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Danh mục vần L
LA
• La-Hán
• La-Hầu-La

• Latapie

LÁ
• Lá Bùa Để Trừ Diệt Chi
Phái

• Là Những Kẻ Chạy Non

LẠC
• Lạc
• Lạc Cực Sanh Bi
• Lạc Dƣơng
• Lạc Hậu
• Lạc Hứng

• Lạc Lầm
• Lạc Long Quân
• Lạc Quyên
• Lạc Thú
• Lạc Thƣ

LAI
• Lai (Giáo Sƣ Thƣợng Lai
Thanh)

• Lai Sinh

LẠI
• Lại Viện

• Lại Văn Hành

LAM
• Lam-Tì-Ni

• Lam Thể Hòa

LÀM
• Làm Chủ Tinh Thần Thiên
Hạ
• Làm Chúa Về Phần Hồn

• Làm Cho Thau Nọ Nên
Vàng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Làm Đàn Bà Thay Các Sắc
Dân Đặng Chuyển Chế
• Làm Lành
• Làm Lành Lánh Dữ
• Làm Lễ Đăng Điện Cho
Đức Lý Giáo Tông
• Làm Giàu

Q.2 VẦN L▐

• Làm Nô Lệ
• Làm Ngƣời
• Làm Phải Làm Lành
• Làm Phƣớc
• Làm Phƣớc Làm Doan
• Làm Tôi
• Làm Tuần Cửu

LẠM
• Lạm Quyền
LANG
• Lang Sa
LÀNG
• Làng Long Thành
LÃNG
• Lãng Phí

• Lãng Tử

LÁNH
• Lánh Dữ Làm Lành
LÀNH
• Lành Dữ
• Lành Nhƣ Tòng, Dữ Tợ
Hoa Tƣơi

• Lành Siêu Dữ Đọa

LÃNH
• Lãnh Đạo

• Lãnh Hội
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Lãnh Kim Sa
• Lãnh Mệnh

• Lãnh Thổ
• Lãnh Tụ

LÃU
• Lãu Thông
LAO
• Lao Công Hạn Mã
• Lao Lung
• Lao Lý

• Lao Tâm Tiêu Tứ
• Lao Trần

LÃO
• Lão Đam
• Lão Giáo
• Lão Quân
• Lão Tô

• Lão Thành
• Lão Trang
• Lão Tử

LẠT
• Lạt Lẽo

• Lạt Ma

LÀU
• Làu Làu
LẠY
• Lạy
LĂNG
• Lăng Loàn
• Lăng Mạ Danh Thể Chí Tôn

• Lăng Xăng Xạo Xự

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÂM
• Lâm Quẻ Địa Trạch Lâm
• Lâm Chung
• Lâm Nàn (Lâm Nạn)
• Lâm Nàn Tai Ách

• Lâm Nguy
• Lâm Quang Bính
• Lâm Thị (Lâm Ngọc Thanh)
• Lâm Thị Ái Nữ

LẦM
• Lầm Lạc
LÂN
• Lân
• Lân Bang Nam Quốc

• Lân Mẫn

LẤN
• Lấn Lƣớt Hồ Đồ
LẨN
• Lẩn Bẩn

• Lẩn Quẩn

LẤP
• Lấp Ngõ Tài Hiền
LẬP
• Lập Công Bồi Đức
• Lập Công Chuộc Tội
• Lập Công Trừ Quả
• Lập Đạo Khó, Trị Đạo Khó
Hơn
• Lập Đức
• Lập Giáo

• Lập Họ
• Lập Hồng Thệ Vào Phạm
Môn & Cân Thần
• Lập Kế Đồ Mƣu
• Lập Khổ Hình
• Lập Luận
• Lập Luật
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• Lập Nền Đạo Khó, Trị Đạo
Lại Khó Nữa
• Lập Pháp
• Lập Pháp Chánh Truyền
• Lập Thánh Lịnh
• Lập Thân Hành Đạo Dƣơng
Sanh Ƣ Phụ Mẫu
• Lập Thệ

• Lập Triều Trị Dân
• Lập Trƣờng
• Lập Quốc
• Lập Vị
• Lập Vị Với Công Nghiệp
Vẫn Dễ
• Lập Vị Thần-Thánh-TiênPhật

LẦU
• Lầu Thƣợng Uyển
• Lầu Bát Quái

• Lầu Yên

LẤY
• Lấy Của Lấn Nhân, Mƣợn
Quyền Xua Đức

• Lấy Tánh Đức Phạm Công
Tắc Mà Lập Giáo
• Lấy Xâu Ăn Đầu

LẪY
• Lẫy Lừng
LẼ
• Lẽ Báo Ứng
LÊ
• Lê Bá Trang
• Lê Hoát
• Lénine
• Lê Phủ Từ
• Lê Quý Đôn

• Lê Thánh Tông
• Lê Thế Vĩnh
• Lê Thiện Phƣớc
• Lê Thứ
• Lê Văn Duyệt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Lê Văn Giảng
• Lê Văn Lịch
• Lê Văn Thoại

Q.2 VẦN L▐

• Lê Văn Tiểng
• Lê Văn Trung

LỄ
• Lễ
• Lễ Dĩ Hòa Nhi Quí
• Lễ Độ
• Lễ Đạo Triều
• Lễ Đƣa Chƣ Thánh Triều
Thiên
• Lễ Giả Thiên Chi Tự
• Lễ Bái
• Lễ Giáo
• Lễ Hạ Nguơn
• Lễ Hội Yến Diêu Trì Kim
Mẫu
• Lễ Nghi Phong Hóa
• Lễ Nghĩa
• Lễ Nhạc

• Lễ Nhạc Của Trời Đất
• Lễ Nhạc Đƣờng
• Lễ Nhạc Viện
• Lễ Khai Đạo
• Lễ Pháp
• Lễ Phép
• Lễ Sanh
• Lễ Sĩ
• Lễ Nghi
• Lễ Tấn Phong
• Lