho sanh chúng, theo dõi bƣớc đƣờng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tu đến nơi giải thoát để hội hiệp với Đức Chí Tôn ngày công
viên quả mãn."
Trong Khóa Hạnh Đƣờng huấn luyện Chức việc Bàn Trị Sự
Nam Nữ năm Canh Tuất (1970), Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài
Sang ban Huấn từ, xin trích ra một đoạn sau đây:
"Thiết tƣởng dầu cho trong giới nào, từ cổ chí kim, ai cũng lấy
sự học tập làm phƣơng pháp đào tạo nhân tài, nhứt là trong
các tôn giáo, sự học hỏi lại càng cần thiết cho ngƣời tu sĩ, do
câu: Tự giác nhi giác tha. Phải đủ sáng suốt mới có thể dìu
đƣờng cho kẻ khác. Nếu mình không sáng suốt, hoặc thông
hiểu một cách mù mờ, tức nhiên tránh không khỏi sự lạc
đƣờng sai hƣớng và trên bƣớc lầm lạc của mình, mình sẽ kéo
theo cả một đoàn ngƣời do mình làm hƣớng đạo.
Đức Chí Tôn có dạy: "Dầu làm vua, làm thầy, làm công nghệ,
làm đạo sĩ, cũng phải có cái chí lớn mới mong thành tựu
đặng." Chúng ta nên quan niệm rằng, trƣớc khi lập chí, chúng
ta cần phải lo học hỏi để trở nên sáng suốt, tức là đem trí não
ra khỏi vòng mờ tối vậy.
Hội Thánh hằng để tâm lo lắng, muốn cho quí vị trở nên những
nhơn vật xứng đáng đối với mặt Đạo, cũng nhƣ mặt Đời, vì quí
vị là những cộng sự viên cần yếu của Hội Thánh, đại diện cho
Hội Thánh nơi địa phận mình trấn nhậm. Tuy ở vào địa vị hạ
cấp của guồng máy Hành Chánh Đạo, nhƣng quí vị có nhiệm
vụ trọng yếu không kém gì các Chức sắc cao cấp của Hội
Thánh. Hơn nữa, quí vị là những ngƣời thân cận hằng ngày
với tín đồ, hòa mình với nhơn sanh, chia vui sớt nhọc với bổn
đạo trong mọi trƣờng hợp, thì quí vị chẳng nên khinh thƣờng
cái trách vụ cao đẹp của mình.
Cũng nhƣ ngoài mặt đời, nền tảng Chánh Trị quốc gia ở nơi
Ấp Xã; trong Đạo Cao Đài, nền tảng Chánh Trị Đạo ở nơi Ấp
và Hƣơng Đạo, rồi kế đến là Tộc Đạo hay là Phận Đạo.
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Mặc dầu ở vào hạ từng cơ sở, nhƣng nếu trong Ấp hoặc
Hƣơng Đạo có điều xáo trộn, trên dƣới thiếu sự êm ấm điều
hòa, tín hữu có điều bất mãn, nhơn tâm ly tán, mất hẳn tình
đoàn kết tƣơng thân thì ở nơi cấp trên, Hội Thánh cũng chịu
ảnh hƣởng không hay, khó giữ vững uy tín đối với mặt đời và
bổn đạo. Bởi thế, đem thắng lợi vẻ vang về cho Đạo hay làm
Đạo thất bại, mang tai tiếng, cũng đều do nơi hành vi của quí
vị.
Đã mang danh là Hội Thánh Em, quí vị nên thận trọng, giữ gìn
tƣ cách đứng đắn, làm cho ngƣời đời kính nể, ngƣời Đạo tin
cậy, đối đãi với toàn thể tín hữu nơi địa phận mình nhƣ tình
huynh đệ trong gia đình, đem tình thƣơng chan rƣới khắpcả
bổn đạo, giúp đỡ nƣơng nhờ lẫn nhau, thực hành câu: Nhứt
gia hữu sự bá gia ƣu. Đƣợc vậy, dù cuộc đời chua cay bi đát
đến mức nào, quí vị cũng không đến nỗi lâm vào cảnh khó
khăn nan giải.
Điều cần nhứt là phải giữ trọn hiếu với Đức Chí Tôn Đại Từ
Phụ, giữ trọn trung thành với Hội Thánh, ngoài ra gắng công
học hỏi, noi gƣơng Thánh trƣớc Hiền xƣa mà rèn luyện đức
tốt tánh lành.
Tiền tài châu báu có nhiều giá trị ở đời, nhƣng đức tốt tánh
lành có giá trị hơn nữa. Tiền tài châu báu có thể bị chúng
cƣớp giựt, chớ đức tốt tánh lành không thể nào mất đƣợc, và
khi xác thân trở về với cát bụi, những đức tốt tánh lành sẽ theo
linh hồn ta để nâng cao địa vị ta nơi cõi thiêng liêng.
Đức Chí Tôn có bài thi dạy rằng:
Đƣợc vàng chớ khá gọi là may,
Vàng hết tội kia chất dẫy đầy.
Bỏ đức bỏ nhân bao kiếp đọa,
Khuyên con giữ Đạo đến cùng Thầy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

109

Phân biệt đƣợc lẽ cao thấp giữa tinh thần và vật chất, quí vị
nên quí trọng cái Thiên chức của mình và gắng công làm tròn
Thiên chức ấy. Muốn làm tròn Thiên chức, quí vị nên thực thi
mấy điều sau đây:
1. Thực hành trọn vẹn Tứ Đại Điều Qui, ấn định nơi Chƣơng 5
Tân Luật.
2. Phải giữ dạ vô tƣ mà cƣ xử với bổn đạo, không vì ai giàu
mà trọng đãi, ai nghèo mà khinh khi.
3. Chỉ thi hành những việc do Hội Thánh ra lịnh bằng văn kiện
chánh thức, không nên chia phe phân nhóm làm mất sự đoàn
kết thân mật trong bổn đạo và gây khó khăn cho Hội Thánh.
4. Nếu có điều khó khăn không giải quyết đƣợc, phải thỉnh
giáo bề trên, không nên phán định sơ suất.
5. Trong trƣờng hợp nào cũng phải giữ uy tín của mình và
nâng cao uy quyền của Hội Thánh.
Nếu quí vị tuân hành đúng theo lề lối ghi trên đây, tôi tin chắc
quí vị sẽ thành công mỹ mãn và sẽ đƣợc ngƣời Đạo cũng nhƣ
ngƣời đời kính phục.
Đã dấn thân vào Trƣờng thi Công quả, quí vị phải chịu khó
nhọc làm cho cái vốn đạo đức của mình ngày càng tăng lên
mãi. Phải biết ƣa thích công việc mình làm thì việc làm mới có
thành quả tốt đẹp và sẽ đem hạnh phúc đến cho mình, vì hạnh
phúc không cốt làm việc gì ta thích mà thích việc gì ta làm.
Cái vốn đạo đức mà quí vị cố gắng góp nhặt và dành dụm,
ngày sau sẽ giúp quí vị đƣợc mãn nguyện, vì quí vị sẽ đạt đến
địa vị trọng yếu trong hàng Thánh Thể Đức Chí Tôn và ngày
đó, quí vị sẽ không tiếc công học hỏi cần cù nơi Hạnh Đƣờng
mà quí vị đang hiện diện trong cuộc lễ khai giảng hôm nay."
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HẠNH HUỲNH KỲ
幸黄旗
Hạnh Huỳnh Kỳ là cây cờ vàng do Đức Nguơn Thủy ban cho
Ngài Khƣơng Thƣợng Tử Nha. Trong lá cờ có thẻ mà không
có chữ. Khi gặp việc nguy biến, chữ sẽ hiện ra trên thẻ, chỉ
cho cách đối phó và giải quyết. Khi xổ cờ ra che thân thì có
hàng ngàn bông sen vàng rủ xuống bảo vệ khắp thân thể
không cho bất cứ vật gì xâm phạm vào thân thể.
Trên Thánh Tƣợng Ngũ Chi thờ tại Thiên bàn, Đức Khƣơng
Thƣợng Tử Nha là Đấng ngồi dƣới chót hết ở hàng giữa,
tƣợng trƣng Thần Đạo. Ngài mặc áo vàng có thêu Bát Quái,
tay mặt cầm cây roi gọi là Đả Thần tiên, tay trái cầm một cây
cờ vàng gọi là Hạnh Huỳnh Kỳ.

HẠNH LÂM
杏林
Hạnh lâm là rừng trồng tòan cây hạnh.
Tích xƣa: ông Đổng Phụng nƣớc Tàu, trị bịnh không lấy tiền.
Để tỏ lòng biết ơn ông thầy thuốc, mỗi ngƣời bịnh đem đến
một cây hạnh trồng quanh nhà ông, dần dần tạo thành một
rừng hạnh. Do đó, chữ Hạnh lâm dùng để kính xƣng ông thầy
thuốc nhơn đức và tài giỏi
Đôi liễn đặt trƣớc cổng Y-Viện Tòa-Thánh:
- Y nghiệp thuật Kỳ Hiên diệu dƣợc hạnh lâm trừ vạn bệnh,
- VIỆN đƣờng thâm võ lộ tế nhơn công đức phục hồi xuân.
•醫業術岐軒妙藥杏林除萬病
•院堂深雨露濟人功德復回春

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HẠNH NGỘ
幸悟
Hạnh: May mắn, có phƣớc. Ngộ: Gặp. Hạnh ngộ: May mắn
gặp đƣợc.
Khánh thờ đóng bằng gỗ, làm Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn tại
tƣ gia, hai bên có chạm đôi liễn:
• 幸遇高臺傳大道
• 好逢玉帝御塵間
- Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
- Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
Nghĩa là
• May mắn gặp đƣợc Đức Chí Tôn truyền bá nền ĐĐTKPĐ,
• Tốt đẹp gặp đƣợc Đấng Thƣợng Đế ngự xuống cõi trần.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo: May mắn gặp đƣợc Đức
Chí Tôn truyền bá nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Hai câu liễn trên là cặp trạng rút ra từ bài thi Hán văn của Đức
Chí Tôn, có in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mà hai câu đầu
là:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

施恩濟眾千災盡
若實若虛萬代安
至寶人生無價定
能知覺世敕高頒

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÂN HOAN
欣 歡
F: Joyeux, heureux.
Đức Phật-Mẫu ban cho Thi:
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Diêu Cung Phật Mẫu rất hân hoan,
Vội ngự Thanh Loan đến địa hòan.
Xƣa bồi tâm Thánh nơi Hớn Đế,
Nay thối linh đô chốn Nậm Bàng (?).
Biển trần lắm khách còn mê luyến,
Đƣờng Đạo vì con phải luận bàn.
Sắc chỉ Tam Kỳ chầu Hội Yến,
Phái vàng mẹ lãnh ngự trần gian.

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

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

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

HẬU (Nguyễn Trung Hậu Tự Thuần Đức) (Tên)
BẢO PHÁP Hiệp Thiên Đài
Ngày 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) hiệp với ông Ngô văn
Chiêu, là trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng Chí Tôn, kỷ
niệm qua bài thi, có câu "HẬU, ĐỨC, TẮC, CƢ thiên địa
cảnh". Cách đây ít ngày, Đức Thƣợng Đế giáng cơ dạy mấy
ông: Trung, Cƣ, 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 đƣợc 13 ngƣời:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HI - VI
Đạo của Đức Khổng Tử, chẳng những không tên mà còn vô
hình, vô sắc, vô hƣơng, vô xú nữa. Nói nhƣ thế thì Đạo là cái
"Không". Nhƣng rồi Ngài sợ ngƣời ta hiểu lầm Đạo là trống
rỗng; cho nên Ngài nói: Đạo dƣờng nhƣ "Không" mà cũng
dƣờng nhƣ "Có". Ngài mô tả cái "Có" rằng:
Đạo có ba trạng thái DI, HI và VI:
- Xem mà chẳng thấy nên gọi là DI,
- Lóng mà chẳng nghe nên gọi là HI,
- Bắt mà chẳng nắm đƣợc gọi là VI".
DI, HI, VI là ba trạng thái hỗn hợp thành một thể. Cái thể ấy:
trên, không phản chiếu ánh sáng; dƣới, không ẩn khuất bóng
tối, vằng-vặc không tên lại lui về chỗ vô vật, thật Đạo là trạng
của cái vô trạng. Lại nữa, nó dƣờng có, dƣờng không và lƣu
hành không ngừng. Đón xem phía trƣớc thì không thấy đầu
mối, chận xem phía sau thì không thấy chỗ cuối cùng.
Thị chi bất kiến danh viết DI,
Thính chi bất văn danh viết HI
Bác chi bất đắc danh viết VI
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Khỏe thân chẳng kẻ học Hi Vi,
Biết luận theo khi biết tính thì.
Mơi ngủ, tối cờ, khuya lại rƣợu,
Cân đai mang mến lắm điều khi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

140

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HỈ
喜
Chữ Hỉ là Mừng: Con ngƣời khi gặp việc đáng vui mừng thì
cũng phải trầm tĩnh nhƣ thƣờng, chẳng nên mừng thái quá mà
biến thành sự hại. Ví nhƣ ông Trình Giảo Kim, nghe tin dòng
họ Tiết, Tiết Giao, Tiết Quỳ, phò Lý Đáng, đem binh về phục
nghiệp Đƣờng trào, trừ Võ Hậu, thì ông ta mừng quá độ, phát
thinh đại tiếu, cƣời ngất cho đến tắt hơi. Ấy là mừng quá mà
chết. Đời nay có kẻ trúng số độc đắc mà chết.

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

HIẾN BỬU TƢƠNG
獻寶漿
Lòng thành thật kính dâng lễ vật là chung trà quí. Đây là
những vật mà ngƣời trân trọng, tôn quí nhất mới làm lễ phẩm
dâng Cúng Phật Trời để tỏ tấm lòng thành, chứ thật ra Thần,
Thánh, Tiên, Phật không hƣởng của Lễ ấy và chẳng đòi hỏi
bao giờ. (Hiến là Dâng lên; Bửu là vật quí báu; Tƣơng là chất
nƣớc để uống. Bửu tƣơng là Nƣớc trà quí).
Đây là lời phân trần của vị Thần Hoàng Bổn Cảnh làng Mỹ Lộc
giáng Cơ, do lịnh Đức Thƣợng Đế, để giải bày về việc Cúng
tế, ngày: 15-11- Bính Dần (dl: 18-1-1927), rằng:
"Còn việc Tế Lễ Cúng, Ta muốn dùng đồ chay hay là cây trái,
chớ sát sanh. Ta cũng tỏ cho chƣ Chức sắc hiểu rằng: Tế tự là
tại sao? - Phàm có lòng tin mới cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó,
gọi là kỉnh trọng. Chớ Thần, Thánh nào ăn của ai. Bởi thế nên
ai dùng vật thực mà cúng, tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng
thì tế lễ chi chi Ta cũng chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến
ngày nay. Nay ta muốn theo Thánh ý của Ngọc Ðế. Vậy chức
sắc liệu làm sao."
Bài Dâng TRÀ có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIẾN CHƢƠNG
憲章
E: The constitutional charter.
F: La charte constitutionelle.
Hiến Chƣơng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Hội-Thánh Cao-Đài)
CHƢƠNG 1: Danh Hiệu - Huy Hiệu - Đạo Kỳ
Điều thứ 1: Danh hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ, nói tắt là
(Đạo Cao Đài).
Điều thứ 2: Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ƣơng tại
Tòa Thánh Tây Ninh.
Điều thứ 3: Huy hiệu tƣợng trƣng cho Đại-Đại Tam-Kỳ PhổĐộ là hình 3 Cổ Pháp.
1- Bình Bát Du (biểu tƣợng Thích Giáo)
2- Cây Phất Chủ (biểu tƣợng Lão Giáo)
3- Quyển Xuân Thu (biểu tƣợng Nho Giáo)
Điều thứ 4: Đạo kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tam
Thanh:
1- Màu vàng
2- Màu xanh
3- Màu đỏ

biểu hiệu Thái Thanh,
tƣợng trƣng Phật Giáo
(xanh da trời) biểu hiệu Thƣợng Thanh,
Tƣợng trƣng Tiên Giáo.
biểu tƣợng Ngọc Thanh,
tƣợng trƣng Thánh Giáo.

Điều thứ 5: Cách Thờ Phƣợng và Cúng Kiến.
Thờ THIÊN NHÃN
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- Cúng Bông chỉ về Tinh,
- Rƣợu chỉ về Khí,
- Trà chỉ về Thần.
Tinh, Khí, Thần là Tam Bửu của các Đấng Thần, Thánh, Tiên,
Phật.
CHƢƠNG II: Giáo Lý - Tôn Chỉ & Mục Đích
Điều thứ 6:
a/- Giáo lý của Đại Đạo là tinh ba của Giáo lý Tam Giáo
(Thích, Đạo, Nho) và của Ngũ Chi (Nhơn Đạo, Thần Đạo,
Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) để hoằng dƣơng Chánh
Pháp.
b/- Tôn chỉ là cầu xin cứu rỗi các chơn linh khỏi sa đọa hồng
trần.
c/- Mục đích là giáo hóa nhơn sanh, lập đại đồng huynh đệ
CHƢƠNG III: Hệ Thống Tổ Chức Hội-Thánh
Điều thứ 7: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có 3 Đài tƣợng
trƣng hình thể Đạo tại thế.
1- Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần thuộc Khí,
2- Cửu Trùng Đài : Thể hiện Cơ Thể thuộc Tinh,
3- Bát Quái Đài : Thể hiện Linh Hồn thuộc Thần.
Điều thứ 8: Hiệp Thiên Đài.
Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông
công cùng Đức Thƣợng Đế và các Đấng Thiêng Liêng bằng
cơ bút do chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan để tiếp các Thánh
ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong
theo phẩm trật sau đây:
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1/- Phẩm Hộ-Pháp Chƣởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ
Luật Đời cùng Luật Đạo.
2/- Vị Thƣợng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
3/- Vị Thƣợng-Sanh lo về phần Đời.
12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dƣới quyền
hành sự của Hộ-Pháp, Thƣợng-Phẩm và Thƣợng-Sanh.
Điều thứ 9: Cửu Trùng Đài
Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo.
Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo
các phẩm trật sau đây.
Nam Phái:
-1 Phẩm Giáo Tông: Lãnh đạo tối cao toàn Đạo có phận sự
dìu dắt đạo hữu trong đƣờng Đạo và đƣờng Đời.
-3 Vị Chƣởng Pháp : Lãnh nhiệm vụ nghiên cứu Luật Pháp
Đạo trƣớc khi ban hành cho toàn Đạo. trƣớc khi ban hành cho
toàn Đạo.
-3 Vị Đầu Sƣ : Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành Luật Pháp
Đạo.
- 36 Vị Phối Sƣ: Có 3 vị Chánh Phối Sƣ làm đầu, dƣới quyền 3
vị Đầu Sƣ cai trị Đạo.
- 72 Vị Giáo Sƣ: Có phận sự dạy dỗ Đạo hữu trong đƣờng
Đạo và đƣờng Đời. Đƣợc quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ
làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm Luật Lệ ấy.
- 3.000 Vị Giáo Hữu: Chia đều mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng
thêm hay là giảm bớt. Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo.
Lễ Sanh: Không hạn định số. Lễ Sanh là ngƣời có hạnh kiểm
tốt, đƣợc quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.
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Nữ Phái:
Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm Đầu Sƣ trở xuống Lễ Sanh.
Điều thứ 10.- Bàn Trị Sự.
Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo trong thôn xã gồm những
chức việc sau đây:
- 1 Chánh Trị Sự
- 1 Phó Trị Sự
- 1 Thông Sự
Có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các
Đạo hữu nhƣ anh lớn trong gia tộc.
Điều thứ 11: Bát Quái Đài:
Bát Quái Đài là ngôi thờ phụng Đức Thƣợng Đế tá danh Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Đấng Giáo Chủ
Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi Đại
Đạo: Nhơn Đạo Thần Đạo Thánh Đạo Tiên Đạo Phật Đạo.
CHƢƠNG IV: Chức Sắc và Tín Đồ
Điều thứ 12: Đạo hữu thọ phong các phẩm từ Giáo Hữu sắp
lên tới Giáo Tông đều là chức sắc, lựa chọn trong hàng
Thƣợng Thừa mà thôi.
Điều thứ 13: Những ngƣời Nam hay Nữ, không phân biệt
quốc tịch, màu da, tuổi tác, giai cấp nghề nghiệp đảng phái đã
thọ Lễ nhập môn đều đƣợc nhìn nhận là Tín đồ Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ.
CHƢƠNG V: Đạo Phục
Điều thứ 14: Đạo Phục của Hội Thánh Nam phái Cửu Trùng
Đài là.
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1- Màu vàng của Chức sắc thuộc Thái Thanh.
2- Màu xanh da trời của Chức sắc thuộc Thƣợng Thanh.
3- Màu đỏ của Chức sắc thuộc Ngọc Thanh.
Có mão riêng từng cấp bậc.
Điều thứ 15: Đạo phục Chức sắc Nữ Phái Cửu Trùng Đài là
toàn trắng. ( có Ni Cô riêng từng cấp bậc ).
Điều thứ 16: Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài là toàn
trắng ( có mão riêng từng cấp bậc).
Điều thứ 17: Đạo phục của Thiện Nam Tín Nữ là áo dài trắng
khăn đóng đen.
CHƢƠNG VI: Họ Đạo
Điều thứ 18: Nơi nào có trên 500 tín đồ thì đƣợc lập riêng một
Họ Đạo hay Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh thất, có một Chức
sắc làm đầu cai trị. Các Họ Đạo hay Tộc Đạo trong Tỉnh hiệp
lại thành một Châu Đạo có một vị Chức sắc cao cấp hơn cai
quản.
CHƢƠNG VII: Tòa Thánh - Thánh Thất - Tịnh Thất
Điều thứ 19:- TÕA THÁNH Trung Ƣơng (Tây Ninh) là nguồn
gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Điều thứ 20: Các Ngôi thờ phƣợng Đức CHÍ TÔN ở các địa
phƣơng trong nƣớc hay ngoài nƣớc đều gọi là Thánh Thất và
Tịnh Thất.
CHƢƠNG VIII: Phƣớc Thiện
Điều thứ 21: Phƣớc Thiện là một cơ quan lo về xã hội, tế độ
ngƣời tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ƣơng thống khổ.
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Điều thứ 22: Trong cơ quan Phƣớc Thiện cũng có chức sắc
làm âm chất thuộc Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng, không dự
vào Hành Chánh Đạo.
Đƣợc lập Cơ sở lƣơng điền, công nghệ, thâu huê lợi tạo nền
nhân cội nghĩa.
CHƢƠNG IX: Hội Quyền Vạn Linh
Điều thứ 23: Đại Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Hội Quyền
Vạn Linh mỗi năm họp một lần tại Tòa Thánh Tây Ninh.
CHƢƠNG X: Tài Sản
Điều thứ 24: Tài sản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có:
Động sản và bất động sản do Nhơn sanh hiến cúng hoặc
chuyển nhƣợng. Động sản và bất động sản do Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ (Hội-Thánh) tự tạo.
CHƢƠNG XI: Phƣơng Pháp Áp Dụng
Điều thứ 25: Để áp dụng Hiến Chƣơng nầy, bản Tân Luật,
Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Kinh Lễ đƣợc coi là quy chế
có tánh cách Nội Qui.
Điều thứ 26: Hiến Chƣơng nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh
lập Hiến Chƣơng nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức sắc Hội
Thánh và sau khi đƣợc Đức CHÍ TÔN phê chuẩn.
CHƢƠNG XII: Thống Nhất
Điều thứ 27: Hiến Chƣơng nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt
đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký
tên.
Lập tại TÕA THÁNH Trung Ƣơng
Ngày 19 tháng 12 Giáp Thìn
( 21.1.1965 dl )
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T.M: Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh
Quyền Chƣởng Quản
HIỆP THIÊN ĐÀI
CỬU TRÙNG ĐÀI
BẢO THẾ
ĐẦU SƢ
Ấn Ký:
Ấn Ký:
Lê Thiện Phƣớc
Thƣợng Sáng Thanh
Duyệt Y
Đính theo Sắc Luật số 003/65
ngày 12 tháng 7 năm 1965
Sài gòn, ngày 12 tháng 7 năm 1965
CHỦ TỊCH UỶ BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA
Ấn Ký:
Trung Tƣớng Nguyễn Văn Thiệu
Phụ Bản
Ðổng Lý Văn Phòng
Ký Tên
Ðỗ Văn Chƣớc
Bản Sao
Phó Ðổng Lý Văn Phòng Phủ Chủ Tĩch
Uỷ Ban hành Pháp Trung Ƣơng
Ấn Ký
Ðào Xuân Dung

HIẾN ĐẠO (Phẩm)
E: Religions Renovator.
F: Rénovateur Religieux.
Hiến Đạo là một trong Tứ vị Thời Quân dƣới quyền Chƣởng
quản của Thƣợng Phẩm.
Pháp Chánh Truyền: "Thƣợng Phẩm thì quyền về Ðạo, dƣới
quyền có:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

150

▐ Q.2 VẦN H

1- Tiếp Ðạo

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

2- Khai Ðạo

3-Hiến Ðạo

4-Bảo Ðạo

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

HIẾN ĐẠO CHƠN QUÂN PHẠM VĂN TƢƠI

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

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

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

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

Hộ Pháp
Bảo Pháp
Hiến Pháp
Khai Pháp
Tiếp Pháp

Thƣợng Sanh
Bảo Thế
Hiến Thế
Khai Thế
Tiếp Thế

Ðiều Thứ Nhì:
- Quyền hành của Hộ Pháp là Chƣởng Quản Hiệp Thiên Ðài
kiêm Chƣởng Quản Chi Pháp.
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- Quyền hành của Thƣợng Phẩm là Chƣởng Quản Chi Ðạo.
- Quyền hành của Thƣợng Sanh là Chƣởng Quản Chi Thế.
Ðiều Thứ Ba:
Phẩm trật của Thập Nhị Thời Quân khi hành chánh thì đối
phẩm nhƣ sau:
- Bảo Pháp, Bảo Ðạo, Bảo Thế: đều đồng thể.
- Hiến Pháp,Hiến Ðạo, Hiến Thế: đều đồng thể
- Khai Pháp, Khai Ðạo, Khai Thế: đều đồng thể
- Tiếp Pháp, Tiếp Ðạo, Tiếp Thế: đều đồng thể
Ðiều Thứ Tƣ:
- Trách nhậm của Bảo Pháp là bảo tồn Luật Pháp, bảo hộ
không cho ai phạm đến những điều lệ nào đã thành mặt luật.
- Trách nhậm của Bảo Ðạo là bảo tồn Luật Ðạo, bảo hộ những
điều cần ích cho Ðạo mà đã ra mặt luật rồi.
- Trách nhậm của Bảo Thế là bảo tồn Luật Thế, bảo hộ những
điều lệ cần ích cho Ðạo đã ra mặt luật rồi.
Ðiều Thứ Năm:
- Trách nhậm của Hiến Pháp là phải tìm những phƣơng hay để
hiến cho Luật Pháp tiện việc thi hành, và truyền bá những tƣ
tƣởng cần ích cho Ðạo về phƣơng diện Hành Pháp.
- Trách nhậm của Hiến Ðạo là lo tìm kiếm những phƣơng hay
để hiến cho Ðạo, và truyền bá những tƣ tƣởng cần ích cho
Ðạo.
- Trách nhậm của Hiến Thế là lo tìm những phƣơng hay để
hiến cho Ðời và truyền bá những tƣ tƣởng cần ích cho Ðạo.
Ðiều Thứ Sáu:
- Trách nhậm của Khai Pháp là lo nghiên cứu những điều cần
ích cho chúng sanh mà thêm vào Pháp Luật, tức là mở lần
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Pháp Luật ra thế nào cho chúng sanh có thể tuân theo mà tu
hành cho khỏi điều hà khắc.
- Trách nhậm của Khai Ðạo là lo nghiên cứu những điều cần
ích cho chúng sanh trong đƣờng Ðạo và tìm phƣơng giúp cho
những điều cần ích ấy thành ra Luật Ðạo, tức là mở rộng
đƣờng Ðạo ra cho chúng sanh hƣởng.
- Trách nhậm của Khai Thế là lo nghiên cứu những điều cần
ích cho chúng sanh trong đƣờng Ðời, và tìm phƣơng giúp cho
những điều cần ích ấy thành ra Luật Ðời, tức là mở rộng
đƣờng Ðời ra cho chúng sanh hƣởng.
Ðiều Thứ Bảy:
- Trách nhậm của Tiếp Pháp là giúp cho sự ban hành Ðạo
Pháp, và yêu cầu sửa đổi những điều lệ nào bó buộc quá lẽ và
khổ khắc nhơn sanh trƣớc mặt Luật Pháp.
- Trách nhậm của Tiếp Ðạo là giúp chƣ Ðạo Hữu trong đƣờng
Ðạo tránh những nỗi bất bình, những sự bất công, những điều
hà khắc có thể làm trở ngại bƣớc đƣờng Ðạo của Ðạo Hữu
lƣỡng phái.
- Trách nhậm của Tiếp Thế là giúp cho nhơn sanh trong
đƣờng sanh hoạt, trong chỗ giao tiếp lẫn nhau, và lo dẹp
những nỗi bất bình, những sự bất công, những điều hà khắc
có thể làm trở ngại bƣớc đƣờng Ðời của cả chƣ Ðạo Hữu
lƣỡng phái.
Ðiều Thứ Tám:
Cửu Trùng Ðài có Tòa Tam Giáo thành lập, cũng nhƣ Bát
Quái Ðài có Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng. Khi nào có Tòa Tam
Giáo Cửu Trùng Ðài xử đoán rồi mà ngƣời bị cáo còn uất ức
điều chi, thì đƣợc quyền kêu nài đến Tòa Hiệp Thiên Ðài.
Thảng nhƣ Tòa Hiệp Thiên Ðài phán đoán rồi mà ngƣời bị cáo
uất ức nữa, thì mới kêu nài lên Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng là
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quyền đặc biệt của Bát Quái Ðài Chƣởng Quản. Dầu cho lập
Tòa Tam Giáo dƣới Cửu Trùng Ðài, hay là đệ lên Tòa Tam
Giáo Thiêng Liêng là Bát Quái Ðài, cũng đều phải do nơi Hộ
Pháp.
Ðiều Thứ Chín:
Muốn kêu nài lên Tòa Hiệp Thiên Ðài, thì ngƣời bị cáo phải
nạp đơn lên Hiệp Thiên Ðài, trong khoảng 10 ngày, sau ngày
xử hiện diện (Jugement contradictoire). Nhƣ xử khiếm diện
(Jugement par défaut) thì ngƣời bị cáo phải nạp đơn lên Hiệp
Thiên Ðài trong khoảng 10 ngày, sau ngày đƣợc án (Jour de la
notification du jugement). Quá hạn 10 ngày ấy, thì Hiệp Thiên
Ðài không thâu đơn.
Ðiều Thứ Mƣời:
Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài ở Thƣợng Hội là Hộ Pháp,
Thƣợng Phẩm và Thƣợng Sanh. Ba vị đều có quyền bàn cải
(voix délibérative) và bỏ thăm (droit de vote), số thăm của ba vị
có giá trị riêng, không tính chung về số thăm của Nghị Viên
bên Cửu Trùng Ðài (Vote séparé). Mỗi lần bỏ thăm phải đƣợc
hơn phân nửa số thăm bên Cửu Trùng Ðài và hơn phân nửa
số thăm của Hiệp Thiên Ðài cọng chung lại, mới có đại đa số
(majorité).
Ðiều Thứ Mƣời Một:
Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài ở Hội Thánh là Thập Nhị Thời
Quân. Quyền của 12 vị cũng nhƣ quyền của Nghị Viên Hiệp
Thiên Ðài ở Thƣợng Hội. Cách bỏ thăm và tính thăm cũng
vậy.
Ðiều Thứ Mƣời Hai:
Ở Hội Nhơn Sanh, Hiệp Thiên Ðài sẽ có Phái Viên đến dự
thính, hoặc tỏ bày ý kiến (voix consultative), chớ không có
quyền bỏ thăm.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

159

NỘI LUẬT
Ðiều Thứ Nhứt: Hộ Pháp là ngƣời Chƣởng Quản Hiệp Thiên
Ðài, thay mặt cho các Chức Sắc đặng đối phó với Cửu Trùng
Ðài, nhƣng phải do theo đại đa số (majorité) của Chức Sắc
Cửu Trùng Ðài.
Ðiều Thứ Nhì: Ðức Chí Tôn không có phỏng định việc công
cử Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, thì Chức Sắc mỗi Chi đặng
quyền thế mặt cho nhau, tỷ nhƣ: Thƣợng Phẩm vắng mặt, duy
có:
-Bảo Ðạo đặng thế quyền mà thôi.
-Bảo Ðạo vắng mặt thì có Hiến Ðạo;
-Hiến Ðạo vắng mặt thì có Khai Ðạo v.v...
Phải ở cùng một Chi mới đặng thế quyền cho nhau.
Ðiều Thứ Ba: Nếu Hộ Pháp chuyên quyền không do theo
phần đông (majorité) thì phần ấy đặng phép không tuân lịnh
của Hộ Pháp và công bố cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài biết,
đặng đợi ngày cầu xin Ðức Chí Tôn phân xét.
Ðiều Thứ Tƣ: Nếu Thƣợng Phẩm chuyên quyền và phạm đến
quyền đặc biệt của Chức Sắc Chi Ðạo, thì Chi nầy đặng quyền
xin Hộ Pháp ngƣng quyền của Thƣợng Phẩm, hầu đợi ngày
đem việc ấy ra Ban Kỷ Luật của Hiệp Thiên Ðài phán xét.
Ðiều Thứ Năm: Nếu Thƣợng Sanh chuyên quyền và phạm
đến quyền của Chức Sắc Chi Thế, thì Chi nầy đặng quyền xin
Hộ Pháp ngƣng quyền của Thƣợng Sanh, hầu đợi ngày đem
việc ấy ra Ban Kỷ Luật phán xét.
Ðiều Thứ Sáu: Trong Thập Nhị Thời Quân, nếu vị nào phạm
Nội Luật thì Hộ Pháp, hoặc Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh (tùy
theo Chi) sẽ đem ra Ban Kỷ Luật phán đoán.
Ðiều Thứ Bảy: Hiệp Thiên Ðài có một Ban Kỷ Luật (Conseil
de discipline) để khuyên răn những Chức Sắc không hành
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phận sự theo chƣơng trình hành Ðạo lập tại Tòa Thánh ngày
24-1-1932, là phạm Nội Luật của Hiệp Thiên Ðài. Ban Kỷ Luật
không có tính cách thƣờng xuyên. Khi phải cần đến mới lập ra
và chƣ Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài sẽ hiệp nhau công cử làm
năm vị Nghị Viên.
Ðiều Thứ Tám: Trƣớc khi muốn đem Chức Sắc nào ra Ban
Kỷ Luật về việc không lo hành sự, Hộ Pháp nên viết thơ cho vị
ấy biết việc mình, và kỳ trong hai tháng phải lo tái thủ trách
nhiệm. Hết hai tháng mà không có tin tức của vị ấy, thì Hộ
Pháp nên kỳ cho 1 tháng nữa. Qua kỳ hạn thứ nhì, Ban Kỷ
Luật đặng quyền phân xử.
Ðiều Thứ Chín: Chức Sắc đã bị Ban Kỷ Luật xử rồi mà còn tái
phạm, sẽ bị đệ ra Tòa Tam Giáo.
Ðiều Thứ Mƣời: Không một Chức Sắc ở Hiệp Thiên Ðài đặng
phép đứng tên vào những Châu Tri cho chƣ vị Thiên Phong,
Chức Việc, Ðầu Họ Ðạo, Chủ Thánh Thất và chƣ Ðạo Hữu
Nam Nữ, vì Hiệp Thiên Ðài chỉ có quyền Lập Pháp (Pouvoir
législatif), chớ không có quyền Hành Pháp (Pouvoir exécutif).
Ðiều Thứ Mƣời Một: Ðối phó với Cửu Trùng Ðài thì đã có Hộ
Pháp, nhƣng khi có định phái vị nào đặng giao thiệp với Cửu
Trùng Ðài, thì vị ấy không đƣợc bàn định việc chi ngoài các
trách nhậm của mình, nghĩa là ngoài những vấn đề mà vị ấy
đƣợc quyền bàn đến.
Ðiều Thứ Mƣời Hai: Kể từ ngày lập Luật nầy, cả Chức Sắc
hãy tuân theo Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, nhứt là điều lệ
Ngũ Giới Cấm và Tứ Ðại Ðiều Qui.
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Văn Phòng

(Tứ Thập Nhị Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

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

HIẾN PHÁP (Phẩm)
E: Juridical Renovator.
F: Rénovateur Juridique.
Hiến Pháp là một trong Tứ vị Thời Quân dƣới quyền Chƣởng
Quản của Hộ-Pháp
Dƣới 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 ngƣời sai đi
hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành
riêng.
Hiến Pháp khi tiếp đặng luật lệ đơn trạng, thì phải mở đƣờng
tra vấn cho minh lẽ nên hƣ, phải trái, đủ chứng cớ rõ ràng, rồi
dâng lên cho Bảo Pháp cho đủ nội vụ, cấm Hiến Pháp không
đặng thông đồng cùng Hiến Ðạo và Hiến Thế. Ấy vậy kể từ
việc chi đã giao vào tay Hiến Pháp rồi, thì đã ra bí mật, dầu
cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không đặng biết tới nữa.
Hộ-Pháp "Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai qua luật
mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
Nói tóm lại, Hộ Pháp là ngƣời bảo hộ, luật Ðời và luật Ðạo, gìn
giữ cho Ðạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho đời vào Thánh vị,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 tƣ mà hành chánh."

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

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

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

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

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

HIỀN ĐỨC
賢德
E: Kind and virtuous
F: Bon et vertueux
(Hiền là nhu thuận, đoan trang; đức là nhân từ, có đạo hạnh).
Ngƣời hiền đức là ngƣời có hạnh kiểm tốt, đảm đƣơng, thuần
thục, trái hẳn với hạng ngƣời nhu nhƣợc, bất tài.
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung nhắc nhở: Cái gƣơng hiền đức của
Nữ phái là vật của Chí Tôn để lòng tìm kiếm và cũng vì nó mà
Chí Tôn mới định lập pháp ban quyền cho Nữ phái đối phẩm

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

170

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

cùng nam. Thoảng nhƣ gƣơng hiền đức ấy đã ra vô giá trị,
điêu tàn thì công nghiệp nƣơng đâu mà bền vững?
Chị nói thiệt rằng: Dầu cho Phật Mẫu tái sanh mà thất bề Hiền
đức thì Ngọc Hƣ Cung cũng định tội qui phàm. Vậy thì các em
phải giữ lấy phận mình. Chị nghĩ cũng chƣa kham, đừng thày
lay cầu tội giùm cho kẻ khác. Chị rất cám cảnh, nhƣng Thiên
điều định vậy, biết liệu làm sao? Tự nơi chị Ứng Quân tự mình
giải thoát.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trăm năm chƣa hẳn nên hiền đức,
Tấn nẻo chông gai khá lựa dèo.

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

HIỀN HỮU
賢 友
E: Good friend
F: Bon ami
Hiền hữu là tiếng gọi ngƣời bạn với lòng quí trọng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Lý, Ngài dạy rằng: "Hễ Đạo trọng tức nhiên chƣ HiềnHữu trọng, vậy thì chƣ Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa
vẹn ngƣời Đời. Từ đây LÃO hằng gìn-giữ cho chƣ Hiền Hữu
hơn nữa. Nếu thoảng ép lòng cầm quyền thƣởng phạt phân
minh là cố ý muốn giá-trị chƣ Hiền-Hữu thêm cao-trọng hơn
nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!"
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Mƣờng tƣợng cảnh Trƣớc Lâm đầm ấm,
Càn Khôn ta có lắm nơi bằng.
Địa cầu này đặng cao thăng,
Về sau Hiền Hữu thấu căn trọn lành.

HIỀN LƢƠNG
賢 良
E: Talented and virtuous.
F: Talentueux et vertueux.
Hiền: Ngƣời có tài năng và đức hạnh hơn ngƣời. Lương: tốt,
lành. Hiền lƣơng là tài giỏi và tốt lành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhỏ dại Thầy nuôi mùi đạo hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền lƣơng.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Nghe nghe thì lắm tiếng hiền lƣơng,
Ðạo đức con tua giữ một đƣờng.
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lƣờng.
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HIỀN NHƠN (Phẩm)
賢 人
E: Virtuous and talented man.
F: Homme vertueux et talentueux.
Hiền: Ngƣời có tài năng và đức hạnh hơn ngƣời. Nhơn: ngƣời.
Hiền Nhơn có 2 nghĩa sau đây:
1. Nghĩa thông thƣờng: Hiền nhơn là ngƣời hiền, tức là ngƣời
có tài năng và đạo đức hơn ngƣời. Thƣờng nói: Hiền nhân
quân tử.
2. Bên Cơ Quan Phƣớc Thiện: Hiền Nhơn là một phẩm Chức
sắc cao cấp trong Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ
Quan Phƣớc Thiện.
Hiền Nhơn ở dƣới phẩm Thánh Nhơn và trên phẩm Chơn
Nhơn, đối phẩm với Phối Sƣ của Cửu Trùng Ðài.
Chức sắc của Cơ Quan Phƣớc Thiện từ phẩm Hiền Nhơn đổ
lên, phải rời Cơ Quan Phƣớc Thiện để qua Hiệp Thiên Ðài, có
nhiệm vụ bảo tồn Chơn pháp. Do đó, phẩm Hiền Nhơn phải do
cơ bút của Đức Hộ Pháp giáng phong mới đặng.
Đạo phục của Hiền Nhơn:
Khi đi chầu lễ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh: Hiền Nhơn mặc áo
tràng trắng, choàng ngang vai một Dây Sắc Lịnh màu vàng, bỏ
mối qua tay mặt (thể Đạo), trên Dây Sắc Lịnh có gắn khuê bài
đề chữ Hiền Nhơn bằng quốc tự, đầu đội khăn đóng màu vàng
9 lớp chữ nhứt, chơn đi giày bố trắng.
Trong Đàn cơ tại Cung Đạo Tòa Thánh đêm 1-12-Nhâm Tý (dl
4-1-1973), hồi 20 giờ, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ phong cho
hai vị Chơn Nhơn: Nguyễn Văn Phú và Lê Văn Trung, có đủ
công nghiệp thăng lên phẩm Hiền Nhơn.
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Trƣớc đó, Đức Phạm Hộ Pháp cũng có truy thăng Chơn Nhơn
Trịnh Phong Cƣơng tử nạn vì Đạo ngày 12-5-Đinh Dậu (dl 9-61957) lên phẩm Hiền Nhơn.
Vậy, Cơ Quan Phƣớc Thiện có 3 vị Hiền Nhơn đầu tiên là:
Hiền Nhơn Trịnh Phong Cƣơng (1882-1957).
Hiền Nhơn Nguyễn Văn Phú (1890-1976): Ngài sanh tại Đông
Hòa Hiệp, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, qui vị ngày 10-10-Bính
Thìn (dl 30-11-1976) tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Hiền Nhơn Lê Văn Trung (1902-1976) (Xem tiểu sử ngay kế
dƣới)

HIỀN NHƠN LÊ VĂN TRUNG (1902-1976)
Sau đây, xin chép lại Bản Tuyên Dƣơng Công Nghiệp của
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung để làm Tiểu sử của Ngài.
BẢN TUYÊN DƢƠNG CÔNG NGHIỆP
của Ngài Hiền Nhơn Lê văn Trung đƣợc Ngài Hiến Đạo Hiệp
Thiên Ðài, Thống Quản Phƣớc Thiện, đọc tại Giảng Đài Đền
Thánh lúc 9 giờ ngày 20-1-Bính Thìn (dl 19-2-1976) sau khi
hành pháp Độ Thăng.
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phƣớc Thiện,
Kính chƣ Chức sắc Thiên phong, Chức việc, các Ban Bộ và
toàn Đạo Nam Nữ,
Tôi nhơn danh Hiến Đạo Hiệp Thiên Ðài, Thống quản Hội
Thánh Phƣớc Thiện, tuyên dƣơng công nghiệp của Hiền Nhơn
Lê Văn Trung, khi sanh tiền, Ông hành đạo, ngày hôm nay đã
quá cố.
Lai lịch: Ông Lê Văn Trung sanh năm Nhâm Dần (1902),
nguyên quán tại Hƣơng Đạo Phú Mỹ, Tộc Đạo Bến Tranh,
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Châu Đạo Mỹ Tho, hiện cƣ ngụ tại Hƣơng Đạo Thái Hiệp
Thạnh, Tộc Đạo Phú Khƣơng, Châu Thành Tây Ninh, nơi nhà
lễ giáo Nho phong, thật hành Nhơn đạo, học lực Việt ngữ
đƣợc thông minh trí tuệ.
Phần Công nghiệp: Sớm nghe Đại Đạo hoằng khai, nhập môn
ngày 26-5-Đinh Mão (1927) tại Thánh Thất Phú Mỹ, Mỹ Tho,
tùng luật pháp Chơn truyền Đại Đạo lo tu hành, làm lành lánh
dữ, đƣợc sự tín nhiệm của toàn đạo nơi Hƣơng, đồng công cử
Ông lên chức Phó Trị Sự, lo tròn trách nhiệm.
• Năm Mậu Thìn (1928), ngày 15 tháng Giêng, giữ trai giới
trƣờng trai. Ngày 15 tháng 7 nhập Minh Thiện Đàn. Đàn nầy
do Đức Lý Giáo Tông giáng cơ lập ra dạy đạo, Ông Đinh Công
Trứ làm chủ đàn, Ông xin nghỉ chức Phó Trị Sự.
• Năm Kỷ Tỵ (1929), ngày 3 tháng Giêng, Đức Quan Thánh Đế
Quân giáng cơ lập Đồng Nghĩa Đƣờng tại nhà Ông để nhơn
sanh đến lập thệ vào Minh Thiện Đàn, đặng lập cơ sở giúp
Đạo. Đến ngày 15 tháng 2, nhơn sanh nhập Minh Thiện Đàn
đặng 3400 ngƣời, lập 36 Ty, mỗi Ty có 3 Sở Lƣơng điền hoặc
Công nghệ, trong 5 tỉnh: Mỹ Tho, Tân An, Vĩnh Long, Long
Xuyên, và Châu Đốc.
Ngày 22 tháng 2, Đức Hộ Pháp ở Thủ Đức xuống tại Thánh
Thất Phú Mỹ. Đức Lý giáng cơ giao Minh Thiện Đàn cho Đức
Hộ Pháp điều khiển. Đức Ngài cho lịnh mời đêm 28 đặng Đức
Ngài hành pháp cân thần, hiện diện đƣợc 93 vị.
Trƣa ngày 29, lúc 11 giờ, đặng tin nhà Bƣu Điện cho hay Đức
Cao Thƣợng Phẩm đau nặng, Đức Ngài tuyển chọn trong 93 vị
cân thần đặng 24 vị, dạy mời 24 vị 7 giờ tối phải có mặt cả gia
đình đặng thọ "Đào Viên Pháp", trong 24 vị có ông Trung, còn
lại bao nhiêu, Đức Ngài hẹn khi khác sẽ hành pháp. Sáng
ngày 30, Đức Ngài ra xe về Tòa Thánh.
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Ngày 10 tháng 6, Đức Ngài và Đức Quyền Giáo Tông cùng đi
xuống Thánh Thất Phú Mỹ, cân thần thêm những ngƣời Minh
Thiện Đàn, kỳ nầy ở 7 ngày, cân thần 647 ngƣời, chỉ lựa đặng
48 ngƣời.
Sáng ngày 18, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp
trở về Tòa Thánh.
Soạn lại hai kỳ cân thần, tuyển đặng 72 ngƣời.
Khi cúng Lễ Trung Nguơn xong, Đức Hộ Pháp và Đức Quyền
Giáo Tông chứng giấy cho đi hành thiện, đặng cho toàn đạo ở
Miền Tây hay biết, mấy vị Chức sắc cao cấp tách ra lập Chi
phái, nếu vị Đạo hữu nào muốn hành đạo nơi Tòa Thánh thì
biên tên vào danh sách.
Riêng Ông với Ông Đinh Công Trứ đi hai tỉnh Rạch Giá và
Long Xuyên, còn hai tỉnh Mỹ Tho và Tân An cứ lƣu hành.
Trong thời gian đi hành thiện, 72 ngƣời, ai hành đạo theo địa
phƣơng nấy, cho đến cuối năm Kỷ Tỵ (1929), làm sổ thống kê
tất cả đặng 17.400 ngƣời.
• Năm Canh Ngọ (1930), đắc lịnh trở về lo vận động hành lý và
gạo lúa cho anh em ở Tòa Thánh đi làm 1000 công ruộng tại
núi Sập, Long Xuyên. Sau khi về lo việc làm ruộng xong, cứ
thay phiên nhau đi trong hai tỉnh Mỹ Tho và Tân An.
• Năm Tân Mùi (1931), đắc lịnh Đức Phạm Hộ Pháp bổ trách
nhiệm Chủ Sở Giang Tân, đặng lo kiến tạo cơ sở.
• Năm Nhâm Thân (1932), đời Pháp thuộc, chánh phủ làm khó
dễ ngăn đón đủ mọi phƣơng, nhƣng Ông vẫn tận tâm len lỏi lo
giúp đạo.
• Năm Ất Hợi (1935), ngày 15 tháng 10, đắc phong Lễ Sanh
Giáo Thiện.
• Năm Đinh Sửu (1937),lãnh trách nhiệm Đầu Họ Phƣớc Thiện
Gia Định, Đạo Nghị Định số 48/NĐ ngày 16 tháng giêng.
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• Năm Mậu Dần (1938), đƣợc bổ Đầu Họ Phƣớc Thiện Tây
Ninh, Nghị Định số 181/NĐ ngày 2 tháng 7.
• Năm Kỷ Mão (1939), ngày mùng 4 tháng 10, kiêm nhiệm Thủ
Bổn Hiệp Thiên Ðài.
• Năm Canh Thìn (1940), lãnh trách nhiệm đi quan sát các Họ
Đạo Phƣớc Thiện, Nghị Định số 284/NĐ ngày mùng 8 tháng
11.
• Năm Tân Tỵ (1941), lãnh trách nhiệm Đầu Họ Phƣớc Thiện
Mỹ Tho, Nghị Định số 04/NĐ ngày 20 tháng Giêng. Đến tháng
6 Đức Phạm Hộ Pháp bị đồ lƣu, tháng 10 nhà cầm quyền
Pháp ra lịnh cấm, những ngƣời đứng bộ tỉnh nào thì về tỉnh đó
ở, không đặng ở Tây Ninh nữa. Vì tình thế khó khăn, Ông trở
về Sài gòn ở, lâu lâu đi xuống Họ Đạo một lần.
• Năm Quí Mùi (1943), Ông hợp tác hãng tàu Nittinan, cộng sự
chung với quí Chức sắc lo cơ chuyển thế. Lúc nầy nhà binh
Pháp chiếm Tòa Thánh làm trại lính.
• Năm Ất Dậu (1945), ngày 25 tháng Giêng (dl 9-3-1945), cuộc
đảo chánh Pháp thành công, tháng 8 rƣớc Đức Phạm Hộ
Pháp về Tòa Thánh.
• Năm Bính Tuất (1946), Đại Hội Phƣớc Thiện cầu thăng đƣợc
vào phẩm Chí Thiện, toàn hội dâng tờ xin thăng cho Ông lên
phẩm Đạo Nhơn, Ông không dám nhận. Kế đắc lịnh bổ nhiệm
làm Khâm Châu Phƣớc Thiện tại Sài gòn, Thánh Lịnh số
28/TL ngày 18 tháng Giêng.
• Năm Đinh Hợi (1947), lãnh trách nhiệm Cai quản Trƣờng Qui
Thiện, Thánh Lịnh số 84/TL ngày 18 tháng 5.
• Năm Mậu Tý (1948), lãnh trách nhiệm Trƣởng ban Kinh Tế
Lý Tài, sắc tứ số 606/ST ngày 8 tháng 7.
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• Năm Canh Dần (1950), đắc lịnh kiêm ban Trấn định nhơn
tâm toàn đạo do Ngài Tiếp Pháp làm Trƣởng ban, Thánh Lịnh
số 347/TL ngày 27 tháng 6.
• Năm Tân Mão (1951), lãnh trách nhiệm Hội viên Hội Đồng
Tối Cao, Thánh Lịnh số 416/TL ngày 4 tháng 7.
• Năm Giáp Ngọ (1954), lãnh thêm trách nhiệm Hội Viên Hội
Đồng miễn dịch thanh niên Cao Đài, do Ngài Tiếp Pháp làm
Trƣởng Ban.
• Năm Bính Thân (1956), Hội Thánh xét vì Ông đã dày công
với Đạo, đủ điều kiện xứng đáng thăng thƣởng vào phẩm Đạo
Nhơn, Thánh Lịnh số 15/TL ngày 25 tháng 11.
• Năm Đinh Dậu (1957), đắc lịnh Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài
thuyên bổ trách nhiệm Chƣởng quản CQPT, Đạo Lịnh số
09/ĐL ngày 7 tháng 6.
• Năm Canh Tý (1960), đƣợc thăng lên phẩm Chơn Nhơn,
Đạo Lịnh số 03/ĐL ngày 13 tháng 11.
• Năm Tân Sửu (1961), lãnh phận sự Cố Vấn Phƣớc Thiện,
kiêm Quản Văn phòng Khai Đạo Hiệp Thiên Ðài, Huấn Lịnh số
30/HL ngày 10 tháng 3 (dl 24-4-1961).
• Năm Nhâm Dần (1962), lãnh trách nhiệm Tổng quản Văn
phòng Tiếp Pháp, Thống quản Tam Vụ: Hòa, Lại, Lễ.
• Năm Giáp Thìn (1964), trách nhiệm Chƣởng quản Phƣớc
Thiện, thay thế Chơn Nhơn Nguyễn Văn Phú.
• Năm Nhâm Tý (1972), chiếu Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền
Thánh đêm mùng 1 tháng Chạp (dl 4-1-1973), Đức Phạm Hộ
Pháp thăng thƣởng vị Chơn Nhơn Lê Văn Trung lên phẩm
Hiền Nhơn, Thánh Lịnh số 07/TL ngày 8 tháng chạp năm
Nhâm Tý (dl 11-1-1973).
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• Năm Quí Sửu (1973), lãnh trách nhiệm Cố Vấn Hiệp Thiên
Ðài, kiêm nhiệm Chƣởng quản Hội Thánh Phƣớc Thiện Nam
phái, Sắc Lịnh số 04/SL ngày 11-6 (dl 10-7-1973) cho đến nay.
Ôi! Ngƣời sanh nơi thế nầy đều phải thọ Tứ khổ là Sanh, Lão,
Bệnh, Tử.
Ngày Ông ngọa bịnh cũng thông thƣờng, nhƣng vì tuổi cao
sức kém, biến chứng nội thƣơng, có đi bệnh viện Sài gòn, bác
sĩ chuyên khoa điều trị có trên tháng trƣờng, nhƣng không
thuyên giảm, nhƣ khuôn thuyền chở khẳm, cả gia đình đều lo
sợ, xin chở về nhà.
Nào hay đâu, Thiên số nan đào, Ông trút hơi thở cuối cùng lúc
19 giờ 15 phút ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thìn (dl 16-21976) tại tƣ gia.
Tuy sự mất còn là do định mệnh của Đức Chí Tôn, nhƣng đối
với kiếp sanh của con ngƣời có giới hạn, sao khỏi đau lòng lúc
tử biệt sanh ly, dầu bậc nào đi nữa, cũng không khỏi rơi châu
đổ lụy.
Thánh xƣa có câu: Sanh ký tử qui, sống gởi thác về, là lẽ dĩ
nhiên Thiên định.
Trƣớc khi dứt lời Tuyên dƣơng, kính chƣ Chức sắc, chƣ Chức
việc, các Ban Bộ và toàn đạo Nam Nữ, đồng hƣớng về BQĐ,
thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Ông Hiền Nhơn Lê Văn
Trung đƣợc hƣởng pháp siêu thăng về Thiên cảnh, an nhàn
nơi cõi thọ.
Nay kính.
HIẾN ĐẠO Hiệp Thiên Ðài
Thống Quản Phƣớc Thiện
(ấn ký)
PHẠM VĂN TƢƠI
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Sau đây xin trích vài đoạn trong các bài Điếu văn, nhắc lại
công nghiệp của Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung.
* Trích Điếu văn của Hội Thánh Phƣớc Thiện:
"Có lẽ toàn đạo còn nhớ, năm Kỷ Tỵ (1929), tại Tòa Thánh
Tây Ninh lúc bấy giờ, cơ đạo chinh nghiêng chia phe phân
phái, thì tại Thánh Thất Khổ Hiền Trang, Phú Mỹ, Đức Phạm
Hộ Pháp điều khiển Minh Thiện Đàn, giao phó cho Đại huynh
cùng Ông Cố Đốc Trƣờng Đinh Công Trứ, với 72 ngƣời trong
Minh Thiện Đàn, có sứ mạng, Đức Hộ Pháp bổ nhiệm cho đi
hành thiện khắp trong Lục tỉnh Nam Kỳ, để trấn tỉnh nhơn tâm
bổn Đạo và đem đƣợc một số tín hữu trở về Tòa Thánh, tổng
số thống kê cuối năm Kỷ Tỵ đặng 17.400 ngƣời.
Năm Ất Hợi (1935), ngày Rằm tháng 10, Đại huynh đƣợc Đức
Lý Giáo Tông chấm phong Lễ Sanh Giáo Thiện, đƣợc Đức
Phạm Hộ Pháp thuyên bổ trách nhiệm Đầu Họ Đạo Phƣớc
Thiện các tỉnh Gia Định, Tây Ninh, Mỹ Tho, để lo khai mở
CQPT, hầu đem huê lợi về tạo tác Tòa Thánh và các dinh thự
trong Nội Ô Thánh địa, ngày nay đƣợc nguy nga đồ sộ, ấy
cũng một phần công cán của Đại huynh đáng kể.
Qua năm Đinh Dậu (1957), cầm quyền Chƣởng quản PT, lo
phổ hóa nhơn sanh, khuếch trƣơng các cơ sở địa phƣơng,
cùng kiến tạo nghiệp đạo Phƣớc Thiện tại Trung Ƣơng Tòa
Thánh đƣợc tốt đẹp, dìu dắt anh chị em tiến bƣớc trên trƣờng
thi công quả của Đức Chí Tôn, hầu thực hành cơ cứu khổ.
Trải qua nhiều giai đoạn gay go thử thách, nhƣng Đại huynh
tâm không đổi, chí chẳng dời, một lòng nhất quyết giữ lập
trƣờng Phƣớc Thiện, hầu dìu dắt đàn em đến nơi bỉ ngạn."
* Trích Ai Điếu của Đại diện Thệ hữu Phạm Môn:
"Về Tiểu sử và công nghiệp, Hội Thánh đã biểu dƣơng nơi
Đền Thánh, nên xin miễn lập lại. Đây tôi xin trích lƣợc đôi điều
trọng yếu để tỏ nỗi niềm trong tình Thệ hữu trên 45 năm theo
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thầy học đạo, dƣới mái Đạo trƣờng, đồng chung khổ hạnh,
chịu đủ điều cay đắng ngọt bùi, hiệp sức chung tâm đắp xây
đạo nghiệp.
Nguyên Thệ huynh đây, hồi năm Mậu Thìn (1928) đƣợc tin
Đức Phạm Hộ Pháp từ Tòa Thánh đến Thủ Đức và sẽ ở nơi
đây để lo về Đạo sự, Thệ huynh liền tìm đến yết kiến Đức
Phạm Hộ Pháp và xin thỉnh Đức Ngài đến Phú Mỹ (Mỹ Tho) để
tìm phƣơng hoằng hóa nền Chánh giáo.
Khi Đức Hộ Pháp đến Phú Mỹ thì ở tại nhà của Thệ huynh,
bổn đạo hay tin có Đức Hộ Pháp đến, nên rủ nhau tụ lại để
nghe Đức Ngài giảng dạy về Giáo lý và hạt Thánh cốc Minh
Thiện Đàn cũng bắt đầu gieo rải từ đây. Mãi đến ngày 28
tháng 9 năm Tân Mùi (1931), Đức Hộ Pháp mới làm lễ điểm
đạo tức là Hồng Thệ tại Khổ Hiền Trang đƣợc 24 vị.
Một việc đáng lƣu ý hơn nữa là vụ lấy ếm tại Khổ Hiền Trang.
Nguyên hôm nọ, bất ngờ Đức Hộ Pháp đến tại Phú Mỹ cho
Thệ huynh biết rằng: Đức Ngài vừa đƣợc các Đấng mách bảo
là tại đây ngƣời ngoại bang ếm không cho nƣớc Việt Nam xuất
tƣớng, nên cần phải lấy cho đƣợc cái ếm nầy thì VN mới xuất
hiện nhân tài. Liền trong đêm ấy, Đức Hộ Pháp chấp bút nhờ
các Đấng thiêng liêng chỉ địa điểm, sáng ngày do Thệ huynh
đây hƣớng dẫn đến địa điểm mà các Đấng đã chỉ, đào sâu
xuống đất, lấy vật ếm là: 1 lƣỡi kiếm và 6 con cờ tƣớng.
Đến năm Bính Tý (1936), Thệ huynh thu xếp gia đình về Tòa
Thánh hành đạo. Đức Phạm Hộ Pháp định cho Thệ huynh làm
Thủ Bổn cho Đức Ngài, quan trọng là số tài chánh tạo tác Đền
Thánh thuở đó đều do Thủ Bổn nầy thâu và xuất.
Đến năm Bính Thân (1956), Đức Phạm Hộ Pháp xuất ngoại
sang Miên quốc, con thuyền đạo gặp cơn gió dập sóng dồi,
Thệ huynh chẳng nệ hiểm nguy gian khổ, lãnh trọng trách lèo
lái con thuyền Phƣớc Thiện, nhờ khả năng Thiên phú thấy
rộng hiểu xa, nên con thuyền vƣợt sóng trùng dƣơng cập đến
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bờ giác ngạn và dìu dẫn đàn em tiến bƣớc trên đƣờng đạo
đức."
Theo lời thuật lại của ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai, các
tiền bối cho biết nguyên căn của Ngài Hiền Nhơn Lê Văn
Trung là Nhạc Phi đời nhà Tống bên Tàu tái kiếp, mà chơn linh
của Nhạc Phi lại là Hộ Pháp Thần Kỳ gọi là Đại Bàng Kim Xí
Minh Vƣơng, hầu Đức Phật Tổ nơi Lôi Âm Tự cõi Cực Lạc
Thế Giới, vì phạm tội giết chết con dơi Nữ Thổ Bức vô phép
trƣớc mặt Phật, nên phải đầu kiếp xuống làm Nhạc Phi để trả
quả.
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung có ngƣời con trai trƣởng nam là
Lê Thanh Tòng, làm chức Thiếu Tá Quân đội Cao Đài, bị tử
trận ngày 26-4-1946, lúc còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Đó chính là
Nhạc Vân, con trƣởng của Nhạc Phi, tái kiếp. Ông Lê Thanh
Tòng đƣợc truy thăng Đại Tá và đắc phong Thánh Tử Đạo.
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung rất ít làm thơ. Chúng tôi sƣu tập
đƣợc một bài thơ của Ngài, đăng trong Bán Nguyệt san Thông
Tin, số 58 trang 13, Ngài làm lúc Ngài còn ở phẩm Chơn Nhơn
và đƣợc 69 tuổi.
TỰ THUẬT
Sáu mƣơi chín tuổi, Đạo nhƣ Đời,
Mây nƣớc từng vui thú thảnh thơi.
Hành thiện dám đâu bì Mạnh Tử,
Chơn nhơn đã hẳn kém Nhan Hồi.
Nêu gƣơng bác ái, sƣơng pha tóc,
Tìm lẽ công bình, muối chát môi.
Tuổi hạc Trời cho tăng nếp sống,
Gieo truyền Phƣớc Thiện khắp nơi nơi.
CHƠN NHƠN Lê Văn Trung
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HIỀN NGÕ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hiền ngõ rủi sanh đời bạo ngƣợc,
Dầu trong Thánh đức cũng ra thƣờng.

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

HIỀN TÀI (Phẩm)
賢才
Huấn Từ của Đức Thƣợng Sanh trong lễ tấn phong Hiền Tài
ngày 8-2-Canh Tuất (1970): Những ông Hiền đƣợc kính nể
mến phục vì những Đấng ấy có tƣ tƣởng cao siêu, hành vi
xuất chúng, lúc nào cũng cứ ngay thẳng mà làm điều lành,
điều phải, không vì tƣ tâm, tƣ lợi mà hại Đạo lý. Giàu sang
không thể làm cho đặng đƣợc cái lòng của mình, nghèo hèn
không thể làm cho đổi đƣợc cái chí của mình, uy quyền vũ lực
không thể làm cho khuất đƣợc cái khí của mình "Phú quí bất
năng dâm, bần tiện bất năng di, uy võ bất năng khuất". Lúc
nào bực Hiền nhân cũng không tự dối với mình và dối với
thiên hạ, cho nên ngửa lên, không xấu với Trời, cúi xuống
không thẹn với ngƣời cùng khổ, không mất nghĩa, hiển đạt
không mất Đạo. "Ngƣỡng bất úy tƣ thiên, phú bất lạc ƣ nhân,
cùng bất thất nghĩa, đạt bất ly Đạo".
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Ngài Hiến Pháp nói trong lễ tấn phong Hiền Tài ngày 9-4Nhâm Tý (1972): "Điều đáng vui mừng hơn hết là số Hiền Tài
nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà về với Đạo càng ngày
càng gia tăng làm cho chúng ta có thể tin tƣởng rằng anh em
trí thức trong nƣớc cũng không quên nguồn cội tinh thần đó
vậy. Nguồn gốc tinh thần của Đạo tức là tinh ba của Đạo. Tôi
đã thƣờng nói rằng, tƣơng lai của Đạo thuộc vào thế hệ thanh
niên, trí thức, vì họ còn trẻ, tƣơng lai còn dài, họ có đủ thời giờ
để tô điểm thêm cho Đạo trở thành một nền Quốc Đạo hòan
tòan, mà chính họ là những tay rƣờng cột tiếp nối liên tục việc
bồi đắp lại đại nghiệp của các bậc tiền bối lƣu lại".
Hiền Tài - Ban Thế Đạo
Ban Thế Đạo đƣợc thành lập theo Thánh Lịnh số: 01/TL của
Đức Thƣợng Sanh ngày 28-02-Ất Tỵ (dl: Thứ Ba, 30-03-1965)
Chiếu theo Thánh Giáo Đức Lý Giáo Tông Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ ngày 03-12-Quý Tỵ (dl: Thứ năm, 07-01-1954) và
Thánh Giáo Đức Hộ Pháp ngày 09-02-Ất Tỵ (dl: Thứ Năm, 1103-1965)
Trích dẫn: "Đạo không đời không sức, Đời không Đạo không
quyền".
Ban thế Đạo đặt căn bản và định phƣơng hoạt động trên tƣ
tƣởng ấy. Đạo lo cho phần hồn của chúng sanh, Phổ Độ nhơn
sanh để sau khi trả xong nợ thế, trở về cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống, đồng thời Đạo cũng chú trọng đến phần xác của con
ngƣời, cải thiện xã hội nhơn quần ngay tại thế nầy.
Có nhiều bậc ƣu thời mẫn thế, sẵn có đạo tâm, giàu lòng nhân
ái, muốn phụng sự Đại Đạo nhƣng còn ràng buộc trách nhiệm
đối với quốc gia xã hội, chƣa phế đời hành đạo đƣợc. Ban Thế
Đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có đạo tâm
thực hành thiện nguyện ấy.
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Đó là ý nghĩa của sự thiết lập Ban Thế Đạo. Ý nghĩa này đƣợc
minh định trong bản Quy Điều. (Trích trong Nội Luật, Chƣơng
mở đầu. Đức Thƣợng Sanh ban hành ngày 27-11-Mậu Thân
(dl: Thứ tƣ, 15-01-1969)
Ban Thế Đạo có 4 phẩm Chức sắc:
- Phẩm Hiền Tài do Đức Hộ Pháp lập ra.
- Ba phẩm: Quốc sĩ, Đại Phu, Phu Tử do Đức Lý Giáo Tông
lập ra
Theo bản Qui điều đƣợc sự phê kiến của Đức Thƣợng Sanh
ngày 27-02-Ất Tỵ (dl: 29-03-1965)
I- Hiền Tài: là bậc trí thức chọn trong hàng Đạo hữu hoặc
trong hàng công, tƣ chức nam nữ đƣơng quyền từ 40 tuổi sắp
lên hay đã hồi hƣu, hay trong hàng sĩ phu có Tú Tài toàn phần
từ 21 tuổi sắp lên và trong hàng Sĩ quan từ Đại Úy sắp lên.
Theo Thánh lịnh số 70/TL của Đức Thƣợng Sanh ban hành
ngày 20-08-Bính Ngọ (dl: 04-10-1966)
Chiếu theo Thánh Giáo đêm 12-11-Ất Tỵ (dl: 04-12-1965) của
Đức Hộ Pháp chấp thuận mở rộng cửa Ban Thế Đạo cho
những vị có học lực khá và có khả năng mở mang kinh tế làm
nên sự nghiệp nhƣ: Nghiệp chủ, Điền chủ, chủ xí nghiệp, Nhà
thầu khoán … tỏ ra có lòng giúp Đạo và đã chứng minh sự
giúp Đạo đó.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài điều chỉnh điều kiện nói trên nhƣ
sau :
- Hiền tài là bậc trí thức chọn trong hàng đạo hữu có văn bằng
Trung học Đệ Nhứt Cấp hoặc văn bằng Sơ học (Certificat d’
Etudes Primaires) hồi xƣa, hoặc trong hàng công tƣ chức bậc
Trung cấp nam nữ đƣơng quyền từ 40 tuổi sắp lên hay đã hồi
hƣu, hay trong hàng sĩ phu có Tú tài toàn phần từ 21 tuổi trở
lên và trong hàng sĩ phu từ Đại úy sắp lên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài ra, những vị có học thức khá và có khả năng mở mang
kinh tế làm nên sự nghiệp nhƣ nghiệp chủ, Điền chủ, Nhà thầu
khoán, đã có giúp ích cho đạo có đủ bằng chứng cũng đƣợc
xin vào phẩm Hiền tài.
Con nhà Đạo dòng khi xin gia nhập Ban Thế Đạo đƣợc miễn
trình Sớ Cầu Đạo. Hai vị Chức sắc tiến cử phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm với Hội Thánh về phƣơng diện hạnh đức của
ngƣời mình tiến cử vào Ban Thế Đạo.

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

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

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

HIỂN LINH
顯靈
E: To appear miraculously.
F: Apparaýtre miraculeusement.
Hiển linh 顯 靈 là Hiển hiện ra một cách linh thiêng. Buổi tiền
khai Đại Đạo các bậc tiền bối nhận đƣợc quá nhiều sự hiển
linh, để cho nhơn sanh thấy mà tin theo. Tuy nhiên việc huyền
diệu này không thể diễn ra mãi sẽ hóa mê hoặc

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ-Pháp nói: "Ðức Giáo Tông chúng ta lấy làm hân hạnh,
nhờ ơn Ðức Chí Tôn ban cho chúng ta một ngƣời Anh Cả
Thiêng Liêng hiển linh quyền năng vô đối, Bần Ðạo nhớ lại
hồi buổi ban sơ mới khai Ðạo, thật ra Bần Ðạo không có đức
tin gì hết, không có tin đến nƣớc Ðại Từ Phụ tức cƣời.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị:
"Đã đành bẻ gãy chữ đồng,
"Hiển linh chứng chiếu tấm lòng tiết trinh."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIỆP TUYỂN
協選
E: The anthology.
F: L’anthologie.
Hợp: Chữ nầy đọc Hợp hay Hiệp đều đƣợc: Hợp lại, góp lại,
gồm cả, đúng phép, đúng khớp, hợp đồng. Tuyển: chọn lựa.
Hiệp tuyển hay Hợp tuyển là tập sách gồm nhiều bài đã đƣợc
chọn lựa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Tập sách gồm những bài Thánh
Ngôn của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng giáng cơ dạy
đạo, đƣợc quí Thời Quân Hiệp Thiên Ðài hợp với quí Chức
sắc cao cấp Cửu Trùng Ðài lựa chọn và ấn hành.
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HIỆP THIÊN ĐÀI
協天臺
E: Temple of the Divine Allience.
F: Palais de relation entre Dieu et Humanité.
A- Phần hữu hình:
- Đứng về măt tiền mà ngó
vào thì Đền Thánh chỉ phô ra
phần thứ nhất là Hiệp Thiên
Đài tức là nơi để thông công
với Đức Chí Tôn và các
Đấng Thiêng Liêng Thƣợng
Đẳng.
Hiệp Thiên Đài gồm có:
* Bên Hữu: Bạch Ngọc
Chung Đài
* Bên Tả: Lôi Âm cổ Đài
* Chính giữa chánh Điện có
ba từng:
- Từng dƣới đất (Rez de chaussée)
- Từng lầu thứ nhất và lầu thứ nhì
Bạch Ngọc Chung Đài: Ở về bên hữu tức là cái đài có
chuông bằng ngọc trắng nhƣng hai chữ Bạch Ngọc là do chữ
Bạch Ngọc Kinh mà ra. Ý nói chuông ấy là do nơi Thiên Đình
mỗi khi đánh chuông thì tiếng ngân của nó thấu đến Phong
Đô, mƣời cửa ngục đều mở để cho các âm hồn giác ngộ sám
hối tiền khiên mà siêu rỗi.
Lôi Âm Cổ Đài: tức là đài trống sấm nhƣng hai chữ Lôi Âm
cũng từ trong ba chữ Lôi Âm Tự, là ngôi đền của Đức Phật

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thích Ca ngự tại Tây Phƣơng. Mỗi khi có cúng Đại lễ Lôi-Âm
Cổ nổi lên ba hồi, mỗi hồi 12 chập mỗi chập 12 dùi thì Chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đến chầu Ngọc Đế.
B- Phần thiêng liêng:
"Hiệp-Thiên-Đài là hình-trạng của Ngọc Hƣ-Cung tại thế, ấy là
cửa mở cho các chơn-linh vào đặng đi đến Tam Thập Lục
Thiên, Cực-Lạc Thế Giới và Bạch-Ngọc Kinh là nơi chúng ta
hội-hiệp cùng Thầy hay là chỗ ải địa đầu ngăn cản các chơn
linh chẳng cho xâm-phạm đến đƣờng Tiên nẻo Phật.
Lòng từ-bi của Thầy để cho có kẻ rƣớc là Thƣợng Sanh,
ngƣời đƣa là Thƣợng-Phẩm và ngƣời dẫn nẻo mở đƣờng cứu
độ là Hộ-Pháp đặng đem cả con cái của Thầy về giao lại cho
Thầy, kẻo Thầy hằng ngày trông đợi. Còn luận theo tính chất
thì nó là một cái Tòa lựa chọn ngƣời lƣơng-sanh đem vào hiệp
làm một với Cửu Trùng-Đài, lập vị cho cả Tín-đồ; phần xác
phù-hợp với phần thiêng-liêng, un-đúc giữ-gìn cho các lƣơng
sanh ấy nhớ cựu-phẩm mình hầu buổi chung-qui Hộ-Pháp mở
cửa Bát-Quái-Đài đem tên tuổi ấy vào thờ cùng chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật cho xứng phận. Hễ Đạo còn ắt tên tuổi cũng
còn, cái cơ đắc Đạo tại thế cũng do nơi ấy vậy".
Trƣớc hết là Hiệp Thiên Đài, mặt tiền Tòa Thánh có hai lầu
Chuông Trống (Bạch Ngọc Chung Đài và Lôi Âm Cổ Đài) biểu
tƣợng tiếng nổ "ầm" của hai lằn nguơn khí, Phật gọi tiếng ấy là
"Úm ma ni bát rị hồng". Tiếng nổ có âm thanh là tiếng trống,
còn tiếng ngân vang ra là tiếng chuông ngân ra xa. Vì thế Đạo
giáo Á Đông có đủ trống và chuông do "Đạo xuất ƣ Đông".
Còn Đạo bên Thái Tây chỉ có chuông, không có trống, bởi tiếp
thu Đạo phƣơng Đông truyền qua nhƣ tiếng chuông vang vậy.
Hay nói khác đi: Đền Thánh tƣợng trƣng hình thể Đức Chí
Tôn. Trƣớc hết là Hiệp Thiên Đài mặt tiền Đền Thánh, gồm có
một cửa chánh và hai lầu cao gọi Lầu Chuông, Lầu Trống.
Cửa Chánh gọi là Chánh Điện, trên Chánh Điện có bao lơn, có
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sáu chữ Nho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大道三期普度. Trên sáu
chữ nầy có Thiên Nhãn Thầy. Trên Thiên Nhãn có mái ngói
cửa Chánh Điện, trên nóc có hình Đức Di Lạc cỡi cọp. Tất cả
hình tƣợng trƣớc mặt tiền Hiệp Thiên Đài là những biểu tƣợng
ẩn hiện giáo lý Bí truyền của Chí Tôn. Cập hai bên tấm bảng
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có hai câu liễn, với hai chữ NHƠN
NGHĨA. Câu liễn bằng chữ Nho đặt ngay bên trong:
- Hiệp nhập Cao Đài bá tánh Thập Phƣơng Qui Chánh Quả.
- Thiên Khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam Giáo Hội Long Hoa.

Hai câu liễn dạy chúng sanh làm tròn Nhơn Đạo, tức thực thi
Nhơn Nghĩa, làm xong Nhơn Đạo mới bƣớc qua Thiên Đạo.
- Hai ông THIỆN – ÁC là con của vua Tỳ Kheo, có tên là Tỳ
Văn và Tỳ Vũ, do cảnh giác mà đạt vị "Thiện Thần và Ác Thần"
soi gƣơng cho Đạo Giáo hễ biết tu là đắc Đạo.
- Bên trên nóc Phi-Tƣởng-Đài là pho tƣợng Đức Di Lạc
Chƣởng Giáo Tam Hội Long Hoa Bạch Dƣơng Đại hội, Ngài
vâng lịnh Đức Chí Tôn ngồi trên để quan sát chấm công định
vị (điểm Đạo).
• Vào Bao lơn Đài, trƣớc cửa có 4 cột: 2 cột Rồng và 2 cột
Bông Sen, đó là tƣợng trƣng ý nghĩa 2 chữ LONG HOA. Vậy
bƣớc chân vào Đền Thánh là vào Long Hoa Đại Hội, tức Ngũ
Chi Tam Giáo Hội Long Hoa sau nầy.
• Cây cân Công Bình, có một cánh tay mặt đƣa xuống biểu
tƣợng quyền Thiêng Liêng phán định, nơi cảnh Hƣ Vô chỉ có
Đức Chí Tôn cầm cân Công Bình mà thôi.
Trên plafond vòm lên thấy một Bát Huệ Huyền Quang, tức một
vòng chuỗi có tám chia hào quang, trên có chùm Sao Bắc
Đẩu.
Kết thúc phần ngoại tâm cửa Chánh, năm cấp ngoài bƣớc lên
tƣợng trƣng Thế Giới Ngũ Châu…hay năm phần hành: Nhơn,
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Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Cũng là năm bƣớc khổ mà con ngƣời phải
đi qua trong cuộc đời này.
1- Tịnh Tâm Đài:
Trên plafond có Bát Huệ Dƣơng Quang tại Tịnh Tâm Đài, có
ý nghĩa muốn đạt pháp phải nắm đƣợc ba chìa khóa mở cửa
Huyền Quang mới qua đƣợc vô hình.
1/-Thứ nhất mở huyệt Vi Hộ gọi Thiên Điều Huyệt (Ấn Tý).
2/-Thứ hai mở12 cánh sen tròn của Tâm điền huyệt (cung
Dần).
3/-Thứ ba là Bát Huệ Dƣơng Quang ngay chót lƣỡi.
Phƣơng pháp Thần học nầy phải có minh sƣ hƣớng dẫn thuần
thục mới đạt kết quả, tự mình không tôi luyện đƣợc. (Nguy
hiểm).
Có nghĩa vào Đài Tịnh Tâm phải phủi sạch những tạp niệm
phàm tục, giữ lòng trong sạch, thanh thản để vào Nội Điện
chầu lễ Chí Tôn và các Đấng…
Ba vì Tam Thánh lãnh sứ mạng Thiêng Liêng truyền Giáo cho
các sắc dân nghe theo tiếng gọi của các Ngài mà nƣơng cơ
siêu thoát. Đức Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên) cầm nghiên
mực để hai cây bút cùng chấm vào mà viết nên chữ; đó là
tƣợng trƣng cho sự dung hòa giữa Đông và Tây để cùng ký
Đệ Tam Hòa Ƣớc.
Cả ba vị Thánh đều mặc cổ phục đại diện của Hội Thánh
Ngoại Giáo, cho nên để tƣợng ảnh tại Hiệp Thiên Đài day mặt
ra ngoài cho thiên hạ đều thấy mà hƣởng ứng theo tiếng gọi
Thiêng Liêng của các Ngài. Kể từ ngày 10–7–Mậu Tý (1948),
tƣợng ảnh Tam Thánh đã đặt lên khuôn vách Hiệp Thiên Đài
là biểu hiện cho chủ nghĩa Đại Đồng của Cao Đài Giáo, mở
đầu giai đoạn tiếp dẫn Chúng Sanh Vạn Quốc vào cửa Đạo…
2- Khoản giữa từ Hiệp Thiên Đài đến Cửu Trùng Đài:
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- Chữ KHÍ là khí Sanh Quang tức là Trời.
- Mƣời tám cột Rồng hai bên tƣợng trƣng các Đấng Chơn Linh
chầu Chí Tôn nơi Bạch Ngọc. Khoản giữa có lối đi từ Hiệp
Thiên Đài đến Bát Quái Đài có viền gạch phân rõ ba màu, ấy
là tƣợng trƣng Tam Giáo, chín cấp bậc của mỗi bên Nam phái
và Nữ phái (Đƣờng Tam Giáo ở giữa từ bậc thứ ba đổ lên).
• Hai cửa hông nơi Hiệp Thiên Đài là Sanh Môn Quan.
• Tại cửa hông của Đền Thánh, phía trên là Nghinh Phong Đài,
có tƣợng hình Long Mã chạy về hƣớng Tây, ngoáy đầu về
Đông; Tƣợng trƣng "Đạo xuất ƣ Đông" là chuyển Đạo Nam
phƣơng rồi truyền ra Tây Phƣơng (Á Châu và Âu Châu).
Ngay dƣới Nghinh Phong Đài là Tử Môn Quan có lót 24 tấm
gạch đen cũng gọi là Quỉ Môn Quan đƣờng về Thanh Tịnh Đại
Hải Chúng. Kim Mao Hẩu là vật giữ cửa Bạch Ngọc Kinh,
muốn vào đƣợc Bạch Ngọc Kinh phải qua Kim Mao Hẩu. Ý
nghĩa về phần hữu hình là muốn vào đƣợc Đền Thánh phải
diệt thất tình.
Đoạn đƣờng Tam Giáo có những rắc rối nhƣ: "Con đã đứng
vào chín phẩm Thần Tiên, nhƣng không giữ giới răn pháp luật
chơn truyền, không vào Bát Quái đƣợc, phải chạy xuống gặp
Tử Môn Quan có Khổn Thiên Thằng sợ bị trói buộc, rồi chạy
xuống Sanh Môn Quan cửa bị đóng. Nghẹt lối, hết đƣờng đi,
buộc phải trở lại Tử Môn Quan, chạy tuốt ra ngoài dậm cẳng
kêu Trời, Trời chẳng ngó, kêu Đất, Đất làm thinh. Giận quá,
tức mình đầu thai một lần nữa, ấy là đƣờng Quỉ Môn Quan".
3- Phần bên trên nóc Hiệp Thiên Đài có 36 Cổ Pháp:
Thiên Nhãn phía trƣớc ngó ra có 36 chia. Nhƣng Đức Hộ
Pháp dạy đắp 35 chia, có ý nghĩa; Tam Thập Ngũ Môn Sanh
Thiên Căn, để làm chứng cho 36 chữ lời thề của Tín Đồ Cao
Đài, tức đóng cửa Phong Đô do quyền năng của Hộ Pháp

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

199

"Ném thử Giáng Ma đóng Cửu Tuyền" kể từ ngày 10–4–Kỷ
Hợi (dl: 17-05-1959), do theo cơ Đại ân Xá của Đức Chí Tôn.
Ba mƣơi sáu chữ trong câu lập thệ: "Thề rằng: Từ đây biết
một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng
chƣ môn đệ gìn luật lệ Cao Đài, nhƣ sau có lòng hai thì Thiên
tru Địa lục". (Bên trong Phi Tƣởng Đài là nơi Giáo Tông và Hộ
Pháp thông công cùng Đức Chí Tôn).
Cửu Trùng Đài: Hai mái ngói khoảng giữa Nghinh Phong Đài,
mái ngói phân ba thành chữ Bát Quái là Càn tam liên (Dƣơng)
có 360 cù lá dằn đầu mái trên nóc Đền Thánh "Đầu dằn xuống
ló đuôi" có nghĩa muốn tu phải: "Đừng nói, đừng nghe, đừng
thấy, tức tam tịnh mới đƣợc yên bình…" Tám rồng đen bị dằn
dƣới trái đất (địa cầu).
Nhờ thời kỳ ân xá mới có tám Rồng Đen ló đầu lên, vì trƣớc
kia chỉ có một Rồng Đen quậy làm cho Châu Ắt–lăng–tíc
(Atlantis) chìm sâu xuống Đại Tây Dƣơng. (Nhiệm vụ Hắc
Long là thủ Thiên Cung, mƣa phun nƣớc, nắng ngậm lại, tuân
luật Thiên Đình nghinh tiếp các Chơn Hồn qui Thiên. (Bên trên
là Nghinh Phong Đài, dƣới là Địa Tịch Đài).
Hỏi -Vì sao Hiệp-Thiên-Đài lại đặt phía trƣớc của ĐềnThánh?
Theo lẽ ra ba Đài tƣợng-trƣng Thần- Khí -Tinh, thì:
- Bát-Quái-Đài là hồn, thuộc vô hình, tƣợng choThần.
- Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần, bán hữu hình, tƣợng Khí.
- Cửu-Trùng-Đài là xác, thuộc hữu hình tƣợng cho Tinh.
Điều đáng nói: Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần, tƣợng Khí đứng
làm trung-gian để cho hồn, xác hiệp một, nhƣng sao ĐềnThánh biểu-tƣợng Bạch-Ngọc-kinh tại thế lại đặt:
- Hiệp-Thiên-Đài ở trƣớc.
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- Cửu-Trùng-Đài ở giữa làm trung-gian.
- Bát-Quái-Đài đặt sau cùng?
Đáp: Đó là sự phân phẩm đặng khai mở Thiên môn, rộng
quyền phổ-độ, đặng tận độ các vong-linh và các phẩm chơnhồn vào Cửu-Thiên Khai Hóa. Phải đến Thiên-môn trƣớc rồi
mới vào đặng Cửu-Thiên. Hồn nó không ở với xác mà ở ngoài
xác, tƣơng-sanh thì cần chi sau trƣớc, chỉ là khinh cùng trọng
mà thôi!
Hỏi: Nhƣng nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần làm trunggian của xác và hồn thì Chức-sắc Hiệp-Thiên Đài đứng ở giữa,
nhƣng thực-tế thì Chức-sắc Hiệp-Thiên Đài lại đứng ở ngoài
ngó vào Cửu-Trùng-Đài rồi đến Bát Quái-Đài?
Đáp: Đức Hộ-Pháp trả lời cho Chức-sắc Hiệp Thiên Đài rằng:
Nếu đứng giữa rồi ở ngoài họ đuổi thiên-hạ ra thì ai thấy dùm
cho, nếu Chơn thần vắng mặt thì chắc xác không biết đƣờng
đi mà chớ! Tất cả các Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài đều phải đứng
để chầu lễ Đức Chí-Tôn trong các Đàn cúng, là vì Chức-sắc
Hiệp-Thiên-Đài tƣợng-trƣng chơn-thần, mà chơn-thần phải
thƣờng tại, tức là phải hằng sống; nếu để nó ngồi, không buộc
nó đứng thì nó sẽ ngủ gục hay là chết.
Hỏi: Sau mỗi đàn cúng, sắp bãi đàn, bái lễ Đức Chí-Tôn đều
hƣớng vào Bát-Quái-Qài. Xong, thì cả Chức sắc, chức việc,
Đạo-hữu xây lƣng lại xá Bàn Hộ-Pháp (Xá chữ KHÍ): Vì sao
khi bãi đàn cả Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài xá đáp lễ lại?
Đáp: Cái xá ấy chẳng phải làm lễ trọng Chức-Sắc Hiệp-ThiênĐài từ lớn tới nhỏ, mà là xá chữ Khí. Chữ Khí là nguồn cội của
Pháp đã biến sanh ra vạn-vật.
Phật là trƣớc, Pháp là kế, Tăng là tiếp theo.
Cái Xá ấy là kính Đệ Tam qui. Trong Pháp ấy xuất hiện PhậtMẫu kế tới Vạn-linh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-cung cùng Hiệp-
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Thiên-Đài có tình mật-thiết cùng nhau về một căn-cội Pháp để
vận hành nguơn-khí tạo vạn-linh thì vị Hộ-Pháp do Di-Đà xuất
hiện, rồi kế VI Hộ-Pháp và kế tiếp Long-Thần Hộ-Pháp cùng
toàn bộ pháp-giới đƣơng điều khiển càn khôn vũ trụ cũng do
nơi chữ KHÍ mà sanh sanh hóa hóa. Chào chữ KHÍ là chào cả
Tam qui thƣờng bộ pháp giới tức là chào mạng sanh của
chúng ta, chớ chẳng phải chỉ chào Hộ-Pháp Thập Nhị ThờiQuân, Thập nhị địa chi đã xuất hiện mà đang thi-hành sứmạng nơi Hiệp Thiên-Đài, mà chào toàn thể vạn-linh đã sanhhóa từ tạo thiên lập địa.
Đức Hộ-Pháp dặn xin nhớ và truyền-bá lời Huấn giáo này.
Chính mình lầm hiểu là thất đức chớ chẳng phải ngƣời đảnh lễ
là thất đức"
Vì sao Hiệp-Thiên-Đài đặt ở phía trƣớc Đền-Thánh?
- Cửu-Trùng-Đài là xác, Bát-Quái-Đài là hồn, Hiệp Thiên Đài là
chơn-thần đứng trung-gian để cho xác-hồn hiệp một, nhƣng
sao Đền-Thánh Hiệp-Thiên-Đài ở trƣớc, 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 trƣớc 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,
tƣơng-sanh thì cần chi phân sau hay trƣớc chỉ là Khinh cùng
Trọng mà thôi chớ.
- Nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là Chơn-Thần trung-gian của xác và
hồn thì Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đứng ở giữa, nhƣng sao lại
đứng ở ngoài mà ngó vào Cửu-Trùng-Đài rồi đến Bát QuáiĐài?
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Lời Phê: Đứng giữa rồi ngoài họ đuổi Thiên-Hạ ra thì ai thấy
dùm cho, nếu Chơn-Thần vắng mặt thì chắc xác không biết
đƣờng đi mà chớ.
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài phải đứng chầu lễ Đức Chí Tôn hay
có ý-nhiệm về Bí-Pháp thế nào, tại sao lại không ngồi?
Lời Phê: Chơn-Thần phải thƣờng tại tức là phải Hằng-Sống,
nếu để nó ngồi, không buộc nó đứng thì nó sẽ ngủ gục hay là
chết. [26-10- Canh-Dần) -HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
Lời đáp từ của ĐỨC HỘ PHÁP tại Giáo Tông Đƣờng trong dịp
lễ các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài. (Ngày 1-1 Quý Tỵ)
"Các bạn Hiệp Thiên Đài, nhứt là Cao Tiếp Đạo những lời
châu ngọc của Hiền Hữu nó đã ăn sâu trong tâm hồn của Bần
Đạo. Thật vậy, nếu kiếp sanh nầy may duyên nó có thể nói
rằng: Kiếp sanh tại thế nầy nó là con vật, mà con vật ấy có thể
hữu dụng đƣợc cũng là hạnh phúc cho kiếp sanh của Bần Đạo
đó vậy. Trên nhờ ơn Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu thƣơng
tƣởng, dƣới nhờ toàn thể con cái của Ngài nam cũng vậy, nữ
cũng vậy. Bần Đạo nghĩ lại chẳng còn phần thƣởng Thiêng
Liêng nào hơn, cả bao nhiêu lời cầu chúc của toàn thể con cái
Đức Chí Tôn đã trả công nghiệp cho Bần Đạo với một giá rất
mắc mà không hay đó vậy.
Các bạn Hiệp Thiên Đài, các ngƣời cầm cân công bình Thiêng
Liêng của Đạo mà Đức Chí Tôn đã để tại nơi mặt thế nầy,
hạnh phúc hay đau khổ của toàn thể nhơn loại một ngày kia
đều mơ vọng trên mặt cân của Chƣ Hiền Hữu. Bần Đạo xin
nhắc lại lời yếu thiết của Đức Chí Tôn đã Hòa-ƣớc với chúng
ta là: "Công bình" mà công bình ấy Bần Đạo đã gởi nơi Hiệp
Thiên Đài đó vậy".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ
協天大帝
"Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân" 協天大帝 關 聖帝君
Ngài là Tam Trấn Oai Nghiêm, đại diện Đức Khổng Thánh
cầm quyền Nho Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thƣờng gọi danh Ngài là Quan Thánh Đế Quân. Ngài họ
Quan, húy là Võ (Vũ), tự là Thọ Trƣờng, sau đổi lại là Vân
Trƣờng, cũng còn gọi Ngài là Quan Công. Ngài quê quán ở Bồ
Châu, huyện Giải lƣơng, quận Hà đông, tỉnh Sơn Đông, sanh
vào đời vua Hoàn Đế nhà Đông Hán. Lớn lên, Ngài kết nghĩa
"Đào viên" với hai ngƣời là Lƣu Bị tự Huyền Đức làm Anh cả,
thuộc dòng dõi nhà Hán và một ngƣời nữa là Trƣơng Phi tự
Dục Đức, làm em út. Sau khi Lƣu Bị lên ngôi vua (tức là Hán
Trung Vƣơng) ở đất Ba-Thục thì Ngài trở thành bề tôi lƣơng
đống của nƣớc Thục. Ngƣời đời phục Ngài không phải vì Ngài
là một danh tƣớng mà chính vì phong cách quân tử với đầy đủ
các đức tính: Nhân -Nghĩa -Trí -Dũng của Ngài. Đến năm 58
tuổi, Ngài bị Lữ Mông, một tƣớng nƣớc Ngô, phục binh ở Lâm
thơ bắt đƣợc. Vua Ngô là Tôn Quyền hết lòng dụ hàng nhƣng
Ngài không chịu nên bị hại. Sau khi Ngài chết đƣợc ít lâu, Ngài
hiển Thánh ở Ngọc Tuyền Sơn (huyện Đƣơng dƣơng thuộc
kinh môn) và đƣợc vị sƣ trụ trì chùa này là Phổ tịnh Thiền sƣ
thuyết pháp nên xin qui y theo Phật, đắc quả Dà Lam Bồ Tát,
rồi quả Cái Thiên Cổ Phật và Quan Thánh Đế Quân
Ngài tuy ham học, thích đọc Kinh Xuân Thu, nhƣng trƣớc cảnh
loạn lạc, Ngài đành châu du để tìm hào kiệt mƣu cầu đại
nghiệp. Có lần Ngài bị Tào Tháo dụ phong cho chức Hán Thọ
Đình Hầu, nhƣng sau Ngài trả ấn. Quan Công cùng Trƣơng
Phi phò Lƣu Bị lập nên nhà Thục, một nƣớc trong Tam quốc:
Thục - Ngụy- Ngô. Ngài lầm mƣu của Lữ Mông mà bị bắt, rồi
đem xử trảm, thọ 58 tuổi.
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Lòng sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu này:
Tam-Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm:
- Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan-Âm Nhƣ Lai,
- Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo-Tông Đại Đạo Tam-Kỳ PĐ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân"

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

HIỆP VẠN CHỦNG
協萬種
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."
"Hiệp nhơn sanh làm một nhà, Ðạo sẽ duy nhứt, vạn loại sẽ là
một khối, không phân biệt quốc gia chủng tộc, tôn giáo, ngày
nào đƣợc nhƣ vậy là ngày đó Hòa bình Thế giới đƣợc. (La
religion sera une, le monde sera un, l' humanité sera une, une
en nation, en race et en religion).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIẾU ĐẠO
孝道
E: The duty of filial piety.
F: Le devoir de la piété filiale.
(Hiếu là lòng thảo của con cái đối với cha mẹ. Đạo là tinh thần
của con ngƣời hiểu biết) Ấy là đạo hiếu của kẻ làm con. Phân
tích chữ Hiếu 孝 thì phần trên là dạng của chữ Lão 老 là chỉ
ngƣời già, dƣới là chữ Tử 子 nghĩa là con. Vậy trong chữ Hiếu
buộc ngƣời con phải hêết sức lo lắng cho cha mẹ nhất là khi
tuổi già. Thế nên bất cứ một tôn giáo nào cũng đều dạy con
ngƣời phải hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. Nho giáo đƣợc xem
nhƣ là một Đạo dạy về nhơn luân đạo đức, hay nói cách khác,
là một đạo thờ cúng Tổ tiên Ông bà, lấy hiếu làm đầu trong
trăm nết: "Hiếu vi bách hạnh chi tiên" 孝為百行之先. Sách Hiếu
Kinh cũng viết: Hiếu là Đạo thƣờng của Trời, lẽ phải của Đất
"Hiếu giả Thiên chi kinh dã, địa chi nghĩa dã" 孝者, 天之 經也,
地之義也.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm con phải trau giồi hiếu đạo,
"Trước là lo trả thảo mẹ cha."

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

HIẾU TÂM
孝心
Câu Kinh "Lễ muối dƣa làm miếng hiếu tâm" Là ngƣời ai ai
cũng có lòng hiếu thảo trong lòng, nhƣng đôi khi còn ngủ
quên, chợt có điều gì thì tự nó sống dậy.
Ấy: Đạo hiếu là đầu mối trƣớc nhứt của Nho giáo, nên trong
sự giáo hóa, Khổng Tử lấy Hiếu Đễ là một nết rất quan trọng
trong trăm nết. Ngài dạy rất kỹ lƣỡng về việc hiếu với cha mẹ,
ông bà. Theo Ngài, ngƣời có hiếu không phải nuôi dƣỡng cha
mẹ là đủ, mà còn phải có lòng kính. Điều nầy Ngài dạy Tử Du
nhƣ sau: Cái hiếu ngày nay, ngƣời ta cho rằng chỉ có thể nuôi
dƣỡng cha mẹ, đến nhƣ loài chó ngựa đều có ngƣời nuôi,
nuôi mà không kính thì lấy gì để phân biệt? "Kim chi hiếu giả,
thị vị năng dƣỡng, chí ƣ khuyển mã, giai năng hữu dƣỡng, bất
kính hà dĩ biệt hồ?" 今之孝者,是謂能養,至於犬馬, 皆能 有 養,
不敬何 以別乎?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài việc phụng dƣỡng cha mẹ, Ngài còn dạy chi ly về việc
hiếu nhƣ phải quan tâm, lo lắng cha mẹ, làm vui lòng cha mẹ,
không đi chơi xa khi cha mẹ còn sống, có đi xa phải cho cha
mẹ biết chỗ đi: "Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phƣơng"
父母在, 不遠遊, 遊必有方 nghĩa là. làm ngƣời con hiếu cũng
phải biết nối chí của cha mẹ, khéo noi theo việc làm của cha
mẹ: "Phù hiếu giả thiện kế nhân chi chí, thiện thuật nhân chi
sự giả dã" 夫孝者善繼人之志, 善述人之事者也". Qua câu này,
Ngài lấy chữ thiện là khéo để dạy rằng hễ điều hay của cha
mẹ thì nên theo, điều dở nên bỏ, chứ không phải theo một
cách mù quán.
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu có câu:
"Đầu cúi lạy Song thân linh hiển,
"Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm."

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

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

HIẾU VI BÁCH HẠNH CHI TIÊN
孝為百行之先
"Hiếu vi bách hạnh chi tiên " có nghĩa là dù trăm nết hay cũng
phải giữ CHỮ HIẾU làm đầu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sách Hiếu Kinh cũng viết: Hiếu là Đạo thƣờng của Trời, lẽ
phải của Đất "Hiếu giả Thiên chi kinh dã, địa chi nghĩa dã"
孝者, 天之經也, 地之義也.
Ơn sanh thành dƣỡng dục của cha mẹ sâu nặng nhƣ vậy,
ngƣời con hiếu thảo phải ở với cha mẹ hết lòng tôn kính, nuôi
cha mẹ thì tỏ ra vui vẻ, cha mẹ đau ốm thì hết lòng lo, cha mẹ
mất, cƣ tang thì phải hết lòng xót thƣơng, khi tế tự thì nghiêm
trang hết mực "Hiếu tử chi sự thân, cƣ tắc trí kỳ kính, dƣỡng
tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ƣu, tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ
nghiêm" 孝子之事 親, 居則致其敬, 養則致其樂, 病 則 致 其憂,
喪則致其哀, 祭則致其嚴.
Ngoài ra, Mạnh Tử cũng nói rằng: Con đối với cha mẹ, sự
phụng dƣỡng khi cha mẹ còn sống, không đủ gọi là việc lớn,
duy chỉ việc chôn cất khi cha mẹ chết mới gọi đƣợc là việc lớn.
"Dƣỡng sinh giả bất túc dĩ đƣơng đại sự, duy tống tử khả dĩ
đƣơng đại sự" 養生者不足以當大事, 惟送死可以當大事.

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

HÌNH CHẤT
形質
Thánh giáo Đức Chí-Tôn dạy:18-01-1927 (Bính Dần):
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"Thân thể con ngƣời là một khối Chơn linh hiệp thành. Chơn
linh ấy hằng sống, Ngũ tạng Lục phủ cũng là khối sanh vật tạo
nên. Phận sự của chúng nó hoặc hiểu biết hoặc không, đều
tùy lịnh Thầy phán đoán, vậy Thầy lấy hình chất xác phàm để
giảng dạy. Hình chất con ngƣời cũng nhƣ hình chất thú, phải
ăn uống mới sống đƣợc. Rƣợu vào tỳ vị, chạy khắp Ngũ tạng,
Lục phủ. Trái tim là chủ động của bộ máy sanh sống, mà trái
tim bị rƣợu thâm nhập, khiến cho nó rung động quá mức thiên
nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch vận hành một cách quá
mau lẹ. Sanh khí nơi phổi không có đủ ngày giờ nhuận huyết,
rồi trƣợc huyết thối nhập trong thân thể, truyền thông những
chất độc vào trong những sanh vật. Mỗi khối sanh vật ăn rồi
phải bịnh, càng ngày càng tăng thêm, rốt cuộc hết sanh lực,
cốt tủy lần lần phải chết, thân thể tự nhiên chết theo. Nhiều kẻ
bị tê liệt hết nửa thân mình cũng vì rƣợu".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÒA ÁI
和愛
Hòa ái 和 愛 thƣơng yêu và hòa nhã
Bà Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung giáng đàn cho thi:
Âm Dƣơng Nam Nữ hoa trêu bƣớm,
Hòa ái tƣơng sanh thủy nhập bình.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÒA THI
和詩
1- Họa vận thơ Bát cú:
Đúng ra phải gọi là Họa vận của bài thi bát cú.Hoạ Vận nghĩa
là hoà theo vần. Hoạ vận là lối thơ gieo vận đúng theo vần và
đồng thời để đáp lại ý nghĩa của bài thơ trƣớc, hoặc để tán
thành, hoặc để phản đối. Bài thơ ra trƣớc gọi là BÀI XƢỚNG.
Bài sau đáp lại gọi là BÀI HOẠ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

238

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thƣờng trong lối thơ xƣớng hoạ nhƣ thế thì bài Xƣớng thì rất
dễ gieo vần vì tình ý thanh thoát, nhƣng đôi khi bài hoạ gặp
phải lúng túng vì vừa trả lời làm sao cho thoát ý, mà cũng theo
vận của bài xƣớng, rất dễ bị bí vận nếu vận ép quá. Ngƣời
xƣa đã có thấy trƣớc rồi nên nói rằng: Ra câu đối thì dễ, mà
trả lời câu đối là điều khó: "Xuất đối dị, đối đối nan".
2- Cao Đài xƣớng họa thi văn là mở đƣờng xuất Thánh:
Duyên thơ giữa các vị tiền khai Đại Đạo và Diêu-Trì Cung
ngày một khắn-khít hơn, nhờ đó mà Diêu-Trì-Cung đến với ba
Ông để xƣớng hoạ thi văn làm nhịp cầu nối liền Tiên tục.
Trong số ấy phải kể đến ba vị Tiên-Nƣơng có trách-nhiệm
trực-tiếp là Thất Nƣơng, Bát Nƣơng, Lục-Nƣơng.
Riêng phần ở trần-giới thì đây là cơ hội tốt để các bậc Lƣơngsanh lần-lƣợt đến để cứu vớt quần-sanh, là ba ông CƢ (Sau
là Thƣợng Phẩm- Cao Quỳnh Cƣ), TẮC (Hộ-Pháp Phạm Công
tắc), SANG (Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang). Thế nên về sau
trong Hội-Thánh có đầy-đủ Chức-sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu
Trùng-Đài, là hai cơ-quan hữu-hình trọng yếu trong Đại-Đạo.
3- Ngày Vọng thiên cầu Đạo:
"Nhờ chơi xây bàn mà ba ông CƢ, TẮC, SANG, học hỏi Đạolý, trau-giồi trí-thức cho tới ngày ĐứcAĂÂ xƣng chính là Đức
Chí-Tôn dạy ba ông Vọng Thiên-bàn ngoài sân, quì giữa trời
mà cầu Đạo (nhằm ngày mùng 1 tháng 11 Ất Sửu, dƣơng-lịch
16-12-1925). Đó là ba vị Đệ Tử mà Đức Chí-Tôn thâu làm
Môn-đệ trƣớc nhứt trong Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Toà-Thánh
Tây-Ninh.
4- Xƣớng Họa Thi văn mở đƣờng xuất Thánh:
Đây là bài "Dạo đàn cảm tác"của Bát Nƣơng Diêu-Trì Cung
giáng Cơ ngày 21-2-1929:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Gƣợng khải năm âm giải tấm lòng,
Nhắn đƣa gió ái đến thu song.
Gióng dây lìa nhạn sầu nghiêng ngửa,
Dở ngón rơi loan thảm chập chồng.
Lầu Phụng mơ-màng nghe quyển địch,
Cung Tần văng vẳng lóng tơ đồng.
Chia đôi bóng nguyệt còn phân nửa,
Gối lạnh thƣơng ai luống não nồng.
Đức Hộ-Pháp, Họa vận:
Năm Âm mƣợn 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 ngƣời Cung lãnh,
Tỳ Hớn trêu đau khách ải đồng.
Nhạn lạc lìa cung đành lỗi nhịp,
Cậy lằn phong nguyệt nhắc duyên nồng.
Mỹ-Ngọc tức Bảo-Văn Pháp-Quân Họa vận:
Trổi giọng thinh âm tỏ nỗi lòng,
Tựa màn ánh nguyệt vặc dòm song,
Cung đàn rỉ-rả thƣa rồi nhặc.
Dạng khách nhớ nhung chất lại chồng,
Nhấn ngón dƣờng khêu lời hải thệ,
Búng dây nhƣ thúc dải tâm đồng.
Nỗi tình nỗi hiếu vai oằn-oại,
Giọt lệ rƣới lau tâm nghĩa nồng.
(Bảo-Văn pháp-Quân)
Chánh-Đức tức là Tiếp-Đạo Cao-Đức Trọng.Họa:
Một mối sầu tƣ bận tấc lòng,
Cậy đờn dập thảm dựa đơn song.
Trông tình sông Ngự dây loan đứt,

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

239

240

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đợi Ngọc cầu Lam tuổi nguyệt chồng.
Gởi nhớ nhờ mây trao bức hẹn,
Hòa thƣơng cậy gió nhắn câu đồng,
Xa duyên chinh nhạn đành ngƣng ngón,
Chén ái đêm Đông phảng-phất nồng.
(Chánh-Đức)
Qua bài Xƣớng: "Dạo đàn Cảm tác" của Bát Nƣơng Diêu TrìCung cho ta nhận xét:
- Luật Trắc "khải" vần Bằng "lòng".
- Năm vận là: Lòng, song, chồng, đồng, nồng.
Niêm, luật đối chỉnh rất nghiêm: Ý tứ thật cao kỳ. Tuy là cảm
tác "Dạo đàn" nhƣng tác giả đã dùng những từ ngữ nhẹ
nhàng, thanh thoát thật tuyệt vời, thấm tình một giai nhân, làm
cho ngƣời nghe phải "sầu nghiêng ngửa", "Thảm chập chồng".
Thế nên bấy giờ các bậc Tiền bối có đến ba Ngài: Hộ-Pháp,
Bảo Văn, Tiếp Đạo hoạ lại bài thơ trên. Các Ngài là những tay
đờn lỗi lạc, mà thi hoạ cũng cao kỳ. Các Ngài đã tuân thủ đúng
mực về cách hoạ thơ. Trong phép hoạ thơ, ta cần chú ý:
- Không nhại lại nguyên ý của bài xƣớng đã dùng ngoài những
chữ vần, nhứt là không đƣợc dùng chữ thứ sáu của mỗi câu
trong bài xƣớng.
Xuyên qua ba bài thơ HOẠ hoàn toàn không lập lại chữ thứ
sáu của mỗi câu (xem trong bài xƣớng). Tất cả những chữ thứ
sáu mỗi câu đều đƣợc trau chuốt nghiêm trang.
Tuy nhiên chỉ cần chú ý đến chữ thứ sáu của các câu có vận
mà thôi (tức là câu: 1,2,4,6,8) vì những câu này các chữ VẬN
bắt buộc phải hiệp vận với bài xƣớng rồi, ở vào chữ thứ bảy.
Nếu chữ thứ sáu mà giống nhƣ bài xƣớng thì nghe vô duyên,
vô vị lắm, nghe nó nghèo nàn làm sao đâu! Thế nên tuyệt đối
bài hoạ không đƣợc trùng với chữ thứ sáu là nhƣ vậy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Phải giữ đúng chánh tả nhƣ trong Vần bài xƣớng dùng, nếu
Vần là chữ Vòng ta không phép hoạ dùng vẫn là chữ dòng
(nghĩa là phải dùng chữ chính xác)
- Ta có thể hoạ luôn cả những chữ Trắc cuối câu, nhƣng điều
này không bắt buộc.
- Bài Hoạ có thể khác luật với bài xƣớng. Thí dụ bài xƣớng
gieo thơ theo luật Bằng, có thể gieo thơ theo luật Trắc.
Thí dụ bài thơ sau đây:
XƢỚNG HOẠ THƠ VĂN
"Cách mấy đêm sau, vong-linh Cô Đoàn-Ngọc-Quế nhập bàn
cho bài thi "Tự thán" (cũng là bài Thác vì tình), thiệt là lời lời
châu ngọc, điệu thi văn nghe qua ngậm-ngùi xúc cảm. Ba vị
tiền khai Đại-Đạo là ba ông: Cƣ, Tắc, Sang (sau là Thƣợng
Phẩm, Hộ-pháp, Thƣợng Sanh) khi nhận đƣợc bài thơ "Ly
Trần" của phụ thân ông Cao Quỳnh Cƣ giáng với lời lẽ thâm
tình, càng gợi tánh hiếu kỳ nên mới cầu chƣ Tiên về làm Thơ.
Đƣợc nhƣ ý nguyện. Đây là bài thơ giao duyên có tựa đề
"Thác vì tình" thể Thất ngôn Bát cú. Thật ra đây là Tiên Cô
Thất-Nƣơng Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở Diêu-Trì
Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế chỉ là một giả danh mà thôi,
nhƣ trƣớc đây đã nói. Nữ tiên giáng cho bài:
Thác vì tình
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào Ngọc các
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài,
Dƣỡng sanh cam lỗi tình sông núi
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai
Dồn-dập tƣơng-tƣ oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?
(Đoàn Ngọc Quế)
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Ba Ông hết lời khen "lời lời châu ngọc" của điệu thơ Tiên.
Xong hoạ lại ngay.
* Bài hoạ của Ông Phạm-Công-Tắc.Họa:
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
Trời xanh vội lấp Nữ-anh-tài
Tình thâm một gánh còn Dƣơng-thế,
Oan nặng ngàn thu xuống Dạ-đài.
Để thảm Xuân-đƣờng nhƣ ác xế,
Gieo thƣơng lữ-khách ngóng tin mai.
Hềm gì chƣa rõ đầu đuôi thế,
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
(Nhị ca: Phạm-công-Tắc)
* Bài hoạ của Ông Cao-quỳnh-Cƣ: Họa:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ ngƣời quốc-sắc Đấng thiên-tài,
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê-các.
Xót Bạn tri-âm cõi Dạ-đài.
Ngàn dặm hoa trôi sầu cụm trƣớc,
Một mồ cỏ loáng ủ nhành mai.
Cửu-tuyền hồn Quế xin linh chứng,
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
(Trƣởng-ca: Cao-Quỳnh-Cƣ)
* Bài hoạ của Ông Cao-Hoài-Sang. họa:
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
Nông-nỗi nghĩ thôi tiếc bấy tài.
Ngọc thốt dám bì trang tuấn kiệt,
Vàng rơi riêng chạnh khách Chƣơng-đài.
Những ngờ duyên thắm trao phòng Bích!
Hay nỗi xƣơng tàn xủ giậu mai.
Một dải đồng-tâm bao thuở nối,
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Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
(Tam-ca: Cao-Hoài-Sang)
Xem trên, thì bài xƣớng là luật Bằng chữ "niềm"; vần Bằng
chữ "ai".trong câu
"Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?"
Nhƣng các bài hoạ thì luật Trắc, vần bằng, qua câu:
"Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!"
- Ta có thể hoạ xuôi vần hay ngƣợc vần cũng đƣợc:Hoạ xuôi
vần: là bắt đầu theo thứ tự của 5 Vần trong Bài Xƣớng mà hoạ
theo từ trên xuống dƣới.
. Hoạ ngƣợc vần: thì trái lại bắt đầu dùng vần từ dƣới lên trên
(Lấy vần chót của bài Xƣớng làm vần đầu của bài Hoạ)
Lối Hoạ theo xuôi vần đƣợc thông dụng hơn. Thƣờng lối thơ
Bát cú có xƣớng hoạ nhiều nhất, còn lối Tứ tuyệt thì ít thấy.
Hoạ Vận thƣờng có nhiều lý thú, nhất là các Thi nhân tài hoa
thƣờng gieo những vần hiểm hóc mà trong đó kẻ hoạ lắm khi
phải toát mồ hôi vì bí vận. Ngƣời thích dùng lối này nhất phải
kể trƣớc nhất là Nữ Sĩ Hồ-Xuân Hƣơng với những vần "hóc
búa" nhƣ: om, eo, oi..dƣới hình thức: xô, cô, vô, ô, rô. Vần:
không, chồng, trông, bông, lông. Vần: Bà, già, qua, nhà, ta.
Vần: Thằng, ăn, măng, nhăn, răng. Vần: Ôi, thôi, rồi, nồi,
xôi…làm cho những anh chàng "Thi Sĩ" đồng thời với Nữ sĩ
phải chạy mặt.
Có những điệu vần thƣờng dùng nhƣ: Vần Từ Thứ, tức là vần
theo trong bài vịnh "Từ thứ qui Tào" của Tôn Thọ Tƣờng vần
là: voi, mòi, còi, roi, thoi;
Đây là Bài thơ của Tôn Thọ Tƣờng:
TỪ THỨ QUI TÀO
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Thảo đâu dám sánh kẻ cày voi,
Muối xát lòng ai nấy mặn-mòi.
Ở Hán còn nhiều rƣờng cột cả,
Về Tào chi sá một cây còi.
Mảng nghe tin Mẹ khôn nâng chén,
Chạnh tƣởng Ơn Vua biếng dở roi.
Chẳng đặng khôn Lƣu đành dại Ngụy,
Thân này xin gác ngoại vòng thoi.
TÔN PHU NHÂN QUI THỤC
Cật ngựa thanh gƣơm vẹn chữ Tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán trau-tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn!
Thà mất lòng Anh đặng bụng chồng!
Ông Phan Văn Trị hoạ lại Bài thơ trên:
Cài trâm xốc áo vẹn câu Tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông!
Ngút toả trời Ngô un sắc trắng,
Duyên về đất Thục đƣợm màu hồng,
Hai vai tơ tóc bền Trời đất,
Một gánh cƣơng thƣờng nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền, Anh có biết?
Trai ngay thờ Chúa, gái thờ chồng!
Hai bài thơ Xƣớng Hoạ nhƣ thế thật là đối nhau chan chát,
nhƣ kiếm thép va chạm vào nhau trên "vũ đài văn học". Bởi cả
hai cùng là bạn thiết với nhau, nhƣng sau rồi hai chí hƣớng
khác nhau: Tôn Thọ Tƣờng thì theo Tây học xem nhƣ thờ chế
độ thuộc địa của Pháp, là một sự phản phúc lại với tiền đồ dân
tộc, còn Phan Văn Trị thì bảo thủ nền văn hoá của ông cha
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bao đời. Trƣớc tình cảnh đó Tôn Thọ Tƣờng ký thác qua thơ,
ví mình nhƣ Tôn phu Nhân qui Thục, nói lên tình cảnh trớ trêu,
vì gái có chồng phải theo chồng. Kết luận rằng:
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn!
Thà mất lòng Anh đặng bụng chồng!
Ý để tự bào chữa lấy mình, trƣớc bia miệng đời quá cay chua,
bị đời nguyền rũa, đay nghiến!

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

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

(1866-1925)

Fiihrer

der

chinesischen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOẠCH TỘI Ƣ THIÊN VÔ SỞ ĐẢO DÃ
Đức Thƣợng 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 thƣởng 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
phƣơng cứu chữa "hoạch tội ƣ thiên vô sở đảo dã".
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HOÀI (NGUYỄN VĂN HOÀI) (Tên)
Là ông Phán Hoài. Ngày 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) hiệp với
ông Ngô văn Chiêu, là trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng
Chí Tôn, kỷ niệm qua bài thi, có câu CHIÊU, KỲ, TRUNG, độ
dẫn HOÀI sanh". Cách đây ít ngày, Đức Thƣợng Đế giáng cơ
dạy mấy ông: Trung, Cƣ, 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 đƣợc 13 ngƣời:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

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

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

HOÀI VỌNG
懷望
(Hoài là nhớ, Vọng là hƣớng về) Lòng nhớ mong luôn hƣớng
mắt về nơi mà ký ức chƣa phai mờ: cảnh cũ quê xƣa
Thầy dạy ngày 20-4-Bính Dần (Thứ hai, 31-5-1926):
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó
mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hƣơng thuở ấu xuân đi nữa, lòng
hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ
hoài nơi Tiên cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ƣng thuận hạ
thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Đạo. Phải ngó đến hằng ức
thiên vạn kẻ nhơn sanh chƣa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi
độ rỗi, kẻo tội nghiệp".
Hoài vọng cũng có nghĩa ƣớc mong nhiều lắm: Đây Thất
Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ ngày 12-12-1934:
"Phận sự Ngạn Uyển Chƣởng Hồn không giờ nào rảnh đặng
đến mà trò chuyện cùng mấy anh cho thỏa tình hoài vọng.
Ngạn Uyển Chƣởng Hồn nghĩa là vƣờn Ngạn Uyển trồng hoa;
mỗi hoa là một chơn hồn của các kẻ Nguyên Nhân, thạnh suy,
thăng đọa chi cũng do nơi khối sanh hoa ấy mà định sanh
mạng của mỗi ngƣời nên phải chăm nom từ buổi".

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

258

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HOÀI TRÔNG GIẢ LUẬT
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng: "TA đến chẳng phải cứu
một mình chƣ Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần,
Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng trần, TA đƣơng lo cứu vớt.
Chƣ Tăng, chƣ chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ
Phổ Ðộ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng
hoài trông giả luật".

HOAN NGHINH
歡迎
Hoan nghinh: đón tiếp vui vẻ niềm nở, nghinh tiếp cách vui
thích lắm
Thầy dạy: "Từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo cho…Thầy nói một
lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến
Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh,
huống lựa là ngƣời, con nhớ và an lòng.
Ðã thấy ven mây lố mặt dƣơng,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đƣờng.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trƣờng.
Đức Lý nhắc nhở rằng: "Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp
tới nhơn loại hoan nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh
của chƣ hiền hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi
nặng nề. Mƣời phần nhơn sanh, chƣ hiền hữu phải độ tới
chín. Than ôi! Hễ Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều.
Trên Chánh phủ hằng để mắt nghi nan, dƣới bọn ma hồn quỉ
xác theo kích bác. Chƣ hiền hữu phải chịu và sẽ phải chịu hổ
nhục trăm điều. Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc
của chƣ hiền hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

259

thận nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chánh phủ hằng dòm
hành chƣ hiền hữu. Nghĩ nỗi buồn cƣời.. Trị nhi vô giáo, nay
đặng hữu trị hữu giáo mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOÀNG TỬ CẢNH

(Xem thêm Gia-Long)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

271

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

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

HOÀNH SƠN THẦN TƢỚNG CỬ ĐA
Nơi núi Sam, cách châu thành Châu Đốc lối 5 cây số, có đền
thờ Phật Thầy Tây-An rất nên cổ kính. Hỏi ra các tu sĩ nói Phật
Thầy là chơn linh của ông Cử Đa, một nhà cách mạng lấy cửa
Thiền làm trụ sở hầu hoạt động giải phóng quê hƣơng. Năm
1934 Ngài có giáng cơ,
Hoành Sơn Thần Tƣớng Cử Đa
"Tệ Thần chào chƣ Đại Đức. Ôi! mảnh hồn trung tuy quí,
nhƣng nó cũng có phƣơng lƣu hại cho kẻ hữu tình.
Thƣa cùng Hộ Pháp Thiên Tôn! Xin Ngài xét đến điều nầy: Đã
mang mảnh thi hài thì phép Thiêng liêng ràng buộc vào luật
thƣơng yêu, con ngƣời phải nƣơng theo khuôn viên tạo hóa,
chớ chẳng phải tạo hóa tùy kiếp con ngƣời. Nếu nói ra thì
đƣờng nô lệ hữu hình hay là vốn vô vi cũng chung một pháp.
Linh hồn thì bị nô lệ mặt luật Thiên điều, còn xác thịt thì nô lệ
của quyền cảm khích chung công xô đẩy cái điểm linh quang
đi tận con đƣờng thƣơng yêu tạo hóa. Chúng ta đã thấy điều
phản khắc với nạn nô lệ buộc ràng, nhƣng chữ tự do dầu thiệt
dầu hƣ cũng chƣa hề trọn đạt. Thiên Tôn đã thấy rõ trƣớc mắt,
tỷ nhƣ dân quốc Pháp Triều, vì vụ tốt hai chữ giả dối tự do,
tránh vƣơng quyền, nạp thân cho dân lực. So sánh hai mặt
cũng nhƣ nhau, không dầy cũng không mỏng. Xét kỹ lại thì tốt
hơn là làm nô lệ cho kẻ giàu sang, phú quí thì có phần hay
hơn tôi mọi của kẻ dốt nát đê hèn. Bởi thế cho nên các chánh
trị của đời rấp đƣơng qui cổ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ôi! Ái luật, Ôi! ái luật! Ngƣời vốn vô cùng không bờ bến. Càn
Khôn vô tận thế nào thì quyền năng của ngƣời cũng ra vô tận.
Mầu nhiệm của Chí Tôn tạo thế tình, vì tình ái thƣơng yêu thì
cả tạo vật của ngƣời cũng chung vào luật ấy.
Thƣa Hộ Pháp! Tệ Thần cũng nhớ đến nƣớc non, ngọn rau
tấc đất thì mảnh thƣơng tâm đau đớn khôn cùng, mới lợi dụng
Cơ Bút huyền-vi tạo nên Quốc Sự, mới phạm tội Thiên Tào.
Xin Ngài nghị thƣơng thứ lỗi.
Nếu thỏang có thất lễ với bậc Thiên Tôn nhƣ Ngài là cũng bởi
tâm tính hóa nhơn của T. Thần thâu làm môn đệ. Xin Ngài
tƣởng đến lẽ ám muội ngốc cuồng ấy đặng rộng dung kẻ dại.
Xin từ tạ Ngài".
Đây là một Chơn Linh vì thƣơng nhơn sanh dụng Cơ Bút mà
giáo hóa mà phạm phải Thiên Điều. Vì Cơ bút Đức Chí Tôn đã
giao đặc quyền cho Hiệp Thiên Đài, mà chủ của Hiệp Thiên
Đài là Hộ Pháp. Ông Cử Đa lại không do lịnh của Đức Hộ
Pháp cho phép mà tự thâu nhận môn đệ mà lập đảng làm
quốc sự. Trong lúc Đại Từ Phụ gom góp các chuồng chiên của
Ngài lại làm một để thống nhất tinh thần. Lập đảng tức chia rẽ
tinh thần, là nghịch Thánh ý, tức phạm Thiên Điều, làm chơn
linh ông Cử Đa phải chầu Ngọc Hƣ chắc tội nặng.
Đây là bài học quí giá để cảnh tỉnh các Chi phái dẫn dắt nhơn
sanh lạc đƣờng chánh Đạo. Mục đích Đức Chí Tôn gom lần
lần đến khi nào trên thế gian chỉ còn "Một nòi giống, một quốc
gia, một Tôn giáo" mà nếu ai chia rẽ tâm lý nhơn sanh, chia
manh xé mún khối đại đồng nhơn loại của Ngài tức là nghịch
Thiên ý, tất phải bị luật Thiêng Liêng hành phạt.
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HOẠNH TÀI
E: Ill-gotten gain.
F: Biens malacquis.
Hoạnh: bất ngờ, vô lý, cũng đọc Hoành. Tài: tiền của. Hoạnh
tài là tiền của có đƣợc rất nhiều một cách bất ngờ, không
chánh đáng, không do công sức mình tạo ra.
Td: Lƣợm đƣợc của rơi, trúng số, đào đƣợc hủ vàng.
Hoạnh tài bất phú: của hoạnh tài không làm giàu đƣợc.
Tử Đồng Đế Quân dạy rằng:
Diệu dƣợc nan y oan trái bệnh,
Hoạnh tài bất phú mệnh cùng nhơn.
Khuy tâm chiết tận bình sanh phƣớc,
Hạnh đoản Thiên giao nhứt thế bần.
Nghĩa là:
Thuốc hay khó chữa đƣợc bịnh oan trái,
Của hoạnh tài chẳng làm giàu ngƣời mạng cùng.
Sự mất lƣơng tâm bẻ gãy hết phƣớc đức bình sanh,
Thiếu hạnh nết, Trời khiến một đời nghèo.
Ông Tô Đông Pha cũng có nói rằng: "Vô cớ nhi đắc thiên kim,
bất hữu đại phƣớc tất hữu đại họa." Nghĩa là: Vô cớ mà đƣợc
ngàn vàng thì chẳng có phƣớc lớn ắt có họa lớn.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Làu-làu một tấm tợ đài gương,
"Trung, hiếu, tiết, trinh vẹn mọi đường.
"Sang cả mặc người đừng bợ-đỡ,
"Hoạnh tài trơ mắt khỏi tai-ương."

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

HOẰNG ĐẠO
弘道
E: To develop the religion.
F: Developper la religion.
Hoằng đạo là làm cho nền đạo rộng lớn thêm ra.
Trong sách Luận Ngữ có chép lời Đức Khổng Tử: "Nhân năng
hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân." Nghĩa là: Ngƣời có thể mở
rộng Đạo, chớ Đạo không mở rộng ngƣời.
"Ngƣời thì có cái biết mà Đạo thì vô vi, nhờ cái biết cho nên
ngƣời mới làm cho Đạo rộng lớn ra, chớ Đạo tự nó không làm
cho ngƣời rộng lớn ra đƣợc. Bởi vì Đạo lập thành cái cùng
cực của ngƣời, mà ngƣời là cái khí cụ của Đạo, cho nên Đạo
và ngƣời không lìa bỏ nhau đƣợc. Ngƣời phải dụng lực đem
cái đạo thể ở trong mình, làm cho sáng rõ ra. Nếu ngƣời mà
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không dụng lực, cứ muốn để cái Đạo tự nhiên làm cho ngƣời
ta lên đến chỗ cao minh quảng đại thì không có bao giờ."
(Trích Nho Giáo của Trần Trọng Kim, trang 62)

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

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

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

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

HỌC GIẢ (Phật Học)
學者
Học giả ( S, P: paṇḍita) Là ngƣời học rộng; danh từ này dùng
để chỉ những ngƣời am thông kinh sách nhƣng chƣa xác định
gì về cấp bậc (Thánh quả) họ đã đạt đƣợc trong việc tu tập
trực nhận chân lý.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

280

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HỌC LỄ HỌC VĂN
學禮學文
Học lễ học văn là do ở câu "Tiên học Lễ, hậu học văn"
先學禮, 後學文 Ấy vậy: trƣớc hết học lễ nghi, tức học những
phép tắc về luân lý đạo đức; rồi mới học văn chƣơng chữ
nghĩa và khoa học. Nơi trƣờng học xƣa và nay, thƣờng đề câu
thành ngữ này để nhắc nhở trƣớc học lễ nghĩa, sau học văn
từ.
Các Thánh hiền xƣa trọng lễ giáo nên mục đích của văn
chƣơng đối với các Nho gia là "Văn dĩ tải Đạo" 文以載道. Lấy
văn chở Đạo, tức là lấy văn chƣơng chữ nghĩa để dạy và
truyền bá về luân lý đạo đức. Vì thế tất cả các sách của Thánh
hiền xƣa ra đời không ngoài việc giáo hóa con ngƣời về lễ và
văn: Lễ để trau dồi phẩm hạnh con ngƣời, Văn để khai hóa
kiến thức con ngƣời.
Kinh Vào Học có câu:
"Cầu khẩn đấng Chơn-linh nhập thể,
"Đủ thông minh học lễ học văn.
"May duyên gặp hội Long-Vân,
"Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HỒ PHỦ TỪ

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

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

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

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

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

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

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

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

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

Rừng Thiền đầm ấm ái hòa đông.
Phƣớn linh phải buổi dìu nhơn loại,
Phép nhiệm nầy cơn dựng Đại Đồng.
Ân huệ nhuần chan Hồng Lạc hƣởng,
Biên cƣơng vững định giữa trời Đông.
(Cao Tiếp Đạo)
Họa nguyên vận
Giống rồng lại gặp hội mây rồng,
Xuân đến vận thời chẳng lẽ không.
Non nƣớc thấy màu xem hớn hở,
Lê dân thoát ách hết long đong.
Ân hồng đã rải cùng thôn lý,
Bóng phƣớc phủ che khắp ruộng đồng.
Hồng Lạc từ đây cầm xã tắc,
Muôn chung ngàn tứ sức nào đong.
(Phạm Hộ-Pháp)
***
Thi Giáo Hữu Thái Đến Thanh
Lập trận tru Tiên thấy hãi kinh,
Thần Tiên vào đó cũng ghê mình.
Hào quang chớp nhoáng phân trăm mảnh,
Sát khí mịt mờ bủa lục đinh.
Chấn động Thần Tiên xem héo mặt,
Hai nhà Xiển Triệt lộ nguyên hình.
Đƣờng tu ví chẳng dày công đức,
Nhập bảng Phong thần khó nổi binh.
Họa vận Đức Hộ Pháp
Tru Tiên nhập trận chẳng hề kinh,
Cầm gậy Gián Ma thủ hộ mình.
Giáng xuống thần hồn ngƣời hóa thú,
Đƣa lên quỉ xác sắt ra đinh.
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Mau mau giác ngộ lo tu niệm,
Sớm sớm ăn năn sửa lỗi mình.
Ví biết sẽ còn ngôi vị cũ,
Bằng không đừng trách chẳng ai binh.

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

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

hoặc là

nhƣ trên đã nói.

2- Chữ ĐIỀN trong BÁT-QUÁI
Nếu đặt thành chữ thì ghép hai Quẻ Càn Khôn thành ra chữ
ĐIỀN 田 Điền là ruộng: Là cái Tâm điền, ấy là ruộng tâm. Hình
ảnh chữ điền nếu phân tích ra sẽ thấy:
Có 4 chữ nhựt 日 nằm ngang dọc (nhựt nhựt tung
hoành nhựt)
Có 4 chữ Sơn 山 xoay quanh (Sơn sơn điên-đảo sơn)
Có 2 chữ vƣơng 王 xuôi ngƣợc (lƣỡng vƣơng tranh
nhứt quốc)
Có 4 chữ khẩu 口 họp lại chính giữa (tứ khẩu tại
trung-gian).
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Sám Trạng-Trình có câu: "Phá điền Thiên-tử giáng trần" hoặc
"Phá điền Thiên-tử xuất, Bất chiến tự nhiên thành".
Đặc-biệt là hai chữ Vƣơng nằm theo chiều xuôi ngƣợc trong
khung đó là hình ảnh "hai vua mà tranh một nƣớc". Trong con
ngƣời có hai vua: là một vua tinh-thần và một vua vật-chất
đang tranh nhau để giành thắng lợi. Vậy thử hỏi nếu vua tinhthần thắng tức là ta đang hƣớng về con đƣờng đạo đức, thì
ngƣời phải năng trau-giồi cho đến độ tận thiện tận mỹ, hòng
giục tấn trên con đƣờng Thiêng Liêng Hằng Sống mà trở về
với Đại-ngã tức là về với Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng ThƣợngĐế. Cho nên ngƣời TU là tự mình tập làm chủ lấy mình, nghĩa
là đặt vị-trí chữ Vƣơng cho đúng chỗ.
Bởi trong chữ Vƣơng 王 có tàng ẩn chữ ngọc 玉 nếu một cái
chấm của nét chủ 丶ấy xuất ra ngoài thì thành chữ chúa 主
nhập vào trong thành ra chữ Vƣơng. Có câu: Ngọc tàng nhứt
điểm, xuất vi Chúa nhập vi Vƣơng.
Tại sao ngƣời phải tu để đạt cho đƣợc cái "Tâm Điền" ấy?
Đó là lý cớ vì sao phải tu-hành.Tu-hành chính là phƣơng pháp
sửa đổi tâm-tánh để mình làm CHỦ đƣợc chính mình; khi đã
tự mình làm chủ đƣợc mình rồi thì cũng làm chủ đƣợc vũ trụ.
Phật Thích-Ca nói: "Thắng một vạn quân không bằng tự thắng
lấy mình".
Do vậy mà Đức Hộ-Pháp khi nhận đƣợc bài thơ trên lần đầu
hẳn là Đức Thƣợng-Đế đã ngầm giao cho sứ mệnh mở Đạo
Trời, mà mối Đạo này có "Bí-quyết đắc Đạo": Thờ chữ CHỦ.
Nhƣng bản tính của con ngƣời dễ buông lung, nhà Phật nói là
"Tâm viên ý mã", tức nhiên cái tâm nhƣ con vƣợn, cái ý nhƣ
con ngựa, cho nên rất dễ phân tâm.
Thánh Ngôn: Bà Thanh-Tâm Tài-Nữ nói về "Tâm Điền":
"Đạo mở rộng, giống Đạo gieo đã tới hai thu, mà ngƣời thiệt vì
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Đạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chƣa mở rộng nền Đạo,
Đức Thích-Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:
"Lộ vô nhơn hành, ĐIỀN vô nhơn canh.
"Đạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh"
Ba Anh có hiểu chăng? Sao gọi là "Lộ vô nhơn hành?"
Đƣờng có ngƣời đi nhiều mà không ai là ngƣời phải,
đƣờng đi dập-dìu thiên-hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả
dối, hạnh hung-bạo, mật chứa đầy tà-khí thế nào gọi là ngƣời?
Còn "Điền vô nhơn canh" là sao?
Ruộng đây, là tỷ với tâm, tâm không ai giồi trau. Đạo nơi tâm
thì tâm ví nhƣ điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem
hột lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải
bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; ngƣời mà
có tâm nhƣ vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa
sẵn, duy có ra công làm cho đất phì-nhiêu đặng cho buổi gặt
hƣởng nhờ, mà không chịu làm, thế thì phải diệt tận chơn-linh.
Hai câu sau là kết cuộc" (TNII/53)
Thế nên với hai quẻ CÀN KHÔN đã biến tƣớng qua nhiều
hình-thức:
3- Hai quẻ Âm Dƣơng này tạo thành hình Lục giác:
Với 3 nét của
quẻ CÀN ☰ ta
xếp các cạnh liền
nhau sẽ thành
một hình tamgiác đều, đỉnh
quay lên, còn lại
với 3 nét đứt của
quẻ KHÔN ☷
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cũng sẽ tạo một tam-giác đều có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc
bằng nhau; đặt chồng lên tam-giác kia, đỉnh quay xuống dƣới.
Nhƣ vậy sẽ có đƣợc hình ngôi sao sáu cánh. Cả hai tam-giác
này đều nội-tiếp trong vòng tròn. Tâm 0 của vòng tròn chính là
tâm của tam giác là nơi hiệp các giao điểm của ba đƣờng
phân-giác, cũng là trung-đoạn hay trung tuyến của các tam
giác trên. Đây chính là ngã ba chờ Thầy tức là Trung với
Đạo, Hiếu với Chí-Tôn và Phật Mẫu.
Từ một quẻ Càn hay quẻ một quẻ Khôn đã làm nên một tamgiác đều, ấy là Một sanh ba, ba sanh vạn-vật, thuộc về cơ
quan Chƣởng-quản. Hai hình tam giác gát chồng lên nhau là
chỉ Âm Dƣơng hiệp nhứt: Quyền Chí-Linh đối phẩm với quyền
Vạn Linh. Chí linh là cơ qui nhứt, Vạn-linh là cơ tấn hóa; nên
Chí linh đầu nhọn quay lên, mà Vạn-linh đầu nhọn quay về
phía dƣới. Chí-linh và Vạn-linh vốn đồng quyền nhau. Bấy giờ
vòng tròn chính là Càn Khôn vũ trụ, tâm 0 là chỉ một quyền-uy
tối thƣợng là Hộ-Pháp Chƣởng-Quản Hiệp Thiên-Đài.
4- Huy-hiệu của Hộ-Pháp là ngôi sao sáu cánh:
Do vậy, mà khi Đức Hộ-Pháp còn sanh tiền Ngài có cho làm
một huy-hiệu hình sao sáu cánh sơn màu vàng, giữa có ba
sọc đỏ, chính giữa ngôi sao có ảnh Đức Ngài đầu đội mão
trắng, hình bán diện, phía trên bức hình có 4 chữ đặt theo hình
vòng cung "Đảng phái thống nhứt", phía dƣới bức hình có 5
chữ cũng đặt theo hình vòng cung nghịch lại "Giáo-Chủ Phạm
Công-Tắc".
Chung quanh các cánh ngôi sao đều có đặt vào đó một chữ
Nho, nghịch chiều với kim đồng hồ, khởi ở cánh sao trên, phía
bên phải (nhìn đối diện) là các chữ:
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大 道 三 期 普 渡
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Ý-nghĩa hình sao
sáu cánh là nói
lên lý tam Âm
tam Dƣơng tạo
thành Càn Khôn
vũ-trụ. Sáu chữ
là danh hiệu của
nền Tân Tôn
giáo này mà Đức
Ngọc
Hoàng
Thƣợng Đế làm
Chúa Tể.
Màu vàng chính là Tôn-chỉ của nền Đại-Đạo là Phật giáo
chấn-hƣng. Là Thiên khai Huỳnh Đạo. Là Việt Nam ở vào
châu Á giống da vàng. Biểu tƣợng trung ƣơng: Mồ Kỷ THỔ.
Ba sọc đỏ là Tam giáo qui nguyên (Phật- Tiên- Thánh), nếu
nhìn theo nghĩa hẹp là Nam, Trung, Bắc Việt Nam hòa hiệp,
theo Thánh-ý của Chí-Tôn là:
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc.
Chủ-quyền Chơn đạo một mình TA.
Ảnh bán diện của Đức Hộ-Pháp là chứng-tỏ qƣyền-uy tối
thƣợng của Ngài là "Thay trời tạo thế" nhƣng chỉ có nửa
quyền mà thôi, bởi Ngài chỉ là Giáo Chủ về phần hữu-hình,
còn phần vô-vi thì do Thƣợng-Đế, cho nên:
- Chữ Đạo 道 (12 nét) đặt trên đỉnh, chính giữa của ngôi sao,
hai bên chữ Đạo là chữ Tam 三 3 nét và chữ Đại 大 3 nét, là
lý tam Âm tam Dƣơng mà tạo nên hình tƣớng. Còn lại ba chữ
Kỳ 期 (12nét), tiếp theo là chữ Phổ 普 (12 nét), chữ Độ 渡 (12
nét); cọng chung là 36 nét (12x3=36). Ấy chỉ ba mƣơi sáu từng
trời. Kinh có nói:
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"Ba mƣơi sáu cõi Thiên-tào,
"Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngọc-Hƣ".
Sở-dĩ các chữ Nho đặt nghịch chiều kim đồng hồ là nói lên sự
phản bổn hoàn nguyên, tức là Đạo, là trở về nguồn, bởi Thầy
có dạy "Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới
đặng gần ánh thiêng liêng".
Xƣa Phật chỉ độ về phần hồn chớ không độ về phần xác, độ
Nam chớ không độ Nữ, độ tử mà không độ sanh, cho nên câu
niệm "LụcTự Di-Đà" chỉ có sáu chữ mà thôi; đó là "Nam mô ADi-Đà Phật".
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến tận độ chúng sanh qui nguyên-vị
nên câu niệm có đến 12 chữ, đó là "Nam-mô Cao Đài Tiên
ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" cho nên tƣợng-trƣng bằng chữ
Đạo 道 có 12 nét (là gồm đủ 6 Âm và 6 Dƣơng).
Lạy Thầy cũng lạy 12 (ba lạy, mỗi lạy 4 gật). Bởi:
"Thập nhị khai thiên là Thầy, Chúa của càn-khôn thế giái, nắm
trọn Thập nhị thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy".
Nhìn chung vào tấm huy-hiệu này có 7 điểm (6 cánh + 1 tâm)
mà điểm giữa là hình ảnh của Hộ-Pháp ngự trị. Số 7 chỉ về
ngƣời, ứng với số của trời là 1.Trƣớc đây đã nói Giáo-Tông
cũng đứng chủ trung con số 7 ấy là cơ hiển tức cơ Âm, giờ
này Hộ-Pháp cũng nắm con số 7 là cơ ẩn, ấy là cơ Dƣơng.
Trên tấm huy hiệu còn có 4 chữ "Đảng phái thống nhứt" ngoài
ý nghĩa là một nền Tôn giáo Đại Đồng ra, thì con số 4 là chỉ Tứ
Âm Tứ Dƣơng, để hiệp vào các con số Tam ở trên mới tạo
thành Bát-Quái, 5 chữ "Giáo-chủ Phạm-Công-Tắc" vừa xác
định ngôi vị của Ngài trong nền Đại-Đạo, mà con số 5 cũng để
xác định là con số "ngũ trung" tức là Tâm của Bát-Quái nữa.
5- HỘ-PHÁP làm chủ BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN:
Tam Âm tam Dƣơng và Tứ Âm Tứ Dƣơng hiệp lại sẽ thành
Bát Quái Đồ Thiên mà Hộ Pháp vi chủ. Ấy là Giáo Tông làm
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chủ Bát Quái hữu hình, thì Hộ Pháp làm chủ Bát Quái Vô-vi
vậy. Âm Dƣơng không xa lìa nhau. Khi Giáo Tông và Hộ Pháp
hiệp một là quyền Chí-Tôn tại thế. Tức nhiên ngày nay Đạo
Cao-Đài dùng Bát-Quái Đồ Thiên là hình ảnh của Bát Quái
Hậu Thiên lật ngƣợc lại, đồng thời xoay ngang qua, biến trục
Nam Bắc thành Đông Tây, y nhƣ hƣớng của Đền Thánh Toà
Thánh Tây-Ninh hiện giờ.
Bài thơ và huy
hiệu ngôi sao
sáu cánh đã vẽ
nên trách nhiệm
và quyền-hành
của Hộ Pháp mà
Đức Chí Tôn đã
giao phó lập
thành
QUỐC
ĐẠO chính là
Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ này vậy.
Hai câu thơ sau
cùng:
"Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
"Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai".
Trong hai câu này là ám chỉ về số không nhƣ "túng lúi" là
không tiền (0),"ăn bòn" (0) cũng là chỉ không tiền, "chẳng chịu
tấp theo ai" (0) cũng nói lên 3 số không. Nếu viết ba con số
000 rồi đặt số 3 ở phía trƣớc, thành ra 3.000 (ba ngàn) ấy là
chỉ về công-quả của ngƣời tu theo Đạo Cao Đài ngày nay
Phụng-sự Vạn linh cũng là phụng sự Chí-Linh.
Quả thật, dự đoán của Ông Cƣ không lầm, vì sau đó, chính
Đức Thƣợng-Đế đã xác-nhận:
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"Muôn kiếp có TA nắm chủ-quyền,
"Vui lòng tu-niệm hƣởng ân Thiên,
"Đạo-mầu rƣới khắp nơi trần-thế.
"Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên".
Sau, chính Ông PHẠM CÔNG TẮC là Hộ-Pháp Chƣởng Quản
Nhị Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng – Là Giáo Chủ
Đạo Cao Đài. Bài thuyết Đạo 30-9-Đinh Hợi Ông kể rằng:
"Hai chữ Quốc-Đạo lần đầu Chí-Tôn viết ra làm cho Bần-Đạo
mờ-mịt, cũng vì hai chữ Quốc-Đạo ấy mà Phạm Công-Tắc
chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm cho ra thiệt tƣớng.
Ôi, hai chữ Quốc-Đạo là một vật của Bần-Đạo tìm tàng rồi mới
biết khôn, khởi điểm biết thƣơng nòi giống, biết thƣơng Tổquốc, đeo-đuổi mất còn với cái muốn khát khao từ buổi thanh
xuân đó vậy. Tự biết khôn dĩ chí gặp Đạo năm 35 tuổi, BầnĐạo thấy sao mà phải khát-khao thèm lạt, tại làm sao Chí Tôn
biết thiếu-thốn nơi tinh thần điều ấy mà cho Bần-Đạo? BầnĐạo ban sơ nghi-hoặc, có lẽ Đấng có quyền-năng Thiêng liêng
biết tâm-lý đang nồng-nàn ao-ƣớc, đƣơng thèm lạt khao khát,
đƣơng tìm tàng mà đem ra cám dỗ.
Hại thay! Yếu-ớt đức-tin, ngày nay Bần Đạo ăn năn quá lẽ, 15
năm đã đặng thấy gì? Cả thiên-hạ nói rằng nòi giống Việt-Nam
không có Đạo. Lạ-lùng thay, chúng ta tự hỏi có thật vậy
chăng?
-Thật quả có chứ! Có nhiều Đạo quá mà thành ra không Đạo,
mƣợn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà thôi" (ĐHP 30-9-ĐinhHợi).
Bởi: "Cái Tôn-chỉ của Đại-Đạo đã biểu-lộ rõ ràng:
Đạo có bí-quyết đắc Đạo. Chẳng phải do một mặt yếm thế: đã
tịnh-dƣỡng tinh-thần mà phải lịch-lãm phần nhơn sự siêuphàm bạt chúng rồi lấy đạo-đức mà cứu nhơn quần xã hội,
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phải tùng sở hữu của chúng-sanh mà lập phƣơng phổ hóa thì
cái công tu-luyện kia mới có bổ-ích cho".
6- Quyền-hành của HỘ-PHÁP:
"Hộ-Pháp thì lo giữ luật-lệ của Đạo cho khỏi sái Thiên điều, vì
luật-lệ của Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ ngày nay thì thế cho
Thiên-điều.
"Hộ-Pháp có quyền đặc biệt về Ân-xá cũng nhƣ Giáo Tông có
quyền về Chánh-trị vậy".
Hộ-Pháp Chƣởng Quản Hiệp-Thiên-Đài có Thƣợng Phẩm,
Thƣợng-Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức. Hễ Giáo-Tông
và Hộ-Pháp hiệp một là quyền Chí Tôn tại thế.
Lại nữa Hộ-Pháp còn là Chƣởng-Quản Nhị Hữu Hình Đài tức
là Hiệp Thiên và Cửu-Trùng nên mới đƣợc gọi là Giáo Chủ,
cho nên nhơn-sanh mới gọi là Thầy, nhƣng chỉ đứng về
phƣơng diện Hữu Hình mà thôi.
Những lời luận bàn trên đều đúng vào cuộc đời hành đạo của
Đức Hộ-Pháp. Hầu nhƣ số định của mỗi ngƣời đều đƣợc
Thiêng-Liêng ấn định, cho nên con số 7 của sao sáu cánh đã
điểm đúng vào bức ảnh bán diện của Ngài, định cho cuộc đời
của Ngài là 70 tuổi, bởi số 7 hiệp với tâm 0 là trở về vô-vi,
thành ra con số 70. Đức Ngài có giáng cho bài Thài cúng tế:
… Nào hay vạn sự do Thiên-định,
Tuổi đã bảy mƣơi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi-vơi…
Chính đây cũng là thời-kỳ qui hiệp của các Tôn giáo trên toàn
cầu nên Đức Chí-Tôn đến mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tônchỉ là Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, thế nên BátQuái Hƣ Vô này cũng mang tánh cách qui hiệp..
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Đức Hộ-Pháp cũng nhƣ Đức Quyền Giáo-Tông đều nắm trọn
hai Bát-Quái vào tay, nhƣng Giáo-Tông hữu hình còn Hộ Pháp
thì vô-vi cho nên bài thơ Đức Chí-Tôn ban cho có câu "Muối
mặn ba năm muối mặn dai", nếu lấy (3+5=8). Tám là chỉ BátQuái, mà chữ "dai" chứng tỏ sự kéo dài, tức là nhiều hơn số 1,
vậy là số 2. Hai lần Bát Quái ấy là Bát-Quái Đồ Thiên và BátQuái Hƣ-Vô chỉ riêng Đạo Cao-Đài mới có.
Quả thật Chí-Tôn đã "chọn mặt gởi vàng" đúng đối tƣợng, bởi
Ngài lúc nào cũng tha-thiết với sứ mạng, lời rằng:
"May một điều là Tôi còn thiếu với Đức Chí-Tôn Tôi xin đầu
kiếp, thiếu hay không mà kiếp này Tôi là tên dân nô-lệ cho
nƣớc Việt-Nam, đã chịu thống-khổ tâm-hồn lẫn hình thể trên
35 năm. Tôi không xin, không biết tại sao Tôi đầu kiếp xuống
dân Việt-Nam, Tôi cảm-kích vô hạn: nào chịu khổ, nào chịu
bạc nhƣợc và yếu-hèn, tại thấy nhơn-loại đau đớn Chí-Tôn
mới đến mở một nền Tôn-giáo, làm một khối sanh-quang cho
toàn nhơn-loại đó là cái danh-dự của nƣớc Việt-Nam đã chịu
khổ.
"Vì cái tình Chí-Tôn đối với dân-tộc Việt Nam nên Tôi thí thân
phải chết mới đền bồi xứng đáng".
Đức Hộ-Pháp vừa lo cho Cơ-quan Cửu Trùng-Đài lại vừa lo
cho Hiệp-Thiên-Đài, Ngài cũng có lời than:
"Hại thay! Chớ phải chi hai lẽ thiện và ác ấy cả Thánh Thể của
Ngài đi một lối mà thôi, nói đơn giản: thà là làm thầy chùa thì
thầy chùa, thầy pháp là thầy pháp; Đạo thời Đạo đi cho triệt
để, hay Đời cho triệt-để đi.
Khổ não thay! Thánh-Thể Đức Chí-Tôn vì lãnh nơi mạng lịnh
của Ngài, đến làm tôi con của Ngài cho toàn vẹn nơi thế gian
của Ngài. Hỏi vậy chớ Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta có phải giao
Thánh hay là giao phàm? Nếu ta lấy theo sự suy gẫm của ta,
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ta phải nhìn rằng Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta phàm nhiều hơn
Thánh, lẽ dĩ-nhiên trƣớc mắt ta đã ngó thấy.
"Tự thuở nay con ngƣời dầu sức mạnh-mẽ thế nào gánh một
vai mà thôi, Đại-Từ-Phụ lại buộc cả Thánh-thể của Ngài phải
gánh hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai Tôn-giáo trƣớc mắt
ta, ta ngó thấy:
- Phật-giáo thì nghiêng cái gánh bên Đạo,
- Công-giáo lại nghiêng cái gánh bên Đời.
Đời, Đạo; phàm Thánh. Đức Chí-Tôn đến lập Thánh Thể của
Ngài, Ngài biểu phải đứng ngay chính giữa của nó. Luận ra
cho cùng lý, thì Hội-Thánh của Ngài buộc không Đời mà cũng
không Đạo, ở giữa cái mức trung-tâm của Đời và Đạo".
"Nơi Tây phƣơng Cực Lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma
hồn quỉ xác mà đến hại thế này nữa.

HỘ PHÁP ĐƢỜNG
護法 堂
E: The office of Hộ Pháp. L’office de Hộ Pháp.
F: Hộ Pháp in miniature. Hộ Pháp en miniature.
Tòa nhà của Đức
Hộ-Pháp (Hình
bên ngoài nhìn
vào), tức là nơi
làm việc của Hộ
Pháp - Giáo chủ
Đạo Cao Đài về
phƣơng
diện
hữu hình Còn
Giáo chủ về vô vi
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(Thiêng liêng) thì do quyền hành của Đức Chí-Tôn Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế.
(Hộ Pháp là Đức Hộ Pháp chƣởng quản Hiệp Thiên Đài.
Đường là nhà).
Hộ Pháp Đƣờng là tòa nhà lớn dành làm văn phòng làm việc
của Đức Hộ Pháp và cũng là nơi nghỉ ngơi của Đức Ngài
ngoài giờ làm việc.
Hộ Pháp Đƣờng đƣợc xây dựng trong Nội Ô Tòa-Thánh, bên
cạnh Báo Ân Từ và Văn phòng Hiệp-Thiên-Đài của chƣ vị Thời
Quân, cùng nằm trên đại-lộ Phạm Hộ-Pháp.
• Đôi liễn nơi cổng Hộ Pháp Đƣờng khi xƣa, khởi đầu bằng hai
chữ HỘ PHÁP:
- HỘ chấp Thiên cơ quản suất Càn Khôn an thế giới,
- PHÁP quyền xử định hòa bình thiên hạ tổng hoàn cầu.
護執天機管率乾坤安世界
法權處定和平天下總寰球
Nghĩa là
• Che chở và gìn giữ Thiên cơ, cai quản Càn Khôn Vũ Trụ, làm
cho thế giới an ổn,
• Quyền hành chƣởng quản pháp luật, phán đoán sắp đặt hòa
bình cho nhơn loại khắp hoàn cầu.
• Đôi liễn nơi cổng Hộ Pháp Đƣờng hiện nay là đôi liễn của
Phạm Môn, nên khởi đầu bằng hai chữ PHẠM MÔN:
- PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp,
- MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.
梵教隨元救世度人行正法
門權定會除邪滅魅護眞傳
Nghĩa là
• Phật dạy tùy theo thời gian mà cứu độ ngƣời đời, thi hành
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chánh pháp,

• Quyền hành nơi cửa Đạo là định ra khoảng thời gian để diệt
trừ tà mị yêu quái, bảo hộ chơn truyền
• Trên lầu Hộ Pháp Đƣờng, trƣớc bàn thờ Đức Phạm Hộ
Pháp, quí vị công quả Phạm Môn có làm đôi liễn ghi nhớ công
ơn vĩ đại của Đức Phạm Hộ Pháp:
- Đại đức từ bi thủy sáng hoằng cơ chơn pháp tuyên dƣơng
truyền chánh giáo,
- Vĩ công cứu thế vĩnh hoài minh huấn chúng sanh sùng bái
ngƣỡng tôn sƣ.
大德慈悲始創弘基眞法宣揚傳正教
偉功救世永懷明訓眾生崇拜仰尊師
Nghĩa là
• Đức từ bi lớn, đầu tiên gây dựng nền tảng rộng lớn về giáo lý
chơn thật, tuyên dƣơng và truyền bá chánh giáo,
• Công lao to lớn cứu đời, ghi nhớ mãi những lời giáo huấn rõ
ràng, chúng sanh kính phục tôn thờ, chiêm ngƣỡng Đấng
Tôn sƣ.

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

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC (1890-1959)
Tiểu sử:
Ngài Phạm Công Tắc sanh ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm
Canh Dần (dl 21-6-1890) tại làng Bình Lập, bên bờ sông Vàm
Cỏ Tây, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An), nhƣng song thân
của Ngài quê quán tại làng An Hòa, quận Trảng Bàng, tỉnh Tây
Ninh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

331

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

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

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

HỘ TRÌ
護持
E: To help.
F: Secourir.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.2 VẦN H

336

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Hộ trì 護 持 là Che chỡ và gìn giữ
Di Lạc Chơn Kinh:
"Thi pháp hộ trì vạn linh sanh chúng"

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

HỘ VỤ
戶務
E: Financial affair.
F: Affaire financière.
Hộ: Nhà cửa, tài sản. Vụ: Công việc. Hộ Vụ là một Vụ trong
Ban Tứ Vụ của mỗi Thánh Thất, có nhiệm vụ giữ gìn tiền bạc
và tài sản của Thánh Thất.
Hộ Vụ lập Sổ Thâu Xuất tiền bạc, Sổ Tài sản của Đạo nơi
Thánh Thất. (Xem: Ban Tứ Vụ, vần B)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỐI CẢI
悔改
E: To amend oneself.
F: S’amender.
Hối là ăn năn sám hối, biết lỗi mình đã gây ra. Cải: sữa chửa
lỗi lầm. Hối cải: biết đƣợc lõi mình và tự sữa chữa lõi lầm để
trở thành ngƣời tốt hơn

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

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

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

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

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

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

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

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

HỒI TƢỞNG
回想
"Hồi tƣởng lại việc đã qua trong các thời xƣa, nhứt là thời cận
đại và lấy kinh-nghiệm xét-đoán, chúng tôi nhận thấy hễ nơi
nào sôi-nổi phong-trào náo loạn lôi cuốn con ngƣời vào chốn
diệt vong thì cập theo đó sản-xuất một mối Đạo mới để cứu
vớt sanh-linh khỏi cơn đồ thán. Nhƣ trƣớc kỷ-nguyên ThiênSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chúa giáng sanh, nhơn-loại cơ hồ bỏ qua lời truyền của Đức
Phật Thích-Ca vạch rõ con đƣờng Bát-chánh để làm phƣơng
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-thƣờng Huấn-ngôn của các Đấng ấy, nên cơ Đời thuở
nọ lâm cơn hỗn-độn thì Cơ-Đốc-Giáo ra đời Cứu-Thế. Chƣa
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 ngƣời trong khoảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri
đã ứng-nghiệm thì ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện."

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

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

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

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

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

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

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

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

HỘI CHƢ THÁNH MÀ KHAI ĐẠO
Chƣ Thánh là Chức sắc vào hàng Thánh Thể, tức là từ phẩm
Giáo Hữu hay tƣơng đƣơng trở lên mới đƣợc dự hội.
Thầy dạy: Thứ sáu, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần). "Hội chƣ
Thánh là hội cả Chức sắc Thiên phong, còn công quả nơi các
con mà nên, hoặc nơi các con mà hƣ, vậy mới đáng công tạo
Tân Thế giới. Nếu Thầy dùng phép Chí Tôn mà lập thành thì
các con có công chi. Nghe con Lịch, tại con chẳng tận tâm mà
ra đến nỗi, nghe à!"
Ngày Thứ tƣ, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Cầm cả quyền hành vô lƣợng nơi tay, Thầy ngó
một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhƣng mà phép công bình
thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho
các con có thế lập công quả.
TRUNG, LỊCH, hai con phải hội chƣ Thánh mà xin Khai Ðạo.
Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trƣớc nghe!"
Trên đây là lời dạy của Đức Chí-Tôn bảo Ðức Chí Tôn dạy hai
Ngài Ðầu Sƣ: Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, họp
các Chức sắc lại mà lập TỜ KHAI ÐẠO dâng lên nhà cầm
quyền Pháp lúc bấy giờ. Tờ Khai Ðạo nầy, Ðức Chí Tôn dặn
phải dâng lên Ðức Chí Tôn xem xét trƣớc, để Ðức Chí Tôn
chỉnh sửa lại. Vâng lịnh, hai Ngài Ðầu Sƣ mời các Chức sắc
và tín đồ họp Ðại hội vào 8 giờ tối ngày 23-8-Bính Dần (dl: 299-1926) tại nhà Ông Nguyễn Văn Tƣờng ở hẻm 237 bis đƣờng
Galliéni (nay là đƣờng Trần Hƣng Ðạo).
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Buổi chiều tối hôm đó, trời đổ mƣa to gió lớn, làm ngập đƣờng
sá, xe cộ chạy không đƣợc, nhờ vậy mà bọn mật thám Pháp
không để ý và ngăn trở buổi Ðại hội nầy. Có tất cả 247 vị Chức
sắc và tín đồ tham dự cuộc hội.
Ba Ngài: Thƣợng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt và Cao
Quỳnh Cƣ điều khiển buổi Đại hội và đƣợc sự chấp thuận dự
thảo Tờ Khai Ðạo do Ban chủ tọa thảo ra. Sau đêm đó, quí
Ngài thiết lập Đàn Cơ tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cƣ, dâng Tờ
Khai Ðạo lên Ðức Chí Tôn duyệt xét.
Ðức Chí Tôn giáng phê: "Mấy con không nói một điều gì đến
Thầy hết, nhƣng thôi kệ cứ gởi đi."
Sau đó, Ðức Chí Tôn dặn Ngài Thƣợng Trung Nhựt:
"Thầy dặn con: Trung, nội Thứ Năm tuần tới phải đến LE FOL
mà khai cho kịp, nghe!"
Ðúng ngày thứ năm tuần sau, là ngày 7-10-1926 (âl: 01-9-Bính
Dần), Ngài Thƣợng Trung Nhựt lên Soái phủ Nam Kỳ nạp Tờ
Khai Ðạo cho Thống Ðốc Le Fol, đƣợc Ông Le Fol vui vẻ tiếp
nhận và khen rằng "Vì chữ thiện mà khuyến dân, ấy là chủ
nghĩa cao thƣợng".
Thế là kể từ ngày 7-10-1926, Ðạo Cao Ðài công khai hoạt
động, truyền đạo trong các giới dân chúng, để sau đó chuẩn bị
thiết lập Ðại Lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ
Lâm, Gò Kén, Tây Ninh.
Ngày 13-10-1926 (âl: 07-9-Bính Dần), Ngài Cao Quỳnh Cƣ
soạn Tờ Phổ Cáo Chúng Sanh, đƣợc sự đồng ý của Ngài Ðầu
Sƣ Thƣợng Trung Nhựt, dâng lên cho Ðức Chí Tôn duyệt, rồi
in ra phổ biến các giới đồng bào biết, ngày nay trên đất nƣớc
Việt Nam xuất hiện một nền Tân Tôn giáo là Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ do Ðấng Thƣợng Ðế mở ra và làm chủ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

355

Riêng về Ông Nguyễn Văn Tƣờng, đã cho mƣợn nhà làm nơi
họp Ðại hội lập Tờ Khai Ðạo: Lúc đó Ông Nguyễn Văn Tƣờng
(1887-1939) làm Thông Ngôn cho Sở Tuần Cảnh, nhận thấy
sự huyền diệu của Ðức Chí Tôn nên Ông nhập môn theo Ðạo,
sau đƣợc Ðức Chí Tôn phong Giáo Hữu phái Thƣợng, Thánh
danh Thƣợng Tƣờng Thanh. Nhà của Ông Tƣờng ở trên một
phần đất rộng khoảng 1500 m2 nên đủ chỗ cho quí Ngài
Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt tổ chức Ðại hội gồm
247 vị hiện diện, lập Tờ Khai Ðạo. Ông Nguyễn Văn Tƣờng
thƣờng xuyên hành đạo tại Thánh Thất Cầu Kho, mất vào
ngày 26-9-Kỷ Mão (dl: 07-11-1939). (Tài liệu của Huệ Nhẫn)

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

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

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

HỘI LONG-HOA (Long Hoa Đại Hội)
會龍華
Hội Long Hoa hay Long-Hoa-Hội 龍花會 là một đại hội do Đức
Di Lạc Vƣơng Phật làm chủ khảo để tuyển lựa ngƣời hiền đức
vào hàng Tiên, Phật vị. (Long hoa 龍 花 là một loại cây có hình
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giống nhƣ một con rồng, có nở hoa. Do Đức Phật Di Lạc đắc
Đạo tại cội cây Long hoa này, nên khi Ngài mở và làm chủ một
Đại hội, đƣợc gọi là Đại Hội Long Hoa. Đại hội, có nhiệm vụ
tuyển chọn những bậc hiền lƣơng, đạo đức, không phân biệt
chủng tộc, nòi giống, hiệp nhau làm một trong cuối thời kỳ Hạ
nguơn Tam chuyển để tạo dựng lại đời Thƣợng nguơn Tứ
chuyển, tức Thƣợng nguơn Thánh đức.
Đức Thƣợng Đế giải hai chữ Long Hoa:
Có một Thánh giáo của Đức Chí-Tôn dạy nhƣ vầy: "Chữ Long
là rồng, lập ngoạt 立月 nghĩa là thƣờng tiếng tục gọi là "nhựt
nguyệt 日月, châu vi là thƣờng xoay động, nay mặt nguyệt
dừng lại, ấy là đổi thì, nửa chữ Long 龍 là chữ bốc卜đứng trên
chữ vĩ là đuôi, nghĩa là quẻ "Âm Dƣơng" đoán chắc ngày cuối
cùng. Chữ Hoa 華 "lƣỡng thổ thê thừa" tức là hai chữ thổ 土
cặp hai bên, ấy là sanh hai trái đất cỡi Rồng. Chữ "thừa 乘 là
cỡi; còn dính vào một nghĩa: năm, tháng, ngày, giờ, cuối cùng
đến ngày chƣ Phật, Tiên,Thánh, Thần đăng điện xét tội
phƣớc. Chữ Thừa 乘 chiết tự ra thì có chữ Thiên 千 (ngàn) ở
giữa, bên trái là chữ thập 十 (mƣời) trừ một (nhứt) còn lại chín
(9); chữ thất七 bên phải là bảy; Còn hai phết bên phải và bên
trái tạo thành chữ Bát 八 (8). Ráp các con số trên lại thành ra
1.978 (một ngàn chín trăm bảy mƣơi tám). Nhƣ vậy là năm
1978 sẽ là năm Long Hoa Đại Hội..Còn ngày, tháng và giờ xin
miễn đoán. Biết đặng năm 1978 cũng đủ rồi".
Theo những môn đồ Thông Thiên giáo (Théosophie) thì "phán
đoán Đại-Đồng" sẽ nhằm năm 1975. Theo tiên tri trong Thiên
Chúa giáo thì Hội đó sẽ họp vào năm 2.000. Sở dĩ có những
sự lệch lạc về thời gian là vì ngƣời thì nói khởi đầu, ngƣời
khác nói phần giữa hoặc là phần kết mà thôi, không khác
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Theo tiên tri của Cao-Đài, Đức Thƣợng Đế cho biết năm 1978
mở Hội-Long-Hoa về vô-vi, chƣ Phật, Tiên, Thánh, Thần đăng
đàn xét tội phƣớc. Ngày nay quả thấy ứng nghiệm.
Về hình thức Hội-Long-Hoa:
Trong một Thánh giáo khác Đức Chí-Tôn dạy:"Long Hoa Hội,
thƣờng các con ao-ƣớc cho biết ngày khai mạc và khai mạc ở
đâu, có chi mà mơ mộng việc mơ hồ thế ấy các con?
-Long Hoa Hội đã khai mạc và hiện giờ đƣơng khai mạc;
nhƣng mà Hội ấy thoạt thấy tại trần, thoạt thấy chốn Tiên, các
con sẽ theo trình độ đạo tâm mà hiểu lấy, nghĩa là chốn trần
sửa dựng vớt bực hiền lƣơng, đƣa ngƣời thiện sĩ, phong
cƣơng sửa trị, lập hội thái bình, hòa bình thế giới, qui nhứt vạn
vật, lập đời Thƣợng nguơn, cho thảy thảy âu-ca nơi chốn Tiên,
thì chừng ấy ai có căn Tiên Tiên rƣớc, ai có căn Phật Phật
đƣa."
Để nhận ra một cách rõ nhất, Thầy dạy: "Chừng nào bốn biển
vùng vẫy… cùng toàn cầu đều rối loạn, Tôn giáo này đối thủ
Tôn giáo kia, hay là bàng môn tả đạo; triệt giáo, xiển giáo,
xung đột với nhau rất nguy khốn; chừng đó các con sẽ hiểu
ngày Long-Hoa-Hội.
Nhƣ vậy: ngày Long-Hoa là ngày cũng cực vui mà cũng là
ngày cực buồn… ấy là ngày sửa đổi Họa đồ thế gian, hòa hiệp
lại một nhà cộng hƣởng an-nhàn cực-lạc, cảnh đời thái bình
Nghiêu Thuấn. Thật vui thay cho kẻ biết làm lành, mà cũng
thảm thay cho kẻ hung tàn, bạo ngƣợc.
Thế tiêu Xuân Kỷ Long-Hoa trổ,
Thƣởng phạt đến cùng Thánh Đức thôi.
Thƣởng phạt nhƣ thế nào?
Sự thƣởng phạt có lẽ nhƣ vầy:
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Phạt những vị thiên trách mà Đức Thƣợng Đế sai đến đặng
dìu-dẫn nhơn sanh về đàng chánh song vì tâm phàm lấy danh
Đạo tạo danh đời, hƣớng dẫn nhơn sanh làm sai chánh giáo
chơn truyền. Tội tình ấy chắc chắn không nhỏ.
Phạt các nƣớc vô Đạo, giục loạn để phân Thánh ra Thánh
phàm ra phàm.
Đức Hộ-Pháp giải Kinh Đại Tƣờng ngày 16-9-Ất Mùi "HộiLong-Hoa tuyển phong Phật vị". Mở Hội-Long-Hoa đặng tuyển
phong một vị hay là nhiều vị Phật...Vì Đại Hội Long Hoa nó sẽ
có tại Toà Thánh này đầu năm Tý, mấy em choán biết cái đại
nghiệp Đạo đều do nơi tay mấy Em tạo dựng: Nam cũng vậy,
Nữ cũng vậy. Đức Chí Tôn đã đến 30 năm nay, Ngài đến Ngài
nói thật thà chơn chất rằng: Đại-Từ-Phụ là ông già nghèo, Ông
nói trong câu thi:
Tròi trọi mình không mới thiệt bần,
Một nhành sen trắng náu-nƣơng chân.
Ông đã nói Ông là Ông già nghèo, Ông đến Ông dùng một cái
Cơ đặng lập Thánh Thể của Ông, mà ông giao phó một cái
trách nhiệm tối ƣ quan trọng, là phải lập nghiệp cho cả toàn
con cái đau khổ của Ông, mấy Em mới nghĩ lời đó coi, chúng
Qua không phải làm chủ ở toàn cầu, hay làm chủ một nƣớc,
cũng hay mà thôi, hiển nhiên hôm nay chẳng qua đi một đỗi
đƣờng, nhờ Đại-Từ-Phụ dìu dắt và nhờ mấy Em hy sinh từ
giọt mồ hôi, từ giọt nƣớc mắt, mới dựng nên nghiệp Đạo nhƣ
thế này, nên chúng Qua nhìn rằng: Sự thật thì nó không phải
đủ sang giàu mà ngày hôm nay nó có thể làm đƣợc một bóng
mát, một cái nhà chung cho con cái khổ não của Ngài đặng,
thì cái giá trị hy sinh của mấy Em nhƣ thế nào? Qua chẳng
cần luận giải ra đây cho lắm, đáng lẽ ra thời buổi ly loạn này,
mà nhứt là Qua và Thánh Thể Đức Chí-Tôn đã biết thân phận
truân chuyên của mấy Em là thế nào, cái khó khăn của mấy
Em bảo vệ sắp nhỏ là tƣơng lai và hƣơng hoả của Đạo là thế
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nào, đáng lý ra chúng Qua không còn làm cho mấy Em khổ
tâm nhọc trí nữa, để từ từ bƣớc đến nhờ Chí-Tôn dìu dẫn, xin
miễn đi từ từ nhi tấn mà thôi, đừng đứng chựng lại đó. Trót cả
30 năm, Qua chung sống với mấy anh em cùng Thánh Thể
của Ngài, mấy Em dòm lại coi: đàn anh của mấy em đã già,
chính Qua đây năm này đã 66 tuổi rồi, chẳng lẽ tụi Qua lột vỏ
sống đời, đặng giúp tay chơn đầu óc với mấy Em mãi mãi. Cái
đại nghiệp này lƣu lại cho mấy Em hay chăng là do nơi kế chí
của mấy Em, cái gia nghiệp của mấy Em, mấy Em cố gắng
đặng lƣu lại cho máu mủ, lƣu lại cho thân bằng cố hữu, lƣu lại
không biết chừng đƣờng lối Tổ tiên ông bà của mấy Em đã trở
bƣớc lại đây, họ đƣợc hƣởng cái hạnh phúc công nghiệp của
mấy Em đƣợc chút nào hay chút nấy. Ngặt nỗi cái phận sự
thiêng liêng của Đức Chí-Tôn giao phó đây là phải cố gắng
làm cấp cấp cho kịp ngày giờ Đức Chí-Tôn đã định mới đặng,
mấy Em cũng đã biết trong bài Kinh Đại Tƣờng, Đức Chí-Tôn
đã nói rõ:
Hỗn Nguơn Thiên dƣới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đƣơng thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
Mấy câu trên Qua không cần giải nghĩa, duy có câu:
"Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong".
Mấy Em biết thế nào đối với nhân loại? Kể từ ngày mở Đại
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi tới tận thế cái cửa Địa ngục
dƣới kia đã bị tiêu diệt rồi, mấy Em không còn sa xuống cửa
Địa ngục, mấy Em không còn chịu dƣới quyền của Thập Điện
Diêm Cung, cái đó trọng hệ hơn hết.
"Hội-Long-Hoa tuyển phong Phật vị"
Mở Hội-Long-Hoa đặng tuyển phong một vị hay là nhiều vị
Phật.
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"Cõi Tây phƣơng đuổi Quỉ trừ ma"
Nơi Tây phƣơng Cực Lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma
hồn quỉ xác mà đến hại thế này nữa.
"Giáng linh Hộ-pháp Di-Đà,
"Chuyển cây Ma-Xử đuổi Tà trục tinh"
Câu đó rất rẻ mấy Em đều biết.
"Thâu các Đạo hữu hình làm một,
"Trƣờng thi Tiên Phật duợt kiếp khiên.
Trƣờng thi của bực Tiên đoạt Phật-vị.
"Tạo đời cải dữ ra hiền"
Câu đó không giải mấy Em cũng hiểu nghĩa.
"Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí-Tôn"
Tới năm Tý sẽ mở Hội-Long-Hoa tuyển phong Phật-vị tại Toà
Thánh này mấy Em phải cố gắng làm cho kịp, Qua có qui liễu
trƣớc đi nữa thì cái tội ấy về mấy Em chớ không phải về Qua,
nhớ điều đó, Qua cố gắng Qua tận trung cùng Đạo, Qua tận
hiếu cùng Chí-Tôn, Phật mẫu, Qua chỉ ƣớc cho thiêng liêng
của mấy Em đây nè, nó sẽ hƣởng đƣợc một điều trọng yếu
không biết ngày nào giờ nào, Qua không có thế vi quyền vi
định trƣớc đƣợc, Qua mơ ƣớc 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, nhƣ 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 chƣa
đến là vì lẽ gì, lý do gì chƣa có trọn sao đây. Mấy Em cố gắng
đi, từ đây tới sau, cho tới ngày Long-Hoa Đại Hội, hoặc nên hƣ
đặng thất điều gì Qua lập Long-Hoa Hội đƣợc hay chăng Qua
phú thác nơi tay mấy Em đó vậy."
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HỘ-PHÁP đến kỳ Long-Hoa Hội nầy cốt. để rƣớc cửu nhị ức
nguyên-nhân là Bạn chí thân của ngƣời đã bị đọa-lạc nơi
hồng-tần nầy không phƣơng giải-thoát. Muốn rƣớc các bạn chí
thân của Bần-Đạo, Đức CHÍ-TÔN buộc phải lấy pháp-giới độ
tận chúng sanh.
Kinh Đại Tƣờng có câu:
"Hội Long-Hoa tuyển phong Phật vị,
"Cõi Tây-phang đuổi quỉ trừ ma."

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

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

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

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

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

HỘI THÁNH
會聖
E: Assemply of Saints.
F: Conseil Sacerdotal.
Hội Thánh là một chánh thể của Đạo Cao Đài, gồm các Chức
sắc đối phẩm hàng Thánh, tức là từ phẩm Giáo Hữu hoặc
tƣơng đƣơng trở lên.
Hội Thánh là gì? Trong bài thuyết Đạo ngày 5-3-1928 Đức
Hộ-Pháp nói trong bài phú của Thầy cho Bà cụ Di-mẫu của
Chị Phối-Sƣ Hƣơng-Thanh có câu: "Thầy dùng Lƣơng sanh
mà cứu vớt quần sanh". Hội-Thánh tức là đám Lƣơng sanh
của Thầy tom góp lại làm một. Cả Lƣơng sanh ấy, Thầy đã
dùng quyền Thiêng liêng dạy dỗ, trƣớc un-đúc nơi lòng một
khiếu Từ bi cho tâm-địa có mảy mún tình ái-vật ƣu sanh theo
Thánh-đức háo sanh của Thầy, dùng làm lợi khí phàm tục để
độ rỗi ngƣời phàm tục. Những Lƣơng-sanh ấy phải thế nào
hội-hiệp lại nhau làm một, mà làm ra một xác thân phàm của
Thầy thì Thầy mới có hình thể trong lúc Tam-Kỳ Phổ Độ nầy,
hầu tránh cho khỏi phải hạ trần nhƣ mấy kỳ trƣớc vậy. Thầy
mới dùng Huyền-diệu Cơ Bút dạy-dỗ mỗi ngƣời đặng tỏ ra rõràng có quả nhiên Thầy trƣớc mắt, để Đức-tin vào lòng mỗi
Lƣơng-sanh ấy rằng Thầy thật là Chí Tôn, Chúa-Tể Càn khôn
thế giới".
"Mấy em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra
bao nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu trƣớc Hội Thánh. Bởi quyền
Hội-Thánh là quyền thiêng-liêng của Chí Tôn để tại mặt thế.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

366

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nếu phân chia thì bị tiêu diệt, mà còn bị Phong-đô dòm ngó
nữa.!"
"Ngày giờ này Bần-Đạo đứng tại nơi đây xin thú thật với con
cái của Ngài; ngƣời thay thế phần xác cho Ngài là Hội Thánh.
Hội-Thánh là phần xác Đức Chí-Tôn tại thế này đó vậy. BầnĐạo dám tự xƣng là Giáo-chủ, vị Giáo-chủ tức nhiên ngƣời
thay thế hình-ảnh cho Đức Chí-Tôn đặng làm Chúa phần hồn
toàn mặt điạ cầu này, nhƣng Bần-Đạo chỉ biết làm phận sự,
làm tôi con Đức Chí-Tôn thay-thế hình ảnh của Ngài đặng làm
bạn, làm anh em với con cái của Ngài nơi mặt điạ-cầu này mà
thôi, chớ chƣa hề biết làm chủ. Cả Hội-Thánh cũng vậy, chỉ
làm bạn, làm anh em dìu-dắt con cái của Ngài về phần hồn
đặng đoạt cơ giải thoát mà thôi".
Hiện có 4 Hội Thánh hữu hình:
1- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài: gồm các phẩm Chức sắc Hiệp
Thiên Đài từ phẩm Truyền Trạng trở lên.
2- Hội Thánh Cửu Trùng Đài:gồm các phẩm Chức sắc Cửu
Trùng Đài từ bậc Giáo Hữu trở lên.
3- Hội Thánh Phƣớc Thiện: Các phẩm Chức sắc cơ quan
Phƣớc Thiện từ bậc Chí Thiện trở lên
4- Hội Thánh Hàm Phong: Các vị Chức sắc thuộc các Hội
Thánh nêu trên, khi đến tuổi 60 về hƣu thì sẽ đƣợc đƣa vào
Hội Thánh Hàm Phong. Dù không trực tiếp tham gia Hành
chánh Đạo, nhƣng nếu có thể đóng góp trong quá trình an
dƣỡng và có công trạng đặc biệt vẫn sẽ đƣợc xét để thăng
phẩm vị.
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài hợp lại thành Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Hội Thánh Cao Đài.
Về Hành chánh: Hội Thánh Cao Đài gồm các bậc phẩm từ
Giáo Hữu (của Cửu Trùng Đài) đổ lên. Các bậc phẩm ở Hiệp
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Thiên Đài (hay các cơ quan khác thì đối phẩm tƣơng đƣơng
với phẩm Giáo Hữu). Từ Phối Sƣ trở lên hành Đạo ở tại Tòa
Thánh. Từ Lễ Sanh đến Giáo Sƣ hành đạo ở địa phƣơng.
(Tộc, Châu, Trấn). Hội Thánh ở Trung ƣơng đƣợc gọi là Hội
Thánh Anh.
Bàn Trị Sự tại Hƣơng Đạo đƣợc gọi là Hội Thánh Em, gồm 3
vị: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự. Đạo Luật qui định:
Dù là một phẩm nhỏ nhất (Phó Trị Sự hoặc Thông Sự) nơi ấp
Đạo cũng phải trƣờng trai và phải từ bỏ quyền Đời đặng để
trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo.
Đạo Luật Mậu Dần (1938) bố trí bốn cơ quan trong Hành
Chánh Đạo (4 cơ quan trong chánh trị đạo).
1-Hành Chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội
Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có Quyền Chí
Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y Luật
Pháp mà đi trên con đƣờng Đạo Đức cho đặng thong dong,
hòa bình, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức là thật hành cả
khuôn viên luật pháp cho ra thiệt tƣớng. Thống quản cả các
hoạt động của nền Chánh trị đạo. (Chƣơng hành chánh có 17
điều).
2-Phƣớc Thiện: là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đƣờng
sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng
sanh, tầm phƣơng bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt
nát, ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành chánh thi hành Luật
Pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn. (Phƣớc Thiện lấy điều 10 và
11 của Hành Chánh tạo thành).
3-Phổ Tế: là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những ngƣời lạc
bƣớc thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị luật pháp
buộc ràng mà phế vong phận sự, hay là độ rỗi những kẻ hữu
tâm tầm Đạo (thuộc điều 14 của chƣơng Hành Chánh).
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4-Tòa Đạo: là cơ quan bảo thủ Chơn Truyền, gìn giữ Luật
Pháp, chăm nom chƣ Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu thi
hành phận sự, chở che những kẻ yếu tha già thãi, bênh vực
những ngƣời cô thế, hoặc tiếp cả sự uất ức bất công của toàn
sanh chúng, tức là giữ nét công bình trên mặt Đạo; lại cũng là
một cơ quan giúp cho Hành Chánh, Phƣớc Thiện và Phổ Tế
thêm oai quyền mạnh-mẽ, tôn nghiêm đặc sắc. (thuộc điều 15
của chƣơng Hành Chánh). Tùy theo phân cấp hành chánh mà
bố trí nhân sự và tổ chức các cơ quan.
Phân cấp hành chánh:
Đạo Cao Đài có trung ƣơng và địa phƣơng: Cấp trung ƣơng
đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài có các cơ quan nhƣ: Cửu Viện, Phƣớc
Thiện, Phổ Tế, Bộ Pháp Chánh, Hàn Lâm Viện, Ban Thế Đạo,
Đại Đạo Thanh Niên Hội….
Tổ chức Hành Chánh Đạo tại Châu Thành Thánh Địa (trung
ƣơng) với 1 vị Giáo Sƣ là Khâm Thành.
Trong Châu Thành Thánh Địa có các Phận Đạo. Đầu Phận
Đạo là vị Lễ Sanh. Phận Đạo có nhiều Hƣơng Đạo.
Ở cấp địa phƣơng:
Trấn Đạo: gồm nhiều Châu Đạo.(Giáo Sƣ phụ trách Khâm
Trấn).
Châu Đạo: Gồm nhiều Tộc Đạo. (Giáo Hữu phụ trách Khâm
Châu).
Tộc Đạo: Gồm nhiều Hƣơng Đạo (Lễ Sanh phụ trách Đầu Tộc
Đạo).
Hƣơng Đạo: Gồm nhiều ấp Đạo (Chánh Trị Sự phụ trách Đầu
Hƣơng Đạo.
Ấp Đạo có Phó Trị Sự và Thông Sự đứng đầu.
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Những tính chất khác:
Khi xƣng hô với nhau, Tín đồ Cao Đài sử dụng các từ
"Huynh", "Đệ", Tỷ", "Muội" (tức là anh chị em một nhà), tuỳ
theo Thiên chức (Giáo phẩm), tuổi tác, giới tính. Khi kính cẩn,
họ còn thêm "Hiền" phía trƣớc những đại từ nhân xƣng trên
("Hiền huynh", "Hiền Tỷ"...).
Một cơ sở Tôn giáo Cao Đài đƣợc gọi là "Thánh Thất" hoặc
"Thánh Tịnh". Mỗi cơ sở đều có chƣơng trình truyền bá Giáo
lý.
Một Tín đồ Cao Đài nếu thƣờng tham gia các hoạt động của
Đạo và có năng lực thích hợp sẽ đƣợc giữ chức vụ tƣơng ứng
nhƣ Thủ quỹ, Thƣ ký v.v. Nếu tình nguyện dành trọn cuộc đời
cho Đạo thì sẽ bƣớc vào hàng Chức việc hay Chức sắc. Lúc
đó sẽ đƣợc đề cử vào các phẩm vị nhƣ Phó Trị Sự, Chánh Trị
Sự, Lễ Sanh v.v. Đạo Cao Đài nhấn mạnh sự bình đẳng giữa
Nam và Nữ trong xã hội.
Tuy nhiên, trong phạm vi Tôn giáo, Nữ giới không đƣợc phép
bƣớc lên ngôi vị Chƣởng Pháp, Giáo Tông. Toà Thánh khẳng
định rằng đây là lệnh của Thƣợng Đế, ngƣời đã tuyên bố rằng
Nam tƣợng trƣng Dƣơng, Nữ tƣợng trƣng Âm. Nếu Âm thịnh
Dƣơng suy, nền Đạo sẽ đi vào sự hủy diệt.
Đức Hộ-Pháp còn nói về quyền hành cao cả của Hội Thánh:
"Mấy em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra
bao nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu trƣớc Hội Thánh. Bởi quyền
Hội-Thánh là quyền thiêng-liêng của Chí Tôn để tại mặt thế.
Nếu phân chia thì bị tiêu diệt, mà còn bị Phong-đô dòm ngó
nữa.!"
Nghị Định thứ năm của Đức Lý Giáo Tông:
Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải PHẾ
ĐỜI HÀNH ĐẠO
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Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới
đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng
dự vào chánh trị của Ðạo.
Ðiều thứ tƣ: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng
10 năm Canh Ngọ.
Tuy nhiên, Pháp Chánh Truyền có lời nhắc:
"Tại Hội Thánh cũng chƣa nên Hội Thánh, Chức Sắc Thiên
Phong có cũng nhƣ không, có bóng không hình, làm cho thân
Thầy không đủ quyền hành mà xây chuyển Thiên Thơ (Plan
divin), hầu đối địch quyết thắng tà mƣu nhiễu hại."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÔN NHÂN
婚姻
E: Marriage.
F: Mariage.
Hôn nhân: Hai nhà kết hôn; tình thông gia.
(Trích QUAN HÔN TANG LỄ. Ấn bản năm Bính Thìn (1976). In
tại BẠCH VÂN Ấn Quán - Cơ Quan Phát Thanh nội ô TÒA
THÁNH Tây Ninh. Hội Thánh Giữ Bản Quyền)
Trai lớn lên cƣới vợ, gái lớn lên lấy chồng là lẽ đƣơng nhiên.
Việc hôn nhơn là việc tối trọng trong đời ngƣời. Tìm đâu có
hạnh phúc? - Hạnh phúc ở trong việc hôn nhơn. Thật vậy,
không có gì vui thích cho bằng trong gia đình đƣợc vợ chồng
hòa thuận, đầm ấm, thành thật yêu đƣơng nồng hậu. Vợ biết
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tùy theo ý muốn của chồng, chồng biết thƣơng vợ, không làm
phật ý vợ, ăn ở với nhau lâu ngày, càng sâu ngãi biển, càng
dài tình sông. Cha mẹ dựng vợ gã chồng cho con, không
ngoài ý muốn đem hạnh phúc cho con. Cha mẹ nào có con
cũng mong ƣớc: "Gái thì đẹp phận mây xanh, bền duyên tơ
tóc; trai thì nên nghĩa đá vàng, keo sơn gắn chặt".Việc kết
nghĩa Sui Gia, kén dâu kén rễ phải thận trọng, lọc lừa cho kỹ,
nhớ câu: "Rau nào sâu nấy". Dâu thì nên chọn con nhà có đức
hạnh, nhân từ, không có tiếng tăm gì đồn đãi; rễ thì kiếm con
nhà gia giáo, siêng năng cần mẫn việc làm.
Tuy nói cha mẹ kén dâu, kén rễ nhƣng phải có sự ƣng thuận
của con. Cha mẹ nên nghĩ việc hôn nhơn của con là cả cuộc
đời của chúng, để cho con có quyền lựa chọn bạn trăm năm,
không nên ép uổng trong việc cƣới gã, sau rồi phải ân hận."
Hôn nhân đƣợc diễn tiến nhƣ dƣới đây:
Hôn lễ
Theo xƣa, có sáu (6) lễ phân ra nhƣ vầy:
1- Lễ Nạp Thái: Là lễ cha mẹ đi coi dâu và dắt con đi coi vợ.
2- Lễ Vấn Danh: Là lễ hỏi cho biết tên họ và tuổi tác cô gái coi
có trùng tên cha mẹ, ông bà bên chồng chăng?
3- Lễ Nạp Kiết: Là lễ trình bày tuổi tác và vận mạng tốt, đƣợc
tƣơng sanh.
4- Lễ Nạp Trƣng: Là lễ đem hàng lụa, tiền bạc, phẩm vật đến
nhà gái để làm tang chứng, sự hứa hôn chắc chắn. Theo ta là
Lễ Hỏi, hay là Lễ Sính.
5- Lễ Thỉnh Kỳ: Là lễ nói ngày làm Lễ Cƣới cho đàng gái hay.
6- Lễ Thân Nghinh: Tức là Lễ Cƣới.
Ðó là tục lệ của ngƣời Tàu, ngƣời mình không mấy ai làm
theo. Hôn lễ theo ngƣời Việt Nam, hiện giờ còn giữ hai lễ là:
Lễ Hỏi và Lễ Cƣới mà thôi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

394

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đồng tánh bất hôn: Theo lễ đời nhà Châu, ngƣời cùng một
họ không đƣợc kết làm vợ chồng. Ngƣời Việt Nam xƣa nay
cũng tùng theo lễ ấy. Ðó là nói về bà con. Chí nhƣ cùng một
họ, mà không bà con, thì việc hôn nhơn đồng tánh không có
tổn hại nhơn luân.
Trƣởng tộc: Sui trai hay sui gái, bên nào cũng chọn một
ngƣời trong thân tộc trọng tuổi, còn đủ vợ chồng làm ngƣời
Trƣởng Tộc. Có Trƣởng Tộc nam phái tức có Trƣởng Tộc nữ
phái. Nhƣ trong thân tộc không có ngƣời, chọn ngƣời ngoài
cũng đƣợc, nhƣng phải có đủ điều kiện là trọng tuổi, vợ chồng
còn đủ, ngƣời có tƣ cách. Trƣởng Tộc cũng nhƣ là ngƣời
hƣớng dẫn, hay là Trƣởng Phái đoàn của mỗi bên trong Lễ
Hỏi, Lễ Cƣới. Giữa hai Họ, có điều chi chƣa thỏa thuận, thì
nhờ Trƣởng Tộc hai bên giải quyết.
Trình bát nhựt: Tám (8) ngày trƣớc Lễ Cƣới, theo công lệ,
đàng gái phải biên tên họ hai đàng sui gia chàng rễ và nàng
dâu trình cho nhà chức trách địa phƣơng, gọi là trình bát nhựt.
Nhà chức trách dán Bố cáo tại trụ sở. Sự trình khai nhƣ vậy để
đề phòng có ai ngăn cản gì không và chứng tỏ cuộc Hôn Lễ là
chánh thức hợp lệ. Theo Thế Luật Ðạo, tám (8) ngày trƣớc Lễ
Sính, chủ hôn trai phải dán Bố cáo nơi Thánh Thất sở tại, cho
trong Bổn Ðạo hay, sau khỏi điều trắc trở.
Lễ phản bái Lệ (3) ngày sau Lễ Cƣới, cặp vợ chồng trở về
bên nhà gái, tục gọi là Lễ Phản Bái.
Hành pháp hôn phối: Lễ Hôn Phối cử hành tại Ðền Thánh
hay Thánh Thất. Tân Luật, Chƣơng Thế Luật, Ðiều thứ sáu:
"Việc Hôn là việc rất trọng đời ngƣời. Phải chọn Hôn trong
ngƣời đồng Ðạo, trừ ra khi nào ngƣời ngoại ƣng thuận nhập
môn thì mới đƣợc kết làm giai ngẫu".
Lễ hỏi: Phẩm lễ trong Lễ Hỏi, cần nhứt giàu cũng nhƣ nghèo
là: một (1) đôi bông tai, một (1) mâm trầu, hai (2) chai rƣợu,
một (1) đôi đèn. Trà bánh là phụ thuộc. Ðôi bông tai ví nhƣ cái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hoa con gái. Ðến ngày đã định, bên nhà trai sang qua nhà gái,
có bà con thân thuộc và ông mai, nhà trai mang theo đủ phẩm
vật nhà gái đòi hỏi. Ðến nhà gái, khi quan khách an tọa xong,
đoạn ông mai hƣớng dẫn ông sui trai trình giữa hai Họ lễ Sính,
đặt trƣớc khai trầu rƣợu bên gái đã sắm sẵn. Lễ phẩm nhƣ:
Bông tai, nữ trang và tiền bạc cũng phải mở ra cho hai Họ
trông thấy. Trình phái nam rồi, ông sui gái đem trình phái nữ.
Bà sui gái nhận nữ trang đem cho con gái, rồi dắt con gái ra
chào Họ bên chồng. Sau phần kỉnh lễ Ðức Chí Tôn và Hội
Thánh, hoặc ngƣời tuổi tác, ông sui gái lên đèn cho chàng rễ
làm lễ Từ Ðƣờng. Sau lễ Từ Ðƣờng, là chàng rễ ra mắt họ
hàng bên gái. Lễ bái: Ông bà, cha mẹ, ông mai và thân tộc Lễ
Hỏi đến đây chấm dứt
Lễ cƣới: Nhà trai định ngày làm Lễ Cƣới, nhờ ông mai báo tin
cho nhà gái hay. Nhà gái bằng lòng ngày giờ đã định thì thôi,
trái lại, nhà trai phải chọn ngày khác. Khi hai đàng đã thỏa
thuận ngày cƣới, thì ông sui trai cùng ông mai qua nhà gái
trình một hồng thiệp có biên đầy đủ chi tiết ngày giờ rƣớc dâu
và đƣa dâu. Ngày cƣới, họ hàng bên trai qua nhà bên gái
mang đủ lễ vật bên gái đòi hỏi (cũng nhƣ lúc Lễ Hỏi). Ðàng trai
trình Lễ Cƣới theo thủ tục. Sau phần kỉnh lễ Ðức Chí Tôn và
Hội Thánh, chủ hôn nữ lo việc lên đèn, gọi con gái ra đứng
cùng chàng rễ lập song, cùng nhau làm lễ Từ Ðƣờng, kế tiếp
làm lễ ra mắt họ hàng (dùng trà). Ông sui trai ra lễ rƣớc dâu và
thỉnh họ đƣa dâu cùng một lúc. Ðoàn rƣớc dâu đi ngay đến
Ðền Thánh, hay là Thánh Thất, để làm lễ Hôn Phối, kế đến
Ðiện Thờ Phật Mẫu cầu nguyện bái lễ, rồi trực chỉ về nhà. Ðến
nhà bên trai, Bàn Tri Sự sở tại, sui gia cầu nguyện Ðức Chí
Tôn, rồi đến cặp Tân Hôn bái lễ Ðức Chí Tôn, kỉnh lễ Hội
Thánh và chánh quyền. Kế tiếp, bên trai lên đèn làm lễ Từ
Ðƣờng, kế đến làm lễ ông bà (còn sống), cha mẹ, ông mai nếu
có và ngƣời thân tộc. Ðàng trai mở tiệc khoản đãi. Mãn tiệc,
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họ đàng gái ra Lễ Cáo Từ, ông bà sui trai và cặp Tân Hôn ra
cửa đƣa họ.Lễ Cƣới đã thành.

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

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

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

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

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

HỖN ĐỘN
混沌
F: chaos, mélange.
(Hỗn Ðộn: Hỗn là lộn xộn không rõ ràng, Ðộn là lộn lạo với
nhau. Hỗn Ðộn là thời kỳ mà các chất khí còn ở trạng thái lộn
lạo với nhau, chƣa phân thanh trƣợc).
Thời Hỗn Ðộn là thời kỳ sau khi đã xuất hiện ngôi Thái Cực
rồi, đến khi Thái Cực phân ra Lƣỡng Nghi Âm Dƣơng. Ðó
cũng là thời Tiên Thiên, tức là thời kỳ trƣớc khi tạo dựng Trời
Ðất. Nhƣ vậy, Ðức Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế (Ngôi Thái Cực)
đƣợc Khí Hƣ Vô hóa sanh ra trƣớc, sau đó mới hoá sanh ra
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật.
Hỗn Ðộn Tôn Sƣ 混 沌 尊 師
Càn Khôn Chủ Tể. 乾 坤 主 宰
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HỖN ĐỘN SƠ KHAI
E: The chaotic period.
F: La période chaotique.
(Hỗn độn là mờ mịt, còn lộn xộn, chƣa có trật tự. Sơ khai là
buổi đầu tiên, trƣớc khi phân trời đất, là giai đoạn khởi đầu, là
trƣớc hết).
Thoạt tiên vũ trụ ra thế nào? - Cứ y nhƣ những suy tƣởng của
ngƣời xƣa thì lúc đầu vũ trụ chỉ là một khối mù-mịt, hỗn độn
tức là thời hỗn mang. Trong cuộc hỗn mang ấy có cái lý vô
hình rất cƣờng kiện, rất linh diệu gọi là Thái cực.
Lý Thái-cực còn là điều huyền bí vô cùng, không thể biết đƣợc
cái bản thể của lý ấy là thế nào. Tuy không thể biết đƣợc cái
nhân tính và chân tƣớng của lý ấy song ta có thể xem sự biến
hóa của vạn vật mà biết đƣợc cái động tịnh của thể ấy. Cái
động thể của lý ấy phát hiện ra bởi hai thể khác nhau là động
và tĩnh. Động là Dƣơng và Tĩnh là Âm. Dƣơng lên đến cực độ
lại biến ra Âm, Âm lên đến cực độ lại biến ra Dƣơng. Hai thể
ấy cứ theo liền nhau rồi tƣơng đối, tƣơng điều hòa, biến hóa
rồi sinh ra Trời Đất và vạn vật.
Ngày nay Đạo Cao-Đài khai mở, nhờ Huyền Cơ diệu bút nên
đƣợc các Đấng thiêng Liêng xác định các ngôi thứ mà từ xƣa
đến giờ các Tôn giáo chỉ nói cái đại thể mà thôi.
Đây: "THẦY đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong
Càn Khôn Thế-Giới thì Khí Hƣ-vô sanh có một THẦY và ngôi
của Thầy là THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng-Nghi,
Lƣỡng-Nghi phân ra Tứ-Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát-quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn khôn thế-giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn
trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chi
chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

403

có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo-sanh
của Thầy không cùng tận."
Chính ngôi Thái cực ấy là Đức Ngọc-Hoàng Thƣợng Đế toàn
năng đã ngự trị và là Đấng Chí-Tôn- Đại Từ Phụ- đã ban cho
Việt Nam mối Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ để làm khởi điểm cho
toàn cầu là một nền Tôn giáo Đại-Đồng
Đức Chí-Tôn mới phân tánh ra một quyền năng hữu hình ấy là
lúc Thái Cực phân Lƣỡng Nghi là ngôi Âm tức Phật Mẫu. Ngày
giờ này Đấng Chí-Tôn đã hạ chỉ tức là ban sắc chỉ phân quyền
hành cho Phật Mẫu lo về mặt hữu hình trong Cơ Phổ Độ này ở
Ngọc Hƣ Cung – Linh Tiêu Điện. Bởi Chí-Tôn là Phật, Phật
Mẫu là Pháp, nhân loại là Tăng. Ấy là Tam ngôi nhứt thể là
vậy
Theo Vũ trụ quan của Ðạo Cao Ðài thì, khởi thủy của Càn
Khôn Vũ Trụ là Khí Hồng mông hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, lặng
lẽ vô vi, thanh trƣợc hỗn hiệp, gọi là Hƣ Vô chi Khí. Hƣ Vô chi
Khí lần lần ngƣng kết, phát ra tiếng nổ lớn, sanh ra Ðức Chí
Tôn mà ngôi của Ngài là Thái Cực. Ðức Chí Tôn phân Thái
Cực ra Lƣỡng Nghi: Dƣơng quang và Âm quang. Ðức Chí Tôn
làm chủ Khí Dƣơng quang đồng thời hóa thân ra Phật Mẫu để
làm chủ Khí Âm quang. Do đó, Bát Nƣơng nói rằng: Âm quang
là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chƣa tạo hóa. Ðức
Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Khi Ðức Chí Tôn muốn tạo
hóa Càn Khôn Vũ trụ thì Ðức Chí Tôn phát ra Dƣơng quang,
Ðức Phật Mẫu thâu khí Dƣơng quang ấm áp ấy phối hiệp với
khí Âm quang lạnh lẽo để tạo thành Càn Khôn Vũ Trụ hữu
hình này.
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung (Giải thích về Âm quang):
"Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chƣa tạo
hóa. Lằn Âm khí ấy là Diêu Trì Cung chứa để tinh vi vạn vật, tỷ
nhƣ cái Âm quang của phụ nữ có trứng cho loài ngƣời. Khi
Chí Tôn đem Dƣơng quang ấm áp mà làm cho hóa sanh, thì
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cái khoảnh Âm quang phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ quan
sanh hóa vạn linh. Song lằn Âm quang ấy có giới hạn, nghĩa là
nơi nào ánh linh quang của Chí Tôn chƣa chiếu giám đến thì
phải còn tối tăm mịt mờ, chẳng sanh chẳng hóa. Vậy thì nơi
khiếm ánh thiêng liêng là Âm quang, nghĩa là Âm cảnh hay là
Ðịa ngục, Diêm đình của chƣ Thánh lúc xƣa đặt hiệu."
Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu có câu:
"Kể từ hỗn độn sơ khai,
"Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu.
"Lưỡng Nghi phân Khí Hư vô,
"Diêu Trì Kim mẫu nung lò hóa sanh."

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

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

HỖN NGUƠN KHÍ
Đức Hộ-Pháp thuyết: "Bạch Ngọc Kinh là con vật sống, biến
hóa thay đổi nhƣ 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 nhƣ 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 sƣớng khoái lạc lắm! Tại sao
đài các là con tử vật mà nó sống? Sống là do nơi đâu? Nếu
biết thì không lạ gì! - Bạch Ngọc Kinh là do Hỗn Nguơn Khí
biến hình ra. Hỗn Nguơn Khí là Khí Sanh Quang của chúng ta
đã thở, đã hô hấp, khí để nuôi cả sanh vật sống. Ta sống cũng
do do nơi nó xuất hiện, mà biểu nó làm sao không sống?"

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

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

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

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

HỒNG CẤU - HỒNG TRẦN
紅 垢-紅 塵
E: Red dust.
F: Le monde.
Hồng: Màu đỏ. Cấu: bụi bặm. Trần: bụi bặm. Hồng cấu là bụi
đỏ, đồng nghĩa Hồng trần, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại đang
sống vì cõi nầy có nhiều bụi bặm màu đỏ ô trƣợc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hồng cấu đã chui thân phải vấy.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hồng cấu đã chui thân phải vấy,
Hơn thua cƣời kẻ biết nơi tiền.
Kinh Tắm Thánh:
"Chốn hồng trần quen lằn gió bụi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỒNG CHUNG
洪 鍾
E: Great bell.
F: La grande cloche.
Hồng: To lớn. Chung: chuông. Hồng chung: cái chuông lớn.
Đại hồng chung là cái chuông to lớn hơn nữa.
Câu 01 trong bài Kệ U-Minh-Chung có câu: "Hồng chung sơ
khấu bảo kệ cao ngâm"

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

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

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

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

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

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

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

HỚN CHUNG LY hay CHUNG LY QUYỀN
Là Nguơn linh ông Cao Quỳnh Cƣ (1887-1929) Thƣợng Phẩm
Hiệp-Thiên-Đài
Do điển tích
"Hớn rƣớc Diêu
Trì" nơi Báo-Ân
Từ: Vốn là vua
Hớn Vũ Đế có
lòng mộ Đạo và
sùng kính ĐỨC
DIÊU TRÌ KIM
MẪU hơn hết
trong các triều
đại. Ngài là Vua thứ V của nhà Hán (Hớn) bên Tàu khoảng
141-87 trƣớc Tây lịch, nghĩa là cách nay hơn 2.000 năm, Ngài
có lập một cảnh chùa cực kỳ tráng lệ gọi là Hoa Điện để sùng
kính Đức Diêu-Trì. Nhân ngày lục tuần, Ngài thiết lễ ăn mừng,
đƣợc một vị Tiên ĐÔNG PHƢƠNG SÓC đến mách bảo cho
cách thức để thỉnh Đức Phật Mẫu Diêu-Trì về ngự. Thƣờng,
Đức Mẹ Diêu Trì cỡi con chim Thanh loan tức là con chim linh
của Đức Phật Mẫu. Theo hầu, có 4 vị Tiên-Đồng Nữ Nhạc là:
Hứa Phi Yến, An Phát Trinh, Đổng song Thanh, Vƣơng Tử
Phá. Đồng thời có 9 vị Tiên Nƣơng theo sau Đức Phật Mẫu.
Khi đến ngự nơi Hoa Điện, Đức Phật Mẫu có ban cho HỚN
VÕ ĐẾ bốn quả Đào Tiên. Ông Đông Phƣơng Sóc hai tay
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nâng cái dĩa để nhận tặng vật ấy. Do theo điển tích này mà
trên bức hình đều đƣợc đắp tƣợng nổi để tỏ lòng ngƣỡng
vọng Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU. Hình ảnh Hớn-Võ-Đế đắp theo
gƣơng mặt của Đức Cao Thƣợng Phẩm, vì chính Đức Cao
Thƣợng Phẩm là hậu thân của Hớn Chung Ly hay còn gọi là
nguơn linh của Ngài.
Cuối năm Tân Mão (1951) Báo-Ân-Từ xƣa bị hƣ mục qua 20
năm, giờ này đƣợc chuẩn bị để kiến tạo lại ngôi Báo Ân Từ
cho khang trang. Phần trang trí đƣợc tạo dƣới hình thức mới
mẻ hơn, đắp vẽ bằng Tƣợng nổi do theo điển tích "HỚN
RƢỚC DIÊU TRÌ"nói trên.
Hớn Chung Ly do từ tên Chung Ly Quyền, tự Vân Phòng,
ngƣời đất Hàm Dƣơng, làm tƣớng đời Hớn. Chung Ly râu dài,
mặt sáng, mình cao tám thƣớc nên đƣợc vua Hớn phong làm
Nguyên soái đi đánh quân Phiên. Lý Thiết Quả thấy Chung Ly
ham chinh chiến nên khiến cho thất trận chạy lạc vào núi gặp
Đệ tử của ông là Đông Huê. Ông ấy mời cơm chay rồi nói
"Công danh nhƣ bọt nƣớc, phú quí nhƣ đèn trƣớc gió. Thừa
dịp này, Tƣớng quân nên đi tu, ham chi phú quí".
Chung Ly hỏi: Luyện phép chi đƣợc sống lâu?
Đông Huê đáp: Trống lòng là đừng lo chi cả, đặc bụng là
không đam mê sắc dục, lo gì không trƣờng thọ. Chung Ly
Quyền xin thọ giáo. Sau gặp Chính Dƣơng Chơn Nhơn truyền
thêm phép Tiên và đắc Đạo. Tay ông cầm cây Long Tu Phiến
(quạt kết bằng râu Rồng).
Hớn Chung Ly giáng Cơ:
"Chƣ Đạo-hữu may mắn thay, gặp đƣờng Chánh giáo, chớ
dần-dà, trễ công thiếu quả, mà chẳng đến thang Thiêng liêng
kịp thì Hội vị. Lão mong ngày Đạo khải hoàn, chƣ Đạo hữu
nên gắng sức. Đƣờng cũng chẳng bao xa, miễn hiệp đồng
nhứt tâm vì sanh chúng, sau còn ngày gặp-gỡ. Cho thi:
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Rảo khắp non sông dặm trải qua,
Bì gƣơng nhựt nguyệt tác không già.
Biển trần nay gặp kỳ dìu chúng,
Muôn dặm đèn soi đã có TA!
(Hớn-Chung-Ly )
Ðức Thƣợng Phẩm Cao Quỳnh Cƣ, nguơn linh là Hớn
Chung Ly trong Bát Tiên và tiền thân là vua Hớn Võ Ðế xƣa.
Ban đầu Bát Tiên do Lý Thiết Quả cầm đầu.
Đức Thƣợng Phẩm Cao Quỳnh Cƣ Chƣởng quản chi Đạo
(Hiệp Thiên Đài) tuổi Mậu Tý (1888). Qui thiên ngày 01 tháng
03 năm Quí-Tỵ (1929).
"Đức Cao Thƣợng Phẩm làm sứ-mạng của Chí Tôn đến tạo
dựng nền Tôn giáo tại thế này. Ngƣời cùng với Đức Hộ Pháp
họp thành cặp cơ phong Thánh lập Pháp Chánh truyền và
Tân-luật để làm Hiến-chƣơng cho nền Quốc Đạo.
"Chúng ta phải nhìn-nhận đầu công khai Đạo của Đức Cao
Thƣợng-Phẩm, vì nếu thiếu bàn tay xây dựng của Ngƣời để
chấp Cơ cùng Hộ-Pháp thì:
- Đâu có Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ.
- Đâu có Chức-sắc Thiên-phong Nam Nữ.
- Đâu có Hội-Thánh và các cơ-quan trong Đạo.
- Đâu có Pháp-Chánh-Truyền và Tân-luật.
- Đâu có đại-nghiệp hiện giờ cho nhơn-sanh thừa hƣởng."
Đến khi khởi công xây dựng Thánh Thất tức là nhà chung của
Đạo (là Thánh-thất tạm trƣớc khi xây Đền Thánh bây giờ) thì
Đức Thƣợng-Phẩm là ngƣời đứng ra cùng góp công với nhânsanh bứng gốc phá chồi, thật là Đấng đã khai sơn phá thạch
cùng với Đức Hộ-Pháp tạo nên một ngôi thờ phƣợng khangtrang, một ngôi Tổ đình lƣu lại cho nhơn-sanh một đức-tin
tuyệt-đối. Nhƣng đại nghiệp ấy mới nửa chừng Ngƣời phải về
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Thiêng-liêng làm nhiệm-vụ của Đức Chí-Tôn giao-phó, đành
buông gánh Đạo lại cho Đức Hộ-Pháp một tay lèo-lái. Với hai
Đấng đầu công thật là công-trình vẹn-vẻ, vừa lo phần Thể
pháp, vừa thực hiện Bí-Pháp của Đạo, hai Ngài đã thể hiện cơ
Âm Dƣơng tƣơng đắc vậy.
Với lời minh-chứng của Đức Hộ-Pháp nhƣ sau:
"Bần-Đạo xin nhắc lại, xin làm chứng cho cả thảy con cái Đức
Chí-Tôn: Nam Nữ cũng vậy. Nếu toàn thể con cái của Ngài
một đôi triệu chơn linh mà có Đức-tin vững chắc nhƣ Đức-tin
của:
- Đức Thƣợng-Phẩm Cao Quỳnh-Cƣ,
- Đức Giáo-Tông Thƣợng-Trung-Nhựt,
- Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.
Nếu cả thảy đều có Đức-tin vững-vàng dƣờng ấy Bần Đạo
dám nói chắc rằng: Các ngƣời dời núi Bà xuống châu thành
Sài-gòn cũng đặng. Có thể nói: nền Đạo Cao Đài này thiệthiện đƣợc nhƣ ngày nay là nhờ Đức-tin của Thƣợng Trung
Nhựt."
Đức Hộ-Pháp nói lý do:
"Cả toàn con cái Đức Chí-Tôn buổi nọ còn lại có ba ngƣời.
Thật ra hồi ban sơ chỉ có ba ngƣời. Ba ngƣời ấy thiên-hạ kêu
là ba ngƣời lỳ, ba ngƣời ấy là:
- Đức Cao-Thƣợng-Phẩm
- Đức Quyền Giáo-Tông
- Và Bần-Đạo đây (Hộ-pháp)
"Chúng tôi nhứt tâm, nhứt trí quyết làm cho thành Đạo, cho
vừa lòng Đức Chí-Tôn. Bởi vì không biết duyên cớ nào chúng
tôi hiểu rằng: chúng tôi phải báo hiếu cho Đức Chí-Tôn và tự
nhiên quyền-năng thiêng-liêng giúp chúng tôi biết ĐẠO CAO
ĐÀI này tƣơng-lai sẽ cứu quốc, cứu chủng-tộc và giống-nòi."
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…Kể từ đó bị khảo miết: Đức Cao Thƣợng-Phẩm bị khảo đến
ngày giờ chót. Ngày giờ cuối cùng, nằm trên giƣờng bịnh cho
tới hơi thở cuối cùng không buổi nào không bị khảo, không
buổi nào không bị nhục-nhã. Cái luật thiên-nhiên không có
điều gì xin-xỏ, điều gì cũng phải mua chuộc.
Bần-Đạo đã quyết rồi, xin để Bần-Đạo kết luận: Bởi mua chuộc
với cái khảo-đảo, nhục-nhã của đời, để bảo-trọng danh-giá
của Ngài. Ngày nay Ngài sang-trọng vô đối."
Giữa nguơn linh và hiện kiếp: Hai vị này có điểm giống nhau là
rộng tâm tu, xả thân cầu Đạo.
Ngài Cao-Quỳnh Cƣ sinh trong gia đình Nho phong Lễ giáo ở
Hiệp Ninh (Tây Ninh).
Thời kỳ làm Thơ ký Sở Tạo Tác tại Sài Gòn, ông thƣờng cùng
các bạn họp Xây bàn, đƣợc Đấng AĂÂ giáng đàn cho thi. Sau
đƣợc Đức Phật Mẫu và Thất Nƣơng hƣớng dẫn vào đƣờng
Đạo.
Ngày 23-4-1925, ông thọ phong Thƣợng Phẩm, sau khi lập
bàn Vọng Thiên cầu Đạo (ngày 1-11-Ất Sửu).
Ngày 7-10-1926 lập Tờ khai Đạo với chánh phủ.
Ngày 18-11-1926 (14-10-Bính Dần) thiết Đại Lễ Khai Đạo tại
Từ Lâm Tự. Ngài phò cơ viết ra Bộ Pháp Chánh Truyền thành
lập Hội Thánh.
Năm 1928, Ngài bị khảo đảo, sau khi Thánh Thất dời về Chùa
mới ở làng Long Thành. Quá đau lòng, Ngài lâm bịnh và qui
Tiên (ngày 1-3-Kỷ Tỵ) tại Thảo Xá Hiền Cung. Tháp Ngài đặt
phía trái trƣớc, mặt tiền Đền Thánh.
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HỚN BÁI CÔNG
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta tƣởng coi có một đại cơ nghiệp
của nhà Hớn, Hớn Bái Công đã lấy tình đức lập nghiệp, lấy
Nhơn Nghĩa làm căn bản tới 800 năm, khi đến nạn diệt tận rồi
cũng còn Hớn Hiến Đế nối nghiệp, qua Hớn Chiêu Liệt tức
nhiên Lƣu Bị biết khí số nhà Hớn đã mãn, muốn kiếm phƣơng
kéo dài mảy mún, tức nhiên để lại cho Hậu Chúa một đôi giáp
quý vô cùng, Ngài nói với Hậu Chúa tức nhiên Á Đẩu rằng:
"Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiêu nhi bất vi", nghĩa là
đừng vì ác nhỏ mà làm và cũng đừng vì thiện nhỏ mà không
làm. Về cá nhân hay xã hội đều đứng trong khuôn luật ấy cả.

HỚN CHIÊU LIỆT (LƢU BỊ) ĐẾN VỚI CAO ĐÀI
Các vì vua Việt Nam đã biết Thiên Đạo của Chí Tôn, đóng góp
ít nhiều để tô điểm phần Thế Đạo cho ra thiệt tƣớng. Giờ đây
là một ông vua của Trung Hoa đã nhìn nhận Đạo Trời và lấy
Nho Tông làm gốc, lấy tiết nghĩa làm nền. Hai chữ NHƠN
NGHĨA treo cao trên Hiệp Thiên Đài đã thể hiện ở Trung Hoa
không phải thời hiện tại thôi, mà đã có ngàn năm về trƣớc ở
đất Bắc.
Ngày 25-2-Giáp Tuất (dl: 08-4-1934) vua Lƣu Bị tức Hớn
Chiêu Liệt, có giáng cơ cho một bài Thánh Giáo:
Hớn Chiêu Liệt. Đại hỷ! Đa tạ! Đa tạ! Thậm tình! Thậm tình!
Ngã giáng đề thi:
"Thảm thệ hữu quan trƣờng thất tuyết"
Đức Quyền Giáo Tông bạch: -Thƣa Ngài ý Ngài nói: than
ngƣời bạn có thề nguyền là Quan Trƣờng bị thất tuyết?
- Thị ngã:
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Thần Hớn là do thuận nghĩa Tào?
Lƣu danh chí khí vị thanh đao.
Thi ân lƣu nghiệt Huê Dung Lộ.
Thủ bại đồ vƣơng nạp phiến bào.
Hƣng Ngụy sát vong Viên Thiệu Tƣớng,
Nhục Ngô thất thủ Địa Linh Châu.
Vấn lai thử nhựt là trung nghiã?
Hồi lụy thi phiêu bất hiệp đầu.
Quyền Giáo Tông bạch: - Bạch ngài "thi phiêu" là chi?
- Là thây phơi" (Thăng)
Trƣớc tiên xin định nghĩa 2 chữ "Thất Tuyết" là gì.
-Thất là mất; Tuyết là chất nƣớc bị đông đặc. Vậy Thất Tuyết
là chết ngoài sƣơng tuyết, thây phơi vất vả không có hòm
rƣơng. Vì sao Lƣu Bị nói Quan Vân Trƣờng thất tuyết, tức là
chết phơi thây ngoài sƣơng tuyết một cách đau thƣơng vất vả.
Từ cổ cận kim, ai ai cũng phục cái trung can nghĩa khí của
ông, nên cả Á Đông đều tạo đền thờ mà sùng bái. Theo sử nói
Ngài sanh năm Kiến An thứ 24 hƣởng thọ 58 tuổi. Cổ nhân
còn lƣu lại hai bài thi tả cuộc đời Ngài nhƣ vầy:
Đệ nhất anh hùng Quan Tƣớng Quân,
Cuối đời Đông Hán một kỳ nhân.
Cung đao đã rạng oai hùng võ,
Nghiên bút còn thêm nét nhã văn.
Trung trực gƣơng lòng soi Nhựt Nguyệt,
Xuân Thu nghĩa khí sánh phong vân.
Chẳng riêng vì một thời Tam Quốc,
Muôn thuở sùng tôn bậc Thánh Thần.
Trời tạo anh hùng đất Giải lƣơng,
Ngƣời đua sùng bái Hán Vân Trƣờng.
Vƣờn Đào một buổi anh cùng chú,
Hƣơng khói nghìn thu Đế với Vƣơng.
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Nghĩa khí lòa mây hòa nắm sớm,
Trung can vằng vặc rọi đài gƣơng.
Đến nay đền miếu đầy thiên hạ,
Chim mến cành xƣa trải gió sƣơng.
Quyền Thiêng Liêng rất công minh, chấm công chuyển thế của
Quan Công nặng hơn Lƣu Bị nhiều. Còn tại thế: bên Tàu,
Nhựt, Thái Lan, Cao Ly, Miến Điện, Việt Nam …không có nơi
nào không có đền thờ Quan Công. Bên Thái Tây cũng lan tràn
khi ngƣời Tàu Âu nhập. Còn Lƣu Bị đƣợc nhắc công Nhơn
Nghĩa chớ không ai thờ.Núi Ngọc Triều (Trung Quốc) nơi cửa
ngõ thờ ông có đôi liễn:
- Xích diện, bình xích tâm, kỵ xích Thố truy phong, trì khu thời
cô vong xích đế.
- Thanh đăng quan Thanh Sử, trƣơng Thanh Long yểm
nguyệt, ẩn vi xứ bất quí thanh thiên.
Nghĩa là: -Mặt đỏ nhƣ lòng son, cỡi ngựa Xích Thố truy phong
ruổi dong đâu đâu, lòng vẫn không bao giờ quên Xích Đế.
-Bên ngọn đèn xanh, xem bộ sử xanh, cầm cây Đại Đao rồng
xanh vành nguyệt, dầu ngồi ăn ở nơi vắng-vẻ nào cũng không
thấy điều gì thẹn với Trời xanh.
Xin dịch bài thơ Nho văn ra chữ Nôm nhƣ vầy:
Thần Hớn vì sao trọng nghĩa Tào?
Nêu tên chí khí cậy Long Đao.
Đền ơn để nghiệp đƣờng huê lộ,
Quên đích đồ vƣơng trả mảnh bào.
Hƣng Ngụy tƣớng tài Viên Thiệu thác,
Hờn Ngô thất trận mất Kinh Châu.
Hỏi rằng trung nghĩa sao nên nổi?
Khóc, nhớ thây phơi chẳng ráp đầu!
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HỚN LIÊN BẠCH (HỒ HỚN HOA SEN)
(Bát Nƣơng Diêu Trì Cung)
Ngày 5 tháng 8 Ất-Sửu (dl: 22-8-1925) các Ngài Cƣ, Tắc,
Sang vừa họp lại bàn, thì Tiên Nƣơng Vƣơng-Thị-Lễ giáng để
trình diện một vị Tiên mới đến, xin ra mắt quí Ngài. Rất mừng
rỡ liền mời tân khách giáng vào; Tiên Nƣơng giáng:
- Em là Hớn-Liên-Bạch, xin hiến một bài thi ra mắt mấy Anh;
song, xin mấy Anh chớ nệ chi về văn chƣơng hay dở!
- Ông Cao-Hoài-Sang liền tiếp rằng: Tôi vừa nghe Cô VƣơngThị-Lễ nói thi-văn của Cô hay lắm; vậy tôi xin ra đề (ý của Ông
Sang chƣa tin cho mấy, e vì các ông bịa đặt mà giả mạo gạt
chăng).
Tiên Nƣơng bằng lòng, Ông Cao-Hoài-Sang suy nghĩ ra đề-tài
là "Tiễn-biệt tình lang". Thật ra thì ông cũng chƣa thật tin rằng
có đƣợc sự huyền diệu nhƣ vậy, nên ra đề thi là một cách thửthách khéo léo vậy thôi. Không ngờ. Lời thơ dìu dặt:
TIỄN BIỆT TÌNH LANG
Chia gƣơng căn-dặn buổi Trƣờng-đình,
Vàng đá trăm năm tạc tấm tình.
Bƣớc rẻ ngùi trông con ác xế.
Lời trao buồn nhớ lối trăng thinh.
Ngày chờ mây án ngàn dâu khuất,
Đêm bặt đèn khuya một bóng nhìn.
Lần lựa cô phòng xuân thỏn-mỏn.
Xa xuôi ai thấu nỗi đinh-ninh.
Hớn-Liên-Bạch
Dứt bài thi, các Ông rất khen tặng: văn thiệt là quán thế!
Việc Xây bàn có kết quả. Bây giờ các ông lại kiếm nhớ những
bạn tác nào lúc còn sanh tiền biết làm thi thì mời về, đặng thử
nữa! Đoạn nhớ đến Ông Huỳnh-Thiên Kiều tức là Quí Cao, là
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ngƣời thuở sanh tiền giúp việc sở tuần thành, bổ vào Dinh Đốc
lý Sàigòn, coi về sở Patentes. Ngƣời ấy, còn ai ở Sàigòn mà
chẳng biết, khi ở thế có chân trong Hội-Thi-Xã. Mấy Ông bèn
vái tên họ của ông Bạn Huỳnh-Thiên-Kiều tự là Quí-Cao. Bấy
giờ có ông Quí-Cao giáng thật, hoà nguyên vận bài thi của Bà
Bát-Nƣơng Hớn-Liên-Bạch: Họa Thi:
Ình-ình trống giục thảm Trƣờng-đình,
Đau nỗi chia phôi một chữ tình,
Hồng-nhạn đƣa tin trông vắng dạng.
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.
Vầng trăng xẻ nửa lƣng tròng ngó,
Một mảnh gƣơng treo biếng mắt nhìn.
Kẻ ở phƣơng trời ngƣời góc bể,
Lòng thành nhắn gởi chữ khƣơng-ninh.
Trong đàn hôm ấy các Ông xin Tiên Cô Bát-Nƣơng tiếp một
bài thi nữa lấy đề là "Hoài-Lang". Cô chẳng suy nghĩ chi, lời
thơ tuôn nhƣ suối nguồn:
HOÀI LANG
Động đình nhớ buổi tạm chia đƣờng.
Bốn giọt nhìn nhau lối rẻ cƣơng.
Trời thảm mây giăng muôn cụm ủ.
Biển sầu nƣớc nhuộm một màu thƣơng.
Cờ Thần chạnh lúc vầy đôi bạn,
Tiệc ngọc nào khi hội nhất trƣờng.
Mƣợn vận lƣơng-nhân xin nhắn-nhủ,
Vƣờn xƣa tiếng nhạn luống kêu sƣơng.
Hớn-Liên-Bạch

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

HỚN RƢỚC DIÊU TRÌ (Tích)
Vua Hớn Vũ Đế
tiếp rƣớc Đức
Diêu Trì Kim
Mẫu. Do Điển
tích nhƣ sau:
Trong ngày lễ
khánh thọ, vua
Vũ Đế nhà Hớn
có sở nguyện
muốn cầu Đức
Diêu Trì Kim Mẫu đến chứng lễ. Có một vị Tiên là Đông
Phƣơng Sóc biết đƣợc ý nhà vua, nên Ông tình nguyện đến
triều bái Đức Phật Mẫu để tỏ mọi điều. Phật Mẫu hẹn đêm
Trung thu sẽ giáng lâm xuống Hoa Điện, là ngôi đền do vua Vũ
Đế lập ra. Vào nửa đêm Trung thu, bỗng có chim thanh loan
bay đậu trƣớc sân, ông Đông Phƣơng Sóc cho biết đó là tin
của Đức Phật Mẫu sắp đến, rồi sau đó Đức Diêu Trì Kim Mẫu
và Cửu Vị Tiên Nƣơng cũng giáng lâm xuống Hoa Điện và ban
cho vua Vũ Đế bốn quả Đào Tiên. Do sự tích này, ở chánh
điện Báo Ân Từ tại Tòa Thánh Tây Ninh, có hình ngôi Hoa
Điện, trên có Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nƣơng cỡi chim
thanh loan, đứng bên có Đông Phƣơng Sóc đang tiếp rƣớc
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Phật Mẫu. Trƣớc sân Hoa Điện là Đức Thƣợng Phẩm quì
nghinh giá.
Có nghĩa là vua Hớn Võ Đế rƣớc Đức Phật Mẫu Diêu Trì về
ngự nơi Hoa Điện để sùng bái trong tinh thần tôn kính.
Qua các triều đại Đế Vƣơng cho chí đến đời nhà Hớn (Hán),
duy chỉ có vua Hớn Võ Đế là thật lòng thành kính và tin tƣởng
Đấng Phật Mẫu hơn ai hết. Từ xƣa, nhơn loại đã có thờ Đấng
Phật Mẫu, cũng gọi là Diêu Trì Kim Mẫu hay Bà Thiên Hậu, tin
chắc rằng Đấng Vô Hình ấy tạo hóa ra nhơn loại và vạn vật,
nhƣng chƣa ai đƣợc may mắn nhìn thấy Đức Phật Mẫu.
Vua Hớn Võ Đế còn gọi Hán Vũ Đế (141-87 trƣớc Tây lịch) là
vị vua thứ 5 của nhà Hớn bên Tàu rất tín ngƣỡng Trời Phật.
Khi mới lên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một cảnh chùa thật
tráng lệ gọi là HOA ĐIỆN để sùng bái Trời Phật. Bởi chùa nầy
đƣợc chạm khắc hình các thứ hoa lộng lẫy nhƣ là một Cung
Điện toàn bằng hoa. Đến năm Hớn Võ Đế đƣợc 61 tuổi, nhà
vua định tổ chức một Lễ Khánh Thọ Đáo-tuế long trọng, với
ƣớc vọng đƣợc mời Đức Phật Mẫu giáng ngự. Bấy giờ có ông
Đông Phƣơng Sóc, trƣớc kia làm quan triều đình của Hớn Võ
Đế, sau về núi tu luyện, đắc Đạo thành Tiên. Ngài động tâm,
đoán biết đƣợc ý định của Hớn Võ Đế nơi triều. Ông liền
xuống núi, vào triều đình yết kiến nhà vua. Vua Hớn gặp đƣợc
Đông Phƣơng Sóc thì mừng rỡ. Ông Đông Phƣơng Sóc
phụng mạng đến thỉnh cầu Phật Mẫu giáng vào đêm Trung
Thu chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế.
Đức Phật Mẫu có đem theo 4 Tiên đồng Nữ nhạc đờn ngâm
bài chúc thọ và tặng 4 quả Đào Tiên. Khi Phật Mẫu đến có
Thanh loan báo tin trƣớc. Thanh loan chính là con chim lịnh
của Đức Phật Mẫu, dùng chở Đức Phật Mẫu du hành khắp
nơi.
Hôm ấy nhà Vua chỉnh trang thật long trọng, tinh khiết để
nghinh tiếp Đức Phật Mẫu có đủ nghi thức trang hoàng. Đêm
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rằm Trung Thu năm đó, đầu giờ Tý, Hớn Võ Đế quì trƣớc Hoa
Điện, thành tâm cầu khẩn. Xảy thấy một con chim Thanh loan
đáp xuống sân Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật Mẫu cùng
Cửu vị Tiên Nƣơng và 4 Tiên đồng Nữ nhạc giáng lâm trƣớc
Hoa Điện. Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật Mẫu vào ngự nơi
Hoa Điện có Nhạc reo vang và Tiên Nữ múa hát. Đức Phật
Mẫu dạy 4 Tiên đồng Nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 quả
Đào Tiên và ca ngâm bài chúc thọ. Ông Tiên Đông Phƣơng
Sóc quì, hai tay nâng cái dĩa lên để rƣớc lộc (rƣớc 4 quả Đào
Tiên).
Bốn vị Tiên đồng Nữ nhạc ấy có tên là: Hứa Phi Yến, An Phát
Trinh, Đổng Song Thành, Vƣơng Tử Phá.
Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh ấy nên cho thợ khéo, chạm
khắc tạc hình Đức Phật Mẫu và Chín vị Nữ Tiên nơi Hoa Điện
để phụng thờ. Sự tích nầy đƣợc truyền tụng đến ngày nay.
Do đó, nơi thờ Đức Phật Mẫu đƣợc gọi là ĐIỆN mà nơi thờ
Đức Chi-Tôn gọi là ĐỀN. Ngày nay trong cửa Đạo, Đức Phạm
Hộ Pháp dạy đắp tƣợng thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên
Nƣơng nơi Báo Ân Từ nhƣ hình ảnh đã nói trên.
. Nhƣng ở đây không tạo hình vua Hớn Võ Đế mà lại đắp hình
Đức Cao Thƣợng Phẩm quì cung nghinh Đức Phật Mẫu.
Tại sao? Đức Hộ Pháp có giải thích rằng :
Đáng lẽ tạc hình Hớn Võ Đế, nhƣng vì đời Hớn đến nay quá
xa, lại nữa nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh của Hớn
Chung Ly trong Bát Tiên đầu kiếp. Nay là thời Hạ nguơn Tam
Chuyển, bƣớc qua Thƣợng nguơn Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh
lịnh giáng phàm làm Tƣớng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo.
Đức Cao Thƣơng Phẩm chính là Chơn linh Hớn Chung Ly
giáng phàm kỳ nầy, nên tạc hình Đức Cao Thƣợng Phẩm thay
vào chỗ Hớn Võ Đế thì thuận hơn.
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HỢP BÃO CHI MỘC, SINH Ƣ HÀO MẠT.
CỬU TẰNG CHI ĐÀI, KHỞI Ƣ LŨY THỔ.
THIÊN LÝ CHI HÀNH THỦY Ƣ TÖC HẠ
Hợp bão chi mộc, sinh ƣ hào mạt. Cửu tằng chi đài, khởi ƣ lũy
thổ.
Thiên
lý
chi
hành
thủy
ƣ
túc
hạ
合抱之木生於毫末。九層之臺起於累土。千里之行始於足下。
Đức Lão Tử đã dạy: Cây to một ôm sinh ra từ nhánh bé xíu.
Đài cao chín từng phát khởi từ mô đất cỏn con. Cuộc viễn
hành ngàn dặm bắt đầu từ một bƣớc chân ngắn ngủi.

HỦ NHO
Thầy dạy: "Lễ Nhạc chẳng hoàn toàn, nhiều đứa cậy tài học
giỏi lƣợm 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 bƣớc Ðạo"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUỆ MẠNG KIM TIÊN (Huệ Mạng Trƣờng Phan)
慧命金仙
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Mạng:
cái sự sống của con ngƣời. Huệ mạng là lấy cái trí huệ làm
mạng sống cho mình. Ý nói: ngƣời tu đã đạt đƣợc trí huệ. Đắc
Kim Tiên là phẩm vị Thiên Tiên, đối phẩm Phật).
Huệ Mạng Kim Tiên là Đạo hiệu của Ông Đạo Nhỏ, tu đắc
Đạo tại Linh Sơn Động trong núi Bà Đen. Ngài có pháp danh là
Tánh Thiền, gọi là ông Đạo Nhỏ vì ông nhỏ ngƣời, chuyên làm
công quả gánh nƣớc cho Chùa, cung cấp nƣớc uống cho
khách thập phƣơng khi đến viếng chùa lễ Phật. Ông tu đạt
đƣợc trí huệ và thần thông, thƣờng đi xuống núi cứu độ ngƣời
đời.
Thầy dạy: "Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc
dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ Đạo
vẫn nhƣ nhiên. Do công đức mà đắc Đạo cùng chăng. Nhƣng
mà có một điều là Ngọc Hƣ Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ,
nên tu nhiều mà thành ít. Vì vậy mà các con coi thử lại, từ
2000 năm nay, bên Á Đông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên,
Phật? Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên thôi"
Huệ Mạng Kim Tiên cũng gọi là Huệ Mạng Trƣờng Phan giáng
cơ cho thi, có ghi trong Thánh ngôn:
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Trƣớc ƣớc cùng nhau sẽ hiệp vầy,
Nào dè có đặng buổi hôm nay.
Gìn lòng tu niệm cho bền chí,
Bồng Đảo ngày nay đặng hiệp vầy.
Tây Ninh tu luyện động Linh Sơn,
Chẳng quản mùi trần với thiệt hơn.
Trăm đắng ngàn cay đành một kiếp,
Công hầu Vƣơng bá dám đâu hơn.
(ngày 23-12-1925)
- Xin chƣ vị gắng tu, thấp thỏi nhƣ Tôi nhờ trọn tin Trời Phật,
còn đƣợc ân thƣởng Huệ Mạng Kim Tiên, huống hồ chơn linh
cao trọng nhƣ quí vị, nếu chịu tu ngày sau phẩm vị còn cao
đến bực nào". Đây là bài Thánh giáo của Huệ Mạng Kim Tiên:
Thanh Trƣớc Đàn, đêm 12-7-Nhâm Thìn (dl: 31-8-1952)
HUỆ MẠNG KIM TIÊN
Mừng mấy em nam nữ, Bần Đạo nhìn thấy lòng ngƣỡng mộ
đạo đức của mấy em, nên nhơn lúc rảnh, ghé để đôi lời chỉ
biểu
Vô thƣợng danh đề ngã tự linh,
Bất năng luyến tục tẩy văn thinh.
Chơn tu sơn tháp Bà Đen thị,
Nhứt Phật hạ nguơn đắc vị vinh.
Bần đạo tƣởng lại oai nghi nhƣ Tần, Trụ, thử hỏi danh đề tại
chốn nào? Còn nhƣ Tăng đồ mãn kiếp háo danh lừa sanh
chúng, hƣởng của thập phƣơng rồi lo thân giải thoát, hỏi cũng
danh gì? Cƣời....Thật Bần Đạo chẳng phải ngƣời Việt hoặc
một chủng sắc văn minh, nhƣng nhờ đƣợc chí hy sinh tầm
phƣơng cứu khổ cho toàn bổn dân đến cơ thoát khổ, chẳng
tƣởng hƣ danh, không màng tƣ lợi, nhờ đó mà đắc quả.
Bạch: - Ngài là Đức Huệ Mạng Kim Tiên phải chăng?
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- Phải.! Mừng đã hiểu đƣợc Bần đạo. Nhân lúc Việt chủng lâm
nàn, Bần đạo khuyên mấy em nên nhớ danh đề trên bóng cờ
cứu khổ, chớ xao lãng. Nên nhìn đời giả tạm, chỉ tƣởng mảnh
hình hài là của Chí Linh cho Vạn linh, rồi nhớ đến con đƣờng
Hằng sống. Cƣời.. Bần Đạo nói tiếng Việt coi không suông,
nhƣng không sao.... Cƣời....
Bạch: - Cầu xin Đức Ngài cứu độ đệ tử Bạch Vân.
- Phải. Nhƣng quả nghiệp trả vay, vay nhiều nên thiếu nợ.
Rán! Thánh Địa phải đƣợc hoàn toàn, còn nhiều bất trắc, bởi
vậy mà chƣa yên. Nhơn Nghĩa, Nghĩa Nhơn lo tròn vui đẹp đó.
Cận nhựt hữu đại tai, khả định chí trụ tâm. Đạo Cao, Cao Đạo,
khổ bất cụ, bất cụ tất thành công. Mấy em rán nhớ".

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

菩提本無樹
明鏡亦非臺
本來無一物
何 處 有 (匿) 塵 埃

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

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

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

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

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

HUNG HOANG
凶 荒
E: Wicked.
F: Méchan.
Hung: Dữ tợn, ác. Hoang: không kềm chế. Hung hoang là
hung dữ, không sợ một ai.
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Hung hoang đãng tử: con nhà hung dữ, chơi bời lêu lỏng, phá
hại xóm làng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hung-hoang tội báo nghiệt căn,
"Kẻ chê người thị không bằng cỏ cây."

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

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

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

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

HUỜN HƢ
還虛
E: To return in the Nothingness.
F: Rentrer dans le Néant.
Huờn: Quay về, trở lại, trả lại. Hư: trống không, cõi Hƣ linh.
Huờn hƣ là trở về Hƣ vô, tức là đạt đƣợc sự mầu nhiệm.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
"Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HUỜN NGUYÊN
原還
Gọi là huờn nguyên hay hoàn nguyên, tức là trở về nguồn cội.
Phép luyện đạo trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ là luyện Tam
Bửu (Tinh- Khí- Thần) hiệp nhứt, tức là luyện Tinh hóa Khí,
luyện Khí hiệp Thần, luyện Thần huờn Hƣ, tạo đƣợc Chơn
thần huyền diệu là đắc đạo tại thế.

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

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

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

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

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

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

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

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

467

Thất Nƣơng giáng: 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện huyền diệu cao sâu,
Lập công chuộc tội mới hầu khỏi oan.
Phƣớc Thiện cứu kẻ ngỗ ngang,
Độ Chi Phái nghịch dễ dàng cảnh tu.

HUYỀN DIỆU CƠ BÖT
玄妙乩筆
Cơ Bút quả là mầu nhiệm, diệu huyền, sâu kín, hiển linh.
Đạo Cao Đài thành hình do Cơ Bút: từ việc kiến trúc Đền
Thánh, nghi thức thờ phƣợng, lập Hội-Thánh, Thánh
giáo…đều do Cơ Bút cả.
Tại sao mở Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn không giáng bằng
xác thân, mà lại giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút?
1- Mục-đích của Đạo Cao-Đài là tận-độ chúng sanh, độ 92 ức
nguyên-nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa đọa hồng trần.
2- Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo không giáng bằng xác thân
mà chỉ giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút, là vì thời kỳ chuyển
Đạo vô-vi hiệp Tam-thanh chấn-hƣng Tam giáo Phục nhứt
Ngũ chi nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút mới
qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo.
3- Đức Chí-Tôn làm Giáo-chủ Đại-Đạo là Đấng vô hình, dùng
HUYỀN DIỆU CƠ BÖT dạy Đạo thì dân tộc nào cũng có thể
học trực tiếp với ông Thầy Trời đƣợc, nếu họ biết dùng phép
"Thông-Thần-lực". Thế là sự bất đồng ngôn ngữ chẳng còn là
một sự thắc mắc nữa."
Bởi: Nhứt kỳ và Nhị-kỳ Phổ-Độ: Phật, Tiên, Thánh, giáng linh
Tam-giáo; nhân buổi nhơn-loại chẳng hiệp đồng nên ba vị
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

468

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

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

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

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

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

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

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

HUYỀN KHUNG CAO
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
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Một giọt nƣớc nhành Dƣơng khắp rƣới,
Bốn phƣơng trời bờ bụi thảnh thơi.
Huyền-Khung-Cao chiếu đèn Trời,
Chỉ ngay đƣờng chánh lánh nơi đƣờng tà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUYỀN VI MẦU NHIỆM
1-Đền Thánh Cao Đài dƣới mắt ngƣời Công Giáo:
Cảnh "Sơn Lâm" là Tòa Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,
dƣới mắt ngƣời Công Giáo, nhìn ra là nơi Chúa Cứu Thế đến
và ngự trong nguơn hội này.
Một vị Linh Mục đến Tòa Thánh vui mừng, làm lễ bên ngoài và
nói rằng: "Tôi lạy đây là lạy chỗ Cha ta đến. Rồi lát nữa tôi vào
trong Đền Thánh mà lạy nơi Cha ta ngự". Vị Linh Mục tiếp:
Trong Thánh Kinh Tân ƣớc nói Đức Chúa Jésus Christ có tiên
tri "Trong 2.000 năm, Cha ta sẽ đến các ngƣơi một lần nữa,
chỗ Cha ta đến là SƠN LÂM, xung quanh nhiều CON MẮT.
Các ngƣơi muốn thấy Cha ta, đầu óc các ngƣơi phải minh
mẫn và sáng suốt, tâm hồn các ngƣời phải có lòng Thành
khẩn và Tín ngƣỡng hiệp lại mới thấy Cha ta".
Từ lâu đã có nhiều ngƣời đi tìm chỗ Cha ta đến, họ lên Hy-MãLạp-Sơn, lên non cao rừng thẵm mà tìm không thấy; còn nơi
Cha ta ngự là một "con vật linh động", xung quanh có nhiều
CON MẮT. Nghĩ rằng phải tìm ra con quái vật, nên họ bỏ luôn
không đi tìm nữa. Ngày nay thì tôi đã tìm thấy chỗ Cha Ta đến
rồi. Chỗ Cha ta đến là Đền Thánh đây, còn nơi Cha ta ngự là
bên trong Đền Thánh tại Quả Càn Khôn. Ông nói xong, ngồi
xuống lấy một cái que vạch lên đất: vừa gạch vừa giải thích:
Đền Thánh là một nét dài ở giữa, Đông lang và Tây lang là nét
ngắn hai bên, Hậu điện là một nét ngang sau cùng làm thành
chữ SƠN 山 (Sơn là núi). Hai đám rừng thiên nhiên trƣớc Đền
Thánh là chữ LÂM 林 Tức nhiên mỗi một chữ MỘC 木 là cây
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tƣợng cho một khu rừng, hai chữ đứng ngang nhau thành chữ
Lâm là thế. Nhƣ vậy tôi đã tìm thấy chỗ Cha ta đến là Đền
Thánh, còn bên trong là chỗ Cha ta ngự. Đền Thánh nếu nhìn
ngang giống nhƣ Con Long Mã quì, nhƣng nếu nhìn từ phía
trƣớc nhìn tới, thì thấy con Long Mã đang múa (Rõ là con vật
linh động). Xung quanh có nhiều CON MẮT tức nhiên là chung
quanh Đền theo những ô cửa sổ có trang trí hình Con Mắt tức
là THIÊN NHÃN THẦY vậy.
Hơn nữa phía trƣớc Đền có bàu Cà-na tức là Động đình Hồ là
nơi cho Long mã xuống tắm, nhƣng nay thì "HỒ" này quá dơ
bẩn nên Long mã không xuống tắm đƣợc nên "pháp đạo" bị
bế.
2-Thƣợng Tọa Phật Giáo Đại Hàn nhận biết về Đền-Thánh
Năm 1965, có nhiều lực lƣợng
Quân sự ngoại quốc tham
chiến tại Việt Nam, trong số đó
có Quân đội Đại Hàn. Số
ngƣời này có Thƣợng Tọa
Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) là Thiếu Tá Tuyên-úy
Phật Giáo của Quân đội Đại
Hàn. Ông Thƣợng Tọa Phát
Hồng Châu đến Tòa Thánh
Cao Đài Tây Ninh, xin ở lại
một đêm trong Đền Thánh để tìm hiểu huyền vi mầu nhiệm
của nền Đại Đạo nhƣ thế nào, vì ông đã đắc Lục thông, nghĩa
là ông có thể thấy xa và nhìn rộng ngoài cảnh giới của mắt
thƣờng thấy đƣợc.
Theo lời của Thƣợng Tọa Phát Hồng Châu kể lại thì Sƣ Phụ
của ông là một vị Hòa Thƣợng đã đắc Đạo, trƣớc khi viên tịch
đã nói với ông rằng: Ở Việt Nam có một nền Tôn giáo mới,
Đạo đó thờ MỘT CON MẮT trong khuôn hình Tam giác đứng,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đó là Đạo của Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế lập ra, Đạo đó
mới là đạo Chánh, Đạo đó mới có đủ quyền năng độ rỗi về
Phần xác và Phần hồn cho cả chúng sanh. Con phải tìm đến
nơi đó mà nhập môn vào cửa Đạo. Sau khi Sƣ Phụ của ông
viên tịch, ông đƣợc lên thay thế làm Chủ một ngôi chùa lớn tại
Thủ đô Hán Thành. Nay ông tình nguyện vào Quân đội Đại
Hàn làm Thiếu Tá tuyên úy Phật giáo là cốt yếu qua Việt Nam
tìm đến nền Tôn giáo Thờ "MỘT CON MẮT" trong khuôn hình
Tam giác đứng. Thƣợng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) đƣợc Hội Thánh cho phép ở lại một đêm (ông ngồi
Thiền). Thời điểm này Đức Thƣợng Sanh đang cầm quyền Hội
Thánh. Sáng ra Thƣợng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) nói: Quả thật Đền Thánh có nhiều huyền vi mầu nhiệm
không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể nói đƣợc một điều là:
dƣới độ sâu của Đền Thánh chừng 300 thƣớc có sáu nguồn
nƣớc đoanh lại, mà thƣợng nguồn phát sanh từ Trung Quốc,
cuối nguồn đƣa lên Núi Bà Đen (chỗ nền Vạn Pháp Cung).
Sáu nguồn nƣớc này là Linh huyệt LỤC LONG PHÒ ẤN
(Trùng hợp với lời của Bác vật Lang) Đền Thánh đƣợc ấn trên
huyệt này, về sau Đền Thánh sẽ linh thiêng và mầu nhiệm vì:
Tất cả hồn thiêng sông núi của Trung Quốc sẽ chảy về đây:
Những tinh hoa của dân tộc, những mầu nhiệm thiêng liêng
của Trung Quốc đã có từ trƣớc sẽ qui tụ về đây. Những tài
năng về nhân lực, những phong phú về vật lực, những sáng
tạo về trí lực sẽ qui tụ về đây (ứng vào câu Thánh Ngôn của
Đức Chí-Tôn:
"Một nƣớc nhỏ nhen trong Vạn quốc,
"Mà sau làm CHỦ mới là kỳ."
Chính ngƣời Trung hoa họ cũng biết trƣớc nhƣ vậy, nên đã
cho ngƣời (Các Thầy địa lý) qua Việt Nam để ếm những linh
huyệt này (Dùng bùa Lỗ Ban) nhƣng họ đã không biết đến linh
huyệt "Lục long phò ấn" ở Tòa Thánh Tây Ninh (Vì lúc đó nơi
đây là khu rừng Cấm). Tuy nhiên họ cũng ếm đƣợc một linh
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huyệt xuất Vƣơng, xuất Tƣớng tại Mỹ Tho (núi Lan gần Thánh
Thất Khổ Hiền Trang) Việc này nhờ Bát Nƣơng mách bảo và
nhờ Tổ Sƣ Lỗ Ban giáng Cơ chỉ dẫn. Đức Hộ-Pháp đã giải ếm
đƣợc huyệt này và lấy đƣợc LONG TUYỀN KIẾM. Thƣợng
Tọa Phát Hồng Châu (Pack-Hong-Shu) hứa rằng: Ngày nào
Đạo Cao-Đài truyền qua Đại Hàn, Ông sẽ hiến một ngôi Chùa
lớn của ông tại Thủ đô Hán Thành để làm Thánh Thất Cao Đài
và sẽ khuyên tín đồ Phật Giáo của Ông vào Đạo Cao Đài hết.
Trƣớc khi về nƣớc Thƣợng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) đến Thánh Thất Đô thành (891 Trần Hƣng Đạo) nhập
môn rồi mới về nƣớc.
3- Đức Hộ-Pháp là hiện thân của Đức Chúa Jésus Christ.
Ấy là nhờ nhận dạng Bí tích: Ngƣời thƣờng chỉ biết đƣợc một
phần nào trong cái cơ vi bí mật của Tạo hoá có thể từ trong
kiếp trƣớc, nay qua kiếp này còn lại một ít dấu tích mà ngƣời
sành đời mới nhận biết hay đoán ra đƣợc thôi. Đó gọi là Bí
tích. Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay: Một Đấng mà toàn
Đạo rất là tôn trọng đây là Đức Hộ Pháp, có ai biết đƣợc Ngài
là ai?
Ông Phạm Công Tắc, hiện Ngài là Ngự Mã Thiên Quân HộPháp Vi-Đà. Ngài nắm Ba Châu trên cõi Trời, nên nhơn sanh
niệm danh Ngài là "Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên
Tôn". Nhƣng khi ngự ngai thì mặc Đại phục có Mão và "Ngƣời
phải mặc giáp, đầu đội Kim Khôi toàn bằng vàng, trên Kim
Khôi có thể Tam Sơn, giống nhƣ cái chỉa ba ngạnh, chủ nghĩa
là Chƣởng Quản Tam Thiên bên Tây Phƣơng Cực Lạc".
(Pháp Chánh Truyền) Do đó mà khi thuyết giảng Đức Ngài có
dạy rằng lẽ ra câu niệm phải là "Nam mô Tam Thiên Thế giới
Hộ Pháp giáng lâm" vì đã thành thói quen niệm nhƣ trên, nên
không sửa.
Trên thân Đức Ngài còn lại những dấu tích của Chúa Cứu Thế
khi bị đóng đinh trên Thánh giá.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

487

HUYỀN VI BÍ MẬT THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ-Pháp nói ngày 13-10-Giáp-Ngọ 1954)
"Cái duyên ngộ Đạo của chúng tôi lúc đó chƣa có quyền năng
thiêng-liêng xúi biểu hay xô đẩy. Chúng tôi muốn tìm hiểu
huyền-vi bí-mật thiêng-liêng của Đức Chí Tôn đã tạo ra Càn
Khôn Vũ trụ. Sách vở để lại cũng nhiều, nhƣng thật ra lý thuyết
ấy làm cho chúng tôi chƣa quyết định về tín-ngƣỡng cách nào
mà đức-tin đã có thật vậy."

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

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

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

HUYNH ĐỆ MÃN PHẦN
(Huynh 兄 là anh, tức là ngƣời sanh ra trƣớc, chỉ có quyền dạy
dỗ mà thôi, tức nhiên kết hợp bởi Khẩu 口 : miệng; bộ nhơn 儿
là ngƣời, Đệ 弟 tức nhiên là thứ bực, sinh sau. Thế nên ngƣời
xƣa dùng từ ngữ trong ý nghĩa rộng rãi, không phân biệt nam
nữ, trai gái, anh chị. Chỉ lƣu ý đến ngƣời có trƣớc sau mà thôi.
Huynh đệ là anh em (chị em) tiếng anh em ngày xƣa dùng
trong nghĩa rộng.
Mãn phần: là xong một số phận tuổi tác mà thiêng liêng đã
định cho. Chứ không dùng qui vị hay qui liễu
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Thánh hiền ngày xƣa có quan niệm rằng tình nghĩa anh em
nhƣ là tay chân, tình nghĩa vợ chồng nhƣ xiêm áo, trong ca
dao Việt Nam có câu:
Anh em nhƣ thể chân tay,
Vợ chồng nhƣ áo cởi ngay tức thì.
Cổ ngữ cũng có nói: Cái ở thế gian rất khó đƣợc là anh em:
"Thế gian tối nan đắc giả huynh đệ" 世間最難得 者兄弟".Câu
này đƣợc trích từ câu chuyện trong sách Bắc Tề nhƣ sau: Ông
Tô Quỳnh làm quan Thái thú huyện Thanh Hà. Dân trong
huyện có hai anh em ruột tên là Phổ Minh tranh giành ruộng
đất, đã nhiều năm thƣa kiện không ngã lẽ, mỗi bên viện cả
trăm ngƣời để làm chứng. Vụ án đƣợc chuyển lên quan Thái
thú, ông Quỳnh đòi vào mà phủ dụ rằng: Cái khó đƣợc trong
thiên hạ là anh em, cái dễ đƣợc là ruộng đất. Thảng nhƣ đƣợc
ruộng đất mất anh em, bấy giờ trong lòng của hai ngƣời thế
nào? Nói đến đó, quan Thái Thú bèn rơi lụy khóc. Anh em Phổ
Minh cúi đầu xin về nhà nghĩ lại...Chia rẽ năm năm, rồi sau
anh em hòa thuận trở lại….
Xem thế, tình anh em thực là nồng nàn thắm thiết, từ buổi lọt
lòng đến lúc trƣởng thành, biết bao nhiêu là niềm thƣơng yêu
khăng khít. Nếu chẳng may, anh hay chị mãn phần thì phận
làm em lại há nỡ chẳng tiếc thƣơng sao.
Đạo Cao Đài thể hiện cái tình anh em khi tử biệt bằng bài
Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần.
Bài Kinh này đƣợc bà Đoàn Thị Điểm là một vị nữ Tiên trong
Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho toàn chúng sanh trong Đạo
Cao Đài, để em tế lễ anh chị đã quá cố:
KINH TỤNG HUYNH-ĐỆ MÃN PHẦN
(Giọng Nam-Ai)
Niềm thủ-túc đã đành vĩnh-biệt,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

491

Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.
Thân nhau từ buổi lọt lòng,
Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau.
Câu chọc ruột còn đau-đớn bấy,
Huống âm-dƣơng hết thấy mặt nhau,
Rẽ phân cốt nhục đồng-bào,
Cảnh thiên cõi tục lẽ nào không thƣơng.
Thƣơng những thuở huyên đƣờng ôm-ấp,
Thƣơng những khi co đắp chung mền.
Thƣơng hồi thơ bé tuổi tên,
Thƣơng cơn khôn lớn giữ bền nghĩa nhau.
Rủi Thiên số Nam-Tào đã định,
Giải căn sinh xa lánh trần ai.
Khá tua theo bóng CAO-ĐÀI,
Nƣơng mây thoát tục ra ngoài Càn-Khôn.
Khối tình ái hƣơng hồn dầu nhớ,
Tránh oan-gia giải nợ trầm-luân.
Viếng thăm hôm sớm..... (1)
Trọng câu thần tỉnh ân cần cung Tiên.
Gởi Tổ-Phụ..(2).. hiền cung-phụng,
Gởi sắp em còn sống nơi đời.
Rót chung ly biệt lƣng vơi,
Mảnh lòng tha-thiết đƣa ngƣời bạn xƣa.
(Đoàn Thị Điểm)

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

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

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

HUỲNH HOA TIÊN NỮ (Tiên)
Huỳnh Hoa Tiên Nữ là Thánh hiệu của Nhứt Nƣơng Diêu Trì
Cung. Truyền thuyết thì bông Huỳnh Hoa là sự tích vị Công
chúa Nhã-Tùy con của ông Tùng-Vƣơng-Đế. Thái Tử lại vì sắc
lịch của em ruột mà mê mẩn nên Huỳnh Hoa Công Chúa trốn
Cung mà đi và vì buồn phận mà thác. Bà hóa thành bông
Huỳnh Hoa. Thái Tử nghe đồn ngày hoa nở thơm cả xóm làng
và hoa rất đẹp nên cũng lại xem. Khi đến nơi thì hoa rụng, ý
không cho anh thấy mặt Nàng.
HOA- Nhứt Nƣơng Diêu-Trì-Cung: Thể hiện qua Bài thài HộiYến Diêu-Trì:
HOA thu ủ nhƣ màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về;
Non sông trải cánh Tiên Hòe,
Mƣợn câu thi hứng vui đề chào nhau.
- Ngày 15-8-Bính Tý (10-9-1946) tại Đền Thánh, Hoa Nhứt
Nƣơng có nối điêu bài Thánh Giáo của Phật Mẫu nhƣ sau:
Trông động cũ màu trời biến sắc,
Trông Cung Nga thiếu mặt Từ Quân.
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Trông xa đảnh Thánh non Thần,
Trông Đền Ngọc Khuyết vắng phần thiên lƣơng.
- Ngày 15-8-Ất Tỵ tại Đền Thờ Phật Mẫu, do Đức Thƣợng
Sanh và Ngài Hiến Pháp phò loan, Nhứt Nƣơng cho bài Thi:
HOA ngào ngạt mùi hƣơng tỏa kính,
Cảm lòng thành điệu Thánh nƣơng về.
Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,
Lo tu sau khỏi não-nề kiếp duyên.
- Ngày rằm tháng 8 của năm 1942, Ngài Khai Đạo và Hiến
Đạo phò loan, Bà Nhứt Nƣơng giáng cho 4 câu thi:
NHỨT khí tạo đoan cả địa cầu,
NƢƠNG theo Mẹ Cả giải vài câu.
KÍNH dâng Tam bửu hằng năm vẹn,
TẶNG lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.
Huỳnh-Hoa Tiên nữ giáng Cơ:
Chào các em nam nữ. Cho Thi:
HUỲNH lƣơng giấc mộng có chi vui,
HOA trổ gặp thời chớ dễ ngƣơi.
TIÊN cảnh sẵn chờ ngƣời nữ sĩ,
NỮ nam đồng phận nếm ngon bùi.
Em rất vui mừng đƣợc thấy Hiền tỷ có lòng hoài cố nhắc nhở
đến nên có đôi lời chung vui cùng Hiền tỷ.
Bà Nữ Chánh Phối Sƣ bạch: Tôi nhớ buổi khai Đạo, Phật Mẫu
cho bốn cô đến độ chúng tôi, ơn trọng ấy tôi nhớ hoài. - Điều
đó là bổn phận của các Em nơi Cung Diêu Trì lãnh lịnh Đức
Diêu Trì Kim-Mẫu vậy thôi, chớ có chi là ơn nghĩa, Hiền tỷ chớ
quá nặng. Từ đấy, em hằng nhớ Hiền tỷ, nhƣng chẳng gặp
đƣợc dịp may. Nay em về chia mừng cùng Hiền Tỷ là thấy
Hiền Tỷ đang gánh một trách nhậm thiêng-liêng quan trọng để
dìu dắt Nữ phái, mặc dầu không có dịp gặp nhau trao đổi lời
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mừng, nhƣng lúc nào Em cũng ở gần bên Hiền Tỷ để chia vui
sớt buồn. Hiền Tỷ nên khuyên Nữ phái ráng lập vị mình cho
xứng phận và khỏi phụ lòng mong mỏi của các Tiên Nƣơng
nơi Diêu Trì Cung. Lúc nãy, anh Cao Thƣợng Phẩm đã chỉ dạy
nhiều về phần Nữ phái rồi, nếu các em Nữ phái ráng để ý mà
thực hành theo đó thì xong phận. Xin hẹn khi khác Em sẽ đến
nữa để cùng Hiền Tỷ hàn-huyên câu chuyện đạo đức
Nhân Huỳnh Hoa nở trong Nội-Ô Tòa-Thánh:
Trong một đêm mƣa tầm tã, nơi Hạnh Đƣờng có một đóa
Huỳnh Hoa nở nhụy. Các anh em ái mộ hoa Tiên nên cảm
hứng vài bài thơ lƣu niệm. Nhơn dịp nầy, xin lục lại những vần
thơ của các bậc tiền bối cảm vịnh bông Huỳnh Hoa và bài
Thánh Thi của Huỳnh Hoa Tiên Nữ đề, để cùng thƣởng thức.
Đàn cơ đêm 20-8-1959 tại Giáo Tông Đƣờng:
Huỳnh Hoa Tiên Nữ kính đề
Thể cách đoan trang tiết rạng ngần,
Muôn đời giữ trọn vóc thanh xuân.
Lồng sƣơng dạng ẩn tầng khuê các,
Dấu bóng hƣơng che mắt thế trần.
Cao khiết đề danh lầu Thƣợng Uyển,
Tinh anh thọ sắc Đấng Hồng Quân.
Cảm tình ngƣỡng vọng không e-lệ,
Đáp tạ xin lƣu tạm mấy vần.
-Tại Nữ Đầu Sƣ Đƣờng ngày 21-6- Canh Tý (dl: 14-6-1960)
Phò Loan: Thƣợng Sanh- Tiếp Pháp
Kính chào chƣ Hiền huynh: Thƣợng Sanh, Tiếp Pháp, chƣ
Đạo Hữu và chƣ Đạo Muội.Thiếp có mấy lời ra mắt chƣ vị.
THI
HOA hớn hở vui chào cảnh trí,
Hé cành tƣơi khoe nhụy tỏa hƣơng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phỉ thay gặp khách từ chƣơng,
Nghiêm trang hiếu lễ hạnh đƣờng thành tâm.
Giữ cốt cách muôn năm chẳng thẹn,
Kiếp quần thoa vun quén cội nhân.
Sao cho trong sạch tinh thần,
Tiên bang trở gót vẹn phần cõi Thiên.
Chốn gió bụi may duyên gặp Đạo,
Cội rừng thung nƣơng-náu từ bi.
Đƣờng tu gắng bƣớc kịp thì,
Quả xƣa giải thoát nữ nhi trọn phần.
Chớ mê luyến hồng trần đọa lạc,
Trƣớc gieo oan sau chuốc tội tình;
Có bao nhiêu kiếp phù sinh,
Trƣớc lo mới đặng vẹn gìn vị ngôi.
Ngàn năm vui ẩn bóng Trời…….
Xin chƣ Chức Sắc và chƣ Đạo Muội gắng phần công quả và
nhớ giữ đức tánh, trau-giồi cho xứng phận đối với lòng thƣơng
yêu của Đức Phật Mẫu. Thiếp xin kiếu.
- Đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
Huỳnh Hoa Tiên Nƣơng
HUỲNH Hoa thiền định hộ chƣ quân,
HOA nở chào chung quí vị Thần.
TIÊN nữ cảm thông mùi lạc Đạo,
NƢƠNG câu giác thế độ nhân dân.
Nhơn dân có mãn nhãn cầu ta,
Trà Việt thung dung đủ lễ hòa.
Tiên Thánh Phật Thần đều Hội yến,
Cầu cho thành Đạo hƣởng Huỳnh Hoa.
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HUỲNH KIM BỐ ĐỊA
Đức Chí-Tôn dạy: "Huỳnh-Kim bố điạ là vàng ròng đầy đất.
Còn chỗ Nam-Hải Ngạn thƣợng là Quan-Âm ngự, gần bờ biển
nơi hƣớng Nam cảnh Phật, chớ không phải hƣớng Nam nơi
cảnh phàm. Đó là còn ở Thƣợng tầng không-khí hay là VÔ VI
CHI-KHÍ."

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

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Huỳnh kim khuyết nội 黃金闕內 là bên trong cổng Huỳnh Kim
Khuyết, có Đấng:
-Huyền Khung Cao Thƣợng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
玄穹高上帝玉皇大天尊 (danh Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế (10 chữ).
Nhân sanh niệm danh Ngài qua "Câu chú của Thầy: Nam-Mô
Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12 chữ là số riêng
của Thầy) thể hiện Qui nguyên Tam Giáo:
- Nam Mô 南 無: Phiên âm từ Phạn ngữ Namah, nghĩa là kính
lễ, đảnh lễ: Cúi đầu làm lễ. Tiếng Nam Mô thƣờng đƣợc dùng
đặt trƣớc danh chƣ Phật, Bồ Tát, hay đặt trƣớc câu nguyện.
- Cao Đài tƣợng trƣng cho Nho giáo.
- Tiên Ông tƣợng trƣng cho Tiên giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tƣợng trƣng cho Phật giáo.
Vậy, trong bản thể tự hữu Thƣợng Đế đã nắm hai con số 10
và 12 tức Thập Thiên can và Thập Nhị Địa Chi để hoàn thành
con đƣờng Đại-Đạo "Thập Thiên Can bao hàm vạn tƣợng.
Tùng Địa Chi hóa trƣởng Càn Khôn"
- Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn 瑤池金母無極天尊
(8 chữ: chứng tỏ Ngài nắm cả Bát Phẩm Chơn hồn, Chƣởng
Quản hữu hình, hoàn tất ở việc "Hữu danh vạn vật chi Mẫu"
qua danh niệm của nhơn sanh "Nam-Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô
Cực Thiên Tôn" (10 chữ).
Đức Phật Mẫu ngự ở Tầng Tạo Hóa Thiên (tầng thứ 9) đƣợc
gọi là Diêu Trì Cung (Ao bằng Ngọc Diêu), Ngài đƣợc gọi là
"Diêu Trì Phật Mẫu" hay "Diêu Trì Kim Mẫu"
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng luôn có đoạn văn này:
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Huỳnh Kim Khuyết nội:
Huyền Khung Cao Thƣợng-Đế Ngọc Hoàng Đại-Thiên Tôn.
Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô cực Thiên Tôn.
Tam Tông Chơn giáo:
Tây Phƣơng Giáo-Chủ Thích-Ca Mâu-Ni Thế Tôn.
Thái Thƣợng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa thiên Tôn.
Khổng Thánh Tiên Sƣ Hƣng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.
Tam-Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm:
Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan-Âm Nhƣ-Lai.
Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
Gia-Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.
Thái Công Tƣớng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn.
Tam Châu Bát Bộ Hộ-Pháp Thiên Tôn.
Thập phƣơng chƣ Phật, vạn chƣởng chƣ Tiên liên đài chi hạ.
Viết thành Hán văn:
黃金闕內
玄穹高上帝玉皇大天尊
瑤池金母無極天尊
三宗真教
西方教主釋迦牟尼世尊
太上道祖三清應化天尊
孔聖仙師興儒盛世天尊
三期普度三鎮威嚴
常居南海觀音如來
李大仙長兼教宗大道三期普度
協天大帝關聖帝君
嘉蘇教主救世天尊
太公相父管法天尊

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

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

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

HUỲNH PHỦ TỪ

HUỲNH THIÊN
黃天
Huỳnh Thiên 黃天 là một tầng trời có ánh sáng màu vàng.
Trên cõi Huỳnh Thiên bƣớc chân Tiên đi một cách nhẹ nhàng
thanh thoát. Sắc màu vàng chiếu sáng trên đƣờng bay của
chim hạc.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
Sắc huỳnh chiếu roi vàng đƣờng hạc,
Cõi Huỳnh-Thiên nhẹ thoát chơn Tiên.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

504

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,
Vào cung Tuyệt-khổ kiến Huyền-Thiên-Quân.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HƢNG Ƣ THI, TÁC Ƣ LỄ, THÀNH Ƣ NHẠC
Đức Khổng-Tử rất chú trọng đến việc học THI, học LỄ, học
NHẠC để sửa đổi tâm-tính đúng-đắn ngay chính: Hƣng khởi
cái chí khí là ở THI. Sửa sang phẩm cách cho đứng đắn là ở
LỄ. Điều hòa tính tình cho hoàn toàn là ở NHẠC.
Do đó nếu thiếu NHẠC thì xã hội không điều hòa mà vũ trụ
cũng chƣa hoàn-hảo. LỄ-NHẠC quả thật rất cần thiết cho xã
hội, cho loài ngƣời. Trong "Xuân Thu phồn lộ" Đổng Trọng
Thƣ, ngƣời đời Hán, viết rằng: Trời đất và ngƣời là cái gốc
của vạn vật, Trời sinh ra vạn vật, đất nuôi vạn-vật, ngƣời làm
thành vạn-vật.Trời sinh ra vạn-vật bằng hiếu đễ, đất nuôi vạn
vật bằng ăn mặc, ngƣời hoàn thành bằng LỄ NHẠC.Tuy nhiên,
dù LỄ NHẠC giống nhau về chủ đích nhƣng lại khác nhau về
căn nguyên.Trời cao đất thấp, muôn việc khác nhau cho nên
nhân đó mà đặt ra LỄ CHẾ để phân tôn-ti, trật tự. Trời đất và
vạn-vật lƣu hành không nghĩ rồi hội họp khí tính cho điều hòa
để hợp đức mà sinh ra dục thế mới thành ra có NHẠC"
Nhƣ vậy LỄ là làm cho Trời đất trật tự.
NHẠC là làm cho Trời đất điều hòa.
Trong Trời đất, muôn vật khác nhau thì về nhân sự phải có LỄ
phân ra trật-tự khác nhau để cho vạn-vật có thứ-tự phân minh.
Trong Trời đất, vạn vật tuy có khác nhau nhƣng cũng đồng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một thể, cùng theo một lẽ điều hòa mà sinh-hóa nên chế ra
NHẠC để hợp đồng lại làm một.
Nhƣng LỄ NHẠC phải luôn luôn hòa hợp nhau, bổ túc nhau,
cái nọ chế cái kia thì mới hòan toàn đƣợc: NHẠC làm cho hợp
đồng, LỄ làm cho phân biệt. Hợp đồng thì tƣơng thân nhau,
phân biệt thì tƣơng kính nhau. Dùng NHẠC quá thì thành ra
lƣu đảng, dùng LỄ quá thì phân-ly cách biệt mất cái tình thân
ái, thích hợp tính-tình, trang sức dung mạo là việc của LỄ
NHẠC vậy. Ngoài ra về phƣơng diện đạo đức, LỄ-NHẠC có
một ý nghĩa sâu xa, một tác động rất mãnh liệt vì:
- NHẠC là động ở trong, LỄ là động ở ngoài.
- Cái cùng cực của NHẠC là HOÀ
- Cái cùng cực của LỄ là THUẬN.
Nhƣng thế nào là hòa, thế nào là thuận? Hòa là làm điều hòa
tính-tình trong lòng, còn thuận là làm cho cái hành-vi ở ngoài
luôn luôn thuận hợp với điều hay, lẽ phải và nhờ đó con ngƣời
có thể diệt mất cái lòng tà của mình đi.
Mặc dù LỄ-NHẠC quan trọng nhƣ thế nhƣng phải đƣợc thựchiện cho đúng tôn chỉ của LỄ là kính, NHẠC là hòa mới đƣợc,
nếu LỄ-NHẠC mà không kính cũng không hòa thì ôi! Dùng LỄ
NHẠC phải có ích lợi gì? Đức Khổng-Tử đã quan niệm rằng đồ
lụa cùng chuông trống là những vật cần-thiết cho LỄ cho
NHẠC nhƣng nếu LỄ NHẠC không kính không hòa thì dùng
các vật ấy làm gì nữa. Bởi thế, Ngài than rằng:
"Lễ vậy! Lễ vậy! Ngọc lụa vậy hay sao?
"Nhạc vậy! Nhạc vậy! Chuông trống vậy hay sao?
Xem thế, LỄ-NHẠC có một mối tƣơng quan mật thiết với nhau
nên trong các buổi tế lễ tại Đền-Thánh Tây Ninh, NHẠC chiếm
một địa-vị hết sức quan-trọng và làm cho buổi tế-lễ đƣợc thêm
phân trang-nghiêm.
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HƢNG VƢỢNG
興旺
Thầy dạy: Chợ Lớn 5-1-Mậu Thìn (dl: 27-1-1928)
"Các con, Thầy muốn cho phần nhiều Môn đệ Thầy đến hầu
nơi Tòa Thánh kỳ Vía tới đây, đứa nào phải gia đạo hàn vi
không thể đến đặng thì niệm danh Thầy, dâng một tấm lòng
thành thật cũng đủ là quí trọng. Nếu phần nhiều đến đƣợc thì
làm cho cuộc lễ ra vẻ long trọng, hầu làm cho hƣng vƣợng
Tòa Thánh và thêm lòng ngƣỡng mộ của chúng sanh".

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

HƢƠNG ĐẠO
鄉道
E: The religious village.
F: Le village religieux.
Ở cấp địa phƣơng thì Hƣơng Đạo: Gồm nhiều ấp Đạo (Chánh
Trị Sự phụ trách Đầu Hƣơng Đạo.
Ấp Đạo có Phó Trị Sự và Thông Sự đứng đầu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HƢƠNG HỒN
香 魂
E: The venerable soul.
F: L’âme parfumée de mort.
Hương: Mùi thơm, cây nhang. Hồn: linh hồn. Hƣơng hồn là
hồn thơm, tiếng dùng để gọi linh hồn ngƣời chết với ý kính
trọng.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu:
"Chơn mây vái với hương hồn hiển linh."

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

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

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

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

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

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

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

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

HƢỚNG THIỆN
向善
E: Inclined to the good.
F: Incliné au bien.
Hướng: Phƣơng hƣớng, ngoảnh về, hƣớng về. Thiện: lành,
tốt. Hƣớng thiện là quay về điều lành.
Thƣờng nói: Hồi đầu hƣớng thiện, nghĩa là: Quay đầu hƣớng
về điều lành, tức là giác ngộ và từ bỏ đƣờng ác.

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

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

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

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

HỮU DUYÊN
有緣
E: Predestined.
F: Prédestiné.
Lời tiên tri trong quyển "Giác mê ca". Quyển Giác mê ca mà
tác giả là một Đạo gia có đoạn thi nhƣ vầy:
Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,
Muôn đời còn tử phủ nêu danh.
Ba ngàn công quả đặng viên thành,
Mới đặng Thiên thơ chiếu triệu.
Đoạn này báo cho biết trƣớc rằng: Chỉ có ngƣời hữu duyên
mới gặp đƣợc Tam Kỳ Phổ Độ, ngƣời theo Đạo này tu hành
để trở về quê xƣa vị cũ.
Đức Hộ-pháp nói rõ hơn: "Ngộ-nghĩnh cho chúng ta nên để ý
là cái khéo lựa chọn và biết tìm đƣờng và ngộ Đạo ấy.
…Cả con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu nơi Bát-Quái Đài là hồn
của Đạo tức nhiên là Tòa ngự của Đại-Từ-phụ và là nơi Đức
Chí-Tôn và các Đấng Thiêng-liêng ngự. Chƣ Thần Thánh Tiên
Phật họ đã tìm, họ đã đoạt đặng một chỗ nơi đó đặng họ ngự.
Không phải dễ gì trong kiếp sanh hữu duyên đoạt đặng nhƣ
thế."
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HỮU DUYÊN ĐẮC NGỘ
有緣得遇
Thất Nƣơng giáng nói: "Hữu duyên đắc ngộ, vô duyên muôn
kiếp bất tƣơng phùng. Biết Đạo mầu, nhà triệu phú muốn đổi
cũng chẳng thèm. Thanh thì bần, trƣợc lại phú. Có phân cây
mới tốt, mà phân vẫn là chất trƣợc. 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 phƣơng pháp ấy thì ngày sau có kết quả mỹ mãn".

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

HỮU ĐỊNH
有定
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðấng thứ nhì, là Cha Mẹ chúng ta,
ban cho chúng ta mảnh hình hài nầy, nhờ nuôi mới sống, nhờ
dạy mới khôn; chịu nơi vòng hữu định của trí lự và phận sự
làm ngƣời; nặng mang mối Ðạo Quân- Sƣ- Phụ nơi mình, Tam
Cang Ngũ Thƣờng vai oằn oại, cái khó khăn của phận làm
ngƣời, ai không ghê sợ; ngặt ghê sợ mà vong phế, lại chẳng
trọn đạo làm ngƣời. Hại nỗi! Cái khó đời lại còn gây thêm lắm
điều tăng khổ; đời càng khó, phận càng gay, đời càng hay,
càng sanh nỗi khó; nếu chúng ta không khảo-duợt tận tâm cái
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

528

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

vấn đề cơ sanh hoá chúng ta, mà quyết định lấy một chƣơng
trình, hầu nƣơng theo mà điều độ cái hành vi thân thể, thì là
tránh sao cho khỏi hại bởi lạc lầm, vì vụng trí."

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

HỮU GIÁC
有覺
(Hữu: có, Giác 覺: là hiểu biết hay tỉnh thức) là sự tỉnh ngộ,
không còn mê lầm, vô minh. Có hiểu biết, có giác ngộ.
Giác là một trạng thái tuyệt đối của tâm: dứt bặt hết phân biệt,
vọng tƣởng; là hiểu biết thấu triệt mọi sự vật nhƣ thấy biết mọi
chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Giác ngộ tức là thấy rõ nguồn
gốc của sự khổ đau và sanh tử, chọn lựa một con đƣờng để
đƣợc giải thoát sanh tử. Nói một cách khác, con ngƣời khi dứt
trừ đƣợc hết vô minh thì giác ngộ.
Di-Lạc Chơn Kinh có câu:
"Hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử,"
有 覺, 有 感, 有 生, 有 死
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HỮU HẠNH
有倖
Thầy dạy: Ngày 11-12-1926 (âl: 7-11-Bính Dần)
"Con lấy làm hữu hạnh gặp đặng Thầy dìu bƣớc trong nẻo
Ðạo nhiệm mầu lúc non chiều bóng xế. Thầy đã có sai chƣ
Thần mách bảo với con đã lâu, trí thiêng liêng đem đàng dắt
bƣớc con đặng độ dẫn sanh linh cho kịp thì giờ trong buổi
chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son sắt đặng ngày về
Thầy, một địa vị xứng đáng sẵn chờ con, khá lƣu tâm nghe!"

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

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

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

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

HỮU HƢ VÔ THỰC
有虛無實
Có hƣ mà không có thực, tức là xem nhƣ không có gì cả, hoàn
toàn không có giá trị.
Đức Lý: "- Cƣời.... Lão chẳng nói rõ, Hiền hữu cũng thấy hiển
nhiên rằng từ thử, thảng Lão có muốn nên cho Ðạo đi nữa thì
cũng không thi thố chi đặng với một Hội Thánh hữu hƣ vô
thiệt, nhƣ vậy có phải? May thay! Thiên thơ do một mặt chẳng
chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có phƣơng
cầm quyền trị thế."
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HỮU SANH
有生
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62)
"THẦY đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn
Khôn Thế-Giới thì Khí Hƣ-vô sanh có một THẦY và ngôi của
Thầy là THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng-Nghi,
Lƣỡng-Nghi phân ra Tứ-Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát-quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn Khôn thế-giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc,
côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng:
Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có
sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng
háo-sanh của Thầy không cùng tận."

HỮU ÍCH
有益
Hữu ích là rất có ích, có lợi cho nhiều ngƣời.
Thầy dạy: "Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích nhƣ 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 dƣới phép Tà Thần"

HỮU PHAN QUÂN LÊ VĂN THOẠI
Ông Thoại có hai danh hiệu: TỬ TRƢỚC là do anh tự chọn
cho mình, do câu "Quân tử trƣớc, trƣợng phu tòng". Danh hiệu
thứ nhì là CHÁNH CÔNG do Ơn Trên ban cho. Ông Thoại kể
lại rằng ông vốn họ VÕ, về mặt giấy tờ họ LÊ. Ông cho biết
ông Sơ của ông quen với vị quan đồng triều là họ Lê không
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con, mới xin ông Cố của ông làm dƣỡng tử để nối dõi Tông
đƣờng. Nên ông nói với con cái trong nhà là họ Võ vậy.
Thời niên thiếu:
Ông Hữu Phan Quân tên là Lê-văn Thoại, ngƣời xã Hòa-an,
Huyện Cao-Lãnh, từ lúc thiếu thời đến tuổi tráng niên có vài
đặc điểm đáng ghi nhớ về ông. Trƣớc kia ở đình Thần nơi quê
nhà, sau này một vụ tại Nội-Ô Tòa Thánh, còn ngoài ra không
kể đến. Lời ông Huệ Phong rằng: "Tôi xin khái quát ý niệm mà
anh Thoại đã thuật lại với bạn thân tình: lúc Anh còn đi học,
đƣợc nghe cô bác nói mấy con lân nơi Đình thành tinh phá
xóm làng, thậm chí giữa ban ngày nó hiện ra hãm hiếp đàn bà,
mà Ban hội-tề cũng vô phƣơng giải quyết. Bữa nọ Anh rủ vài
bạn có tánh cút cáo đều là con của mấy ổng, ảnh tổ chức
lƣợm đá sẵn rồi mới đánh cá, thằng nào chọi trúng lân Anh sẽ
thƣởng tài cho bạn đó, vì thế mà chúng chọi bể hết mấy con
lân, lỡ rồi Ban hội-tề vẫn điềm nhiên bởi số đó đều là con của
mấy ổng. Với việc làm đó do Anh chủ trƣơng, nó là tà tinh
không dám động đến Anh, nhƣng nó thừa dịp đầu kiếp để báo
oán, mà cái giá ấy Anh phải vui trả bằng quả nghiệp.
Việc thứ hai là ngày Anh còn trong Quân Đội Cao Đài, anh em
Sĩ quan ở cái nhà trƣớc sân có cây gõ tại đầu rừng Thiên
Nhiên cũng gần bên tháp Đức Cao Thƣợng Phẩm, do Bộ
Tham Mƣu cất để mấy anh em nghỉ, nhƣng đêm nào mấy anh
em cũng đi Cúng Tý thời tại Tòa Thánh, số mấy anh em mới tổ
chức mình đã thức dậy nấu cháo, cúng xong về ăn lót lòng rồi
ngủ. Tất cả đều đồng ý nấu cháo, bắc nồi lên chụm lửa vài lần,
cũng sắp nhừ mới bớt lửa, chỉ để lửa than cho nóng để đó, lo
đi cúng là xong. Việc nấu cháo là làm đúng theo chƣơng trình.
Khi đi cúng về mở đèn lên dở nồi ra thấy toàn là tro, cát bỏ đầy
trong đó, luôn mấy đêm nhƣ vậy. Vào thời cúng đêm nọ, Anh
Thoại lẻn ở lại, sau trở vô phòng ngồi, để ý rình thấy một bóng
đen từ ngoài đi ngay vô nhà bếp, bƣớc lại, tay dở nắp nồi để
bỏ cát, anh Thoại liền phóng nhanh tới đánh một trận, con ma
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hoảng kinh bỏ chạy. Anh Thoại giận con ma nên thốt lời biếm
quở Thần làng Trần văn Xƣơng ở đâu mà để ma lộng hành
nhƣ thế này, vậy nên từ nhiệm ra đi khỏi nơi đây. Liền trong
đêm đó vị Thần mang áo đến trình với Đức Hộ-Pháp để đi.
Đức Ngài hỏi tại sao phải đi? Thần Trần văn Xƣơng bạch: Ông
Thoại đuổi không cho con ở đây. Đức Ngài phán: con tạm ở
ngoài để mai Thầy sẽ giải quyết cho. Trời vừa sáng Đức Ngài
sai ngƣời đến kêu anh Thoại đến cho Thầy dạy việc. Chừng
anh Thoại đến Hộ-Pháp-Đƣờng vào bạch Thầy gọi con có điều
chi chỉ giáo. Đức Ngài phán: tại sao con đuổi ông Thần? Anh
Thoại bạch: vị Thần này đƣợc Đức Chí-Tôn bổ nhiệm làng
Long Thành để giúp cho Đạo ở Nội-Ô Tòa Thánh mà để ma
quỷ lộng hành nhƣ vậy, ở lại chẳng ích gì. Đức Ngài mới phán:
con tha cho nó đƣợc không? Anh Thoại bạch: tha thì tha
nhƣng phải nhặc nhiệm sứ mệnh mình.
Đức Ngài phán rằng: con ra trƣớc thềm kêu lên "Ta tha cho
đó", bảo nó trở vô là xong.
Nhận xét: Tại sao ông Thoại dám đánh phủ đầu tà quái?
Bởi ông biết Ấn pháp Ngũ Lôi, còn dám đuổi linh thần nữa với
đức tín ngƣỡng chân chánh mới làm đƣợc những việc nhƣ
vậy. Tiên Nho có câu: "Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỉ
thần kinh". Với ngƣời tu là kẻ thù của tà quái, ta chỉ biết tín
ngƣỡng Trời Phật mà thôi.
Bốn ông: Thoại- Kỳ- Đại- Lợi cắm cờ Bến Hải:
Nhắc lại việc Đức Hộ-Pháp giao sứ mệnh cho ông Lê văn
Thoại cắm cờ Bến-Hải (tài liệu của ông Thanh-Minh)
"Trƣớc sự hiện diện của Ngài Hồ Bảo-Đạo và ông Lê VănThoại, Đức Hộ-Pháp đƣa ra giải pháp cần chọn ngƣời ra Bến
Hải cặm cờ trên cầu Hiền Lƣơng. Đức Ngài vừa dứt lời thì hai
ông đều tình nguyện ra đi:
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- Ông Hồ Bảo-Đạo nói: "Tôi đã già sống đến tuổi này cũng đã
thoả mãn, nếu có chết cũng không còn luyến tiếc điều gì nữa,
còn Thoại, em nó còn trẻ để nó sống hầu phục vụ nền Đạo có
lợi hơn".
Phần ông Thoại nói: "Tôi dốt nát ít oi, nếu có sống cũng không
ích gì, để Ngài Bảo-Đạo sống gần Thầy có lợi hơn. Nhƣ giao
thiệp chính quyền hai miền hay đi Hội Nghị quốc tế, tôi làm
sao mà làm tròn phận sự đƣợc". Cuối cùng Đức Hộ Pháp
nhận ông THOẠI và nói: "Nó có Thiên mạng cặm cờ Nhan
Uyên ở Bến Hải".
Chơn Linh nhập thể
Sứ mạng từng giai đoạn: Một cây cờ- Hai lá phƣớn
Nhắc về ông Thoại lúc chƣa đƣợc phẩm Hữu Phan Quân, Đức
Hộ-Pháp đã ban cho ông lá cờ Nhan-Uyên. Chừng thọ phong
ông chấp phƣớn Thƣợng Phẩm. Lúc ông qui vị lại thủ phƣớn
Chiêu hồn do Đức Chí-Tôn ban.
Xin sơ lƣợc về lời ông Thoại kể lại: "Rời Tòa Thánh lên ở
Thánh Thất Kim-Biên, thắm thoát dứt bóng thiều quang
chuyển sang Mạnh Hạ, Thầy bảo chị Hƣơng Nhâm cho may
hai lá cờ vải trắng: lá lớn là Pháp-kỳ, vải nguyên khổ 2,5 m, lá
nhỏ là Lịnh kỳ dài 7 tấc, ngang 5 tấc, may xong xếp để trong
cái mâm đem vô Chánh điện hành lễ cầu ngyện Đức Chí-Tôn
cùng chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật rồi bƣng cái mâm trở ra bàn
Hộ-Pháp trải cờ ra, lá nhỏ nằm trên. Đức Hộ-Pháp hành pháp:
dạy 4 vị Chức sắc mỗi ngƣời đứng một góc:
- Ngài Bảo-Đạo nắm góc trƣớc.
- Ông Thừa Sử Lợi nắm góc sau. Nam ở phía tả.
- Ở bên phía hữu cô Giáo Sƣ Hƣơng Cúc nắm góc trƣớc
- Bà Giáo Hữu Hƣơng Nhâm nắm góc sau.
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Trung-ƣơng là Ông Thoại đang quì giữa, nắm tấm vải đỏ để
trên đầu ông Thoại, đầu đội hai lá cờ. Đức Ngài hành pháp
kêu chơn linh của Nhan Hồi nhập vào xác Lê văn-Thoại. Đức
Hộ Pháp hành pháp Trấn Thần xong, Ngài hỏi:
- Khi Thầy hành pháp con có cảm giác gì không?
- Ông Thoại đáp: Thƣa, con có nghe nổ một tiếng lớn trên Nêhuờn-cung.
Đức Ngài liền phán: Nhƣ vậy là đắc pháp rồi!
Hiện trong ngƣời con có ba chơn linh:1-là của Đức Chí Tôn. 2là của Nhan-Uyên. 3- là của con, tức nhiên Thánh Nhan Uyên
nhập thể vào con để thực hành sứ mệnh, trọng trách cắm cờ
Bến Hải nơi vĩ tuyến 17. Nếu hai miền Nam Bắc chấp thuận đó
là cờ Hòa bình của non sông, bằng không đó là cờ tang của
đất nƣớc. Nhƣ vậy:
- Năm Bính Thân (1956) Đức Hộ-Pháp đã ban cho Ông Thoại
lá cờ Nhan-Uyên.
Nói xong Đức Ngài rất vui vẻ vì đã có ngƣời dùng trong Giải
pháp Hoà Bình Chung Sống mà Ngài chủ trƣơng. Sau có thêm
ba vị nữa xin đƣợc tháp tùng làm sứ mệnh, tất cả là bốn vị:
THOẠI, KỲ, ĐẠI, LỢI. Chuyến đi này rất nguy nan nhƣ Kinh
Kha thích khách Tần-Thỉ-Hoàng thuở nọ. Nhƣng sau cùng nhờ
Huyền diệu Thiêng liêng che chở nên mỗi ngƣời phải chịu 6
năm tù từ 1956-1962, chứ lẽ ra đã mất mạng cả rồi vì thời-kỳ
này là thời kỳ gắt gao, chủ trƣơng diệt Đạo Cao-Đài để đƣa
Công giáo lên hàng Quốc Đạo!
- Đến năm Ất-Tỵ (1965) ông đƣợc Đức Lý Giáo Tông phong
phẩm Hữu Phan Quân, do Đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh
đêm 17-10. Trách nhiệm ông cầm phƣớn Thƣợng Phẩm. Về
áo mão của ông Đức Hộ-Pháp ban cho do sự giáng Cơ chỉ
dạy, đƣợc Đức Thƣợng Sanh bổ dụng vào Hiệp-Thiên-Đài
tùng sự Chi Đạo. Gần đây, năm Đinh Hợi (2007) ông phát
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bệnh cuối tháng 3, qua đến 25 tháng 6 thì qui vị. Trƣớc đó cả
tháng ông vẫn mạnh khỏe, ông nói: đêm nay Đức Chí-Tôn kêu
Tôi về trển, bảo Lục Nƣơng trao phƣớn Chiêu hồn cho Tôi,
nghe rồi, hơi nghi rằng ông sẽ qui thiên, để lãnh sứ mệnh nắm
phƣớn Chiêu hồn nơi Hƣ linh. Nhƣ vậy ông đã thọ lịnh Ngọc
Hƣ Cung để chuyển pháp Diêu-Trì-Cung cho kịp kỳ Long hoa
Đại hội hầu chuyển sang Thƣợng Nguơn Thánh Đức.
NHAN UYÊN KỲ:
Nhan-Uyên-Kỳ là cờ của Thầy Nhan Hồi tự là Nhan Uyên, học
trò thứ nhứt của Đức Khổng Tử. Ông là ngƣời cần mẫn, thức
khuya dậy sớm, học Kinh Thi, chuộng kinh Lễ, làm việc gì
không lầm lỗi hai lần, nói điều gì không cẩu thả. Khổng Tử
khen là ngƣời có nhân. Nhƣng cuộc đời ông chỉ sống đến 31
tuổi thì mất. Sử ký của Tƣ Mã Thiên viết về Nhạn Hồi. (Xem
thêm Nhan Uyên kỳ)
Thi văn của ông Lê văn Thoại:
Xin ghi lại bốn bài thi sau đây, chứ Ông làm thi cũng nhiều,
ông thƣờng nói câu "Thiên bất chí, Địa bất đáo".
An phận
Chẳng phải Hiệp-Thiên chẳng Cửu Trùng,
Tu hành lập chí đức trung dung.
Tứ thời lễ bái tâm minh định,
Ngũ giới Tam qui tánh huệ tùng.
Khổ hạnh đƣờng dài khiêm niệm khiết,
Lìa xa sắc tƣớng Nhẫn hòa Cung
May duyên nay gặp kỳ Ân tứ,
Một kiếp bồi công kết quả chung.
Tử Trƣớc (15-04-Nhâm Tuất - 1982)
Một số anh em yêu cầu làm Thi để lúc chung qui Thài tế, Ông
viết hai bài Khoán thủ:
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HỮU vô, vô hữu huệ tâm không,
PHAN hƣớng chơn linh Phật Pháp thông.
QUÂN định thần an sanh trí giác,
Thiêng liêng hằng sống đoạt huyền không.
Tứ đại phàm thân giải thể xong,
Phù du thế cuộc thị giai không.
Chơn thần bất diệt thông thiên hội,
Thoại khí Hạo Nhiên kiến diện nồng.
Tử Trƣớc (ngày 03-07-Bính Thìn - 08-08-1976)
Anh em thấy Ông có tánh đức siêu phàm, nhờ Ông lám bài
vịnh "Cái Siêu", Ông viết ngay:
CẢM TÁC CÁI SIÊU
Thân do Mồ- Kỷ nặn nên hình,
Siêu thị danh đề dẫu thấy khinh.
Lò lửa Càn Khôn nung tánh đức
Nƣớc sôi Vũ trụ luyện tâm linh
Uống viên Cơ Ngẫu hòa tinh hợp,
Thủy Hỏa tƣơng dung Thoại-khí sanh.
Giúp thế độ đời trừ độc vị,
Góp công xã hội sá chi mình.
Tử Trƣớc (17-09-Bính Thìn -1976)
Ông rất khổ hạnh mà vẫn thản nhiên, nên tự thuật một bài thơ
để tỏ ý của mình:
CÁI KHÔNG
Từ thuở chào đời vẫn cái không!
Lớn lên danh lợi lại đèo bồng..
Kinh doanh sự nghiệp chƣa bao thỏa,
Vợ đẹp nhà cao thẩm mỹ thông.
Bọc rắn, ôm hùm chƣa tỉnh ngộ,
Diệt thân hại trí gọi là khôn.
Cho hay thế sự ba canh mộng,
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Của trục phù du cứ mãi chồng.
(Tử Trƣớc)
NGHE THI THIÊNG LIÊNG
Ngày 05-04 nhuần Nhâm Tuất (1982) Ông Hữu Phan Quân
cúng thời Ngọ, hiến lễ xong, cứ đứng yên không vào Cung
Đạo bái lễ, Sĩ-Tải Bùi văn Tiếp nhắc; Ông Hữu Phan Quân trả
lời: không phải ngủ gục, vì đang nghe thơ thiêng liêng. Sau
ông Tiếp hỏi hoài, ông Hữu mới tiết lộ bài thi đó là của Liễu
Nhứt Chơn Nhơn, nhờ ông nói chép ra nhƣ sau:
Thiên Thai văng vẳng tiếng tri âm,
Nƣơng máy Âm Dƣơng đến để thăm.
Hình vóc cảnh Tiên vô sắc hóa,
Chơn Thần nƣớc Phật hiển linh tâm.
Hạo Nhiên vận chuyển Kim quang hiện,
Thoại-khí luân lƣu pháp diệu thâm,
Mừng đặng Tam huê nay tụ đảnh,
Thiêng liêng văn bản định Đài vân.
(Bài của Liễu Nhứt Chơn Nhơn)

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

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

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

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

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

HỮU VĂN - HỮU VÕ - HỮU PHONG BA
有 文 - 有 雨- 有 風 波
Thi văn dạy đạo có câu:
Hữu văn, hữu võ, hữu phong ba,
Nhựt Nguyệt Âm Dƣơng tứ quí hòa.

HỮU VI - HỮU HỦY
"Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-Pháp trƣớc thì phải khổ đa!
Đang lúc đời cạnh-tranh tàn bạo, nếu mở Bí Pháp trƣớc, cả sự
bí-mật huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành
phá hoại thì mối Đạo phải ra thế nào? Vì thế nên mở Thể-pháp
trƣớc, dầu cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cơ thể hữu
vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn mặt Bí Pháp còn
là Đạo còn."

HỮU VI - VÔ VI
有為 - 無 為
E: Material, spiritual.
F: Matériel. Spirituel.
Hữu: Có, trái với Vô là không. Vi: làm. Vô: không.
Nghĩa đen: Hữu vi là có làm, Vô vi là không làm.
Hữu vi là có làm, tức là có tạo tác, có nhân duyên tạo tác, có
can thiệp vào tự nhiên, có suy nghĩ tính toán, từ đó phát sanh
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tình cảm. Hữu vi thì vô thƣờng. Trái với Hữu vi là Vô vi.
Thí dụ nhƣ ta muốn thuyết đạo cho hay, ta cố công biên soạn
trƣớc bài thuyết đạo, đó là Hữu vi. Còn khi đột nhiên tùy cơ
mà nói đạo để hóa độ ngƣời, thì đó là Vô vi.
Bố thí mà trông phƣớc báo đáp lại, ấy là Hữu vi; còn bố thí
một cách tự nhiên, không hề tƣởng đến quả báo, đó là Vô vi.
Nhƣ thế, Hữu vi là Hữu lậu, còn phiền não, còn trìu mến. Còn
Vô vi là Vô lậu, tự nhiên không phiền não.
Bài kệ nổi tiếng về Hữu vi trong Kinh Kim Cang:
Nhứt thiết Hữu vi pháp,
Nhƣ mộng, huyễn, bào, ảnh,
Nhƣ lộ, diệc nhƣ điển,
Ƣng tác nhƣ thị quán.
Nghĩa là:
Hết thảy các pháp hữu vi,
Nhƣ mộng, huyễn, bọt, ảnh,
Nhƣ sƣơng, cũng nhƣ ánh chớp,
Nên quan sát nhƣ vậy đó.

HỰU TỘI
宥罪
E: To forgive sins.
F: Pardonner les fautes.
Hựu: rộng lòng tha thứ. Tội: tội lỗi. Hựu tội là rộng lòng tha
thứ các tội lỗi.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Đế:
"Tích phước hựu tội, Đại Thiên Tôn."
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HY
• HY 希 nhƣ chữ 稀 là sơ sài – mỏng manh – ít.
• HY 嘻 tiếng than, tiếng sợ.
• HY 禧 Phúc - tốt lành HY 嬉 vui chơi.
• HY 熙 Sáng sủa. Khí hòa ấm.
• HY 譆 Tiếng vì sợ mà kêu lên, nóng gọi là Hi Hi.
• HY 犧 Súc vật để tế thần- Sắc thuần túy, không tạp.
• HY 羲 Vua Phục Hy.

HY BÁ LAI (Sử)
希伯來
Một chủng tộc kiến quốc tại Palestine năm 1320 trƣớc kỷ
nguyên. Năm 940 trƣớc kỷ nguyên chia làm hai nƣớc Do Thái
và Dĩ-Sắc-Liệt (Hébreux)

HY HOÀNG THƢỢNG NHÂN
羲黃上人
Nói về vua Phục Hy và vua Hoàng Đế, là những vị Vua vào đời
Thái Cổ.

HY HỮU
希 有
E: Rare.
F: Rare.
Hy hữu: Hiếm có, ít có, ít có thể xảy ra.
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HY LẠP (Địa)
希臘
F: Grèce.
Một nƣớc Cộng-Hòa ở Nam bộ Âu-châu, khai hóa rất sớm,
văn hóa Âu châu gốc tại đó

HY LẠP CHÍNH GIÁO (TÔN)
希臘正 教
F: Eglise Grecque Orthodoxe.
Hy lạp Chính giáo, tức là Giáo Hội Hy-Lạp tự xƣng là Chính
giáo.

HY LẠP CHỦ NGHĨA
希臘主義
F: Hellénisme
Hy-Lạp chủ nghĩa là cái chủ nghĩa của nhà học giả sùng
thƣợng tinh thần và khí phách của thời đại Hy Lạp toàn thịnh
mà muốn khôi phục lại.

HY LẠP GIÁO HỘI (Tôn)
希臘教會
F: Eglise Grecque.
Hy-Lạp Giáo hội là một phái trong Cơ-Đốc-Giáo,thế kỷ thứ 14
phân ly với La-Mã giáo hội mà tổ chức riêng, thịnh hành ở HyLạp và Nga-La-Tƣ
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HY LẠP VĂN HÓA
希臘文化
F: Culture Grecque.
Hy-lạp Văn hóa là văn hóa của nƣớc Hy-Lạp xƣa.

HY SINH
犧生
E: To sacrifier oneself.
F: Se sacrifier.
Hy sinh: nghĩa chánh là nói về loài súc vật phải bị giết để đem
cúng tế trời đất, theo ngày xƣa, nhƣ đàn Nam Giao ở thành
phố Huế, nay còn di tích. Thƣờng phải dùng ba con vật sống
là Trâu, dê, heo gọi là Tam sanh. Nghĩa bóng là ngƣời biết
quên mình, bỏ cả tự do, quyền lợi và sinh mệnh của mình mà
làm một việc gì, miễn đặng có lợi cho đoàn thể, dân tộc, quốc
gia, đạo pháp chẳng hạn.
Thánh ngôn: "Xƣa sanh linh lắm lần hy sinh vì Ðạo, song
chẳng đặng ân tứ cho bằng các Môn đệ Thầy ngày nay, các
con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bƣớc?"
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chƣ Chức
sắc không dám hy sinh cùng đời, mà không can đảm liều thân
đó thôi. Cƣời …Khó thật mấy em há! Ôi! Đã nặng mang nghĩa
vụ với đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ,
vì vậy mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi
lần âu lo, nhƣng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần
đây mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong
mỏi gì đoạt phẩm".
"Các Thánh vô tội đã hy-sinh tạo hạnh-phúc cho toàn thiên hạ,
cho kẻ khác hƣởng, bởi thế ngày nay chúng ta nên hội hiệp
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nhau lại làm lễ cho long-trọng mà cầu siêu cho các chiến sĩ đã
hy-sinh bảo vệ sanh mạng tồn tại của thiên-hạ. Ngày nay là
ngày trọng yếu, mà lại là ngày lễ của Chính-phủ chọn lựa".
Thi văn dạy Đạo:
Quyết dạ hy sinh Trời chẳng phụ,
Thành lòng Phật cứu, nhớ nghe con!

HY SINH CÁI CHẾT ĐỂ ĐẠT CÁI SỐNG
Đức Hộ-Pháp nói về Đức Chúa: "Từ khi mở Đạo đến giờ cả
Thánh-Thể Đức Chí Tôn và Bần-Đạo đã thuyết minh một cái
đời hy sinh đạo đức của Ngài, cả thảy đều biết, không cần
thuyết lại nữa, lập đi lập lại cũng không bổ ích vào đâu cho
lắm. Chúng ta thử tìm trong các Thánh-ngữ của Ngài để lại.
Hiểu thấu cái huyền vi bí ẩn Đạo-giáo của Ngài thế nào, cái ấy
có lẽ hữu ích hơn, nên Bần-Đạo lấy lời triết lý của Ngài đã nói
lƣu trong Thánh ngữ của Ngài để lại cho các Thánh Tông Đồ
có câu nói cao sâu bí ẩn mà thiết thật làm sao, hay làm sao!
Ngài nói rằng: Biết hy sinh cái chết đặng đạt cho đặng cái
sống... Cái bí mật trong lời nói ấy là vầy: Phải biết làm sao cái
chết thật, mà phải biết làm sao cái sống là thật. Cái sống và
cái chết, ta cũng nên tìm hiểu điều ấy… Bây giờ luận theo Đức
Chúa Jésus Christ, phải biết hy sinh cái chết mới tìm cái sống.
Đạo giáo nào kiếm mắc mỏ khó khăn, chớ Đạo giáo Cao-Đài
Đức Chí Tôn để Bí pháp ấy trong Thánh-Thể của Ngài. Ngài
nói những kẻ nào dám chết về Đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy
mới đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế gian này".
Đây là điều tám trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ tám: lời nào Thầy dạy,
Dầu khổ đau chớ ngại công trình;
Biết rằng con phải hy sinh,
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Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao?
Ðừng chấp việc núi cao rừng thẵm,
Hãy dò đƣờng muôn dặm xa trông;
Nếu con thề giữ trọn lòng,
Ðƣơng nhiên đắc Đạo thoát vòng tử sanh.

HY THÁNH - HY HIẾN
希 聖 -希 賢
E: To offer joyfully.
F: Offir joyeusement.
Hy vọng rằng sẽ theo kịp bậc Thánh, bậc Hiền. Ngƣời đang
học đạo, đang tu hành luôn hy vọng sẽ trở thành bậc Thánh
Hiền. Ngƣời Hiền phải hiểu rằng là sự đạo đức cao thƣợng.
Có thể là bậc văn võ toàn tài, nhƣng lối xử kỷ tiếp vật lúc nào
cũng tỏ ra là hiền lành, không vũ phu, nhƣng không phải là
hạng ngƣời nhút nhát, khiếp sợ trƣớc oai quyền.

HY VỌNG
希望
F: espoir.
Là một sự trông mong, đặt hết sức tin tƣởng vào một việc sắp
làm, một ý tƣởng, một hoài bão đang chờ thành công.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Dầu cực nhọc cũng an tấc dạ
Nguyện nhứt tâm truyền bá Đạo Thầy
Một bầu hy vọng đã đầy,
Chờ ngày rỗi rảnh đi ngay một đƣờng.
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HỶ
喜
Đức Hộ-Pháp nói " Chữ Hỷ là Mừng, con ngƣời khi gặp việc
đáng vui mừng thì cũng phải trầm tĩnh nhƣ thƣờng, chẳng nên
mừng thái quá mà biến thành sự hại. Ví nhƣ ông Trình Giảo
Kim, nghe tin dòng họ Tiết, Tiết Giao, Tiết Quỳ, phò Lý Đáng,
đem binh về phục nghiệp Đƣờng trào, trừ Võ Hậu, thì ông ta
mừng quá độ, phát thinh đại tiếu, cƣời ngất cho đến tắt hơi. Ấy
là mừng quá mà chết. Đời nay có kẻ trúng số độc đắc mà
chết."

HỶ XẢ
喜 捨
E: To sacrifice oneself with joy.
F: Se sacrifier avec joie.
Hỷ: Mừng, vui vẻ. Xả: không nắm giữ nữa. Hỷ xả là vui vẻ bỏ
qua hết. Hỷ và Xả còn là hai đức tánh trong Tứ Vô Lƣợng
Tâm. Hỷ là vui vẻ đối với những phúc lợi của chúng sanh, đối
với sự thành công của chúng sanh về tài vật hay danh vọng,
và nhứt là về Đạo lý. Đối với ngƣời không có tâm Hỷ thì khi
thấy ngƣời khác hơn mình thì sanh lòng ganh ghét.
Xả là bỏ đi, buông thả tất cả, không chấp nê vƣớng mắc. Nhƣ
tha thứ cho ngƣời ta khi họ xúc phạm đến mình, hoặc đem
những thứ mà mình có bố thí cho ngƣời.
Ngƣời tu mà có lòng Hỷ Xả luôn luôn thì trong lòng bao giờ
cũng hoan hỷ, thƣ thái, an nhàn.

HẾT VẦN H
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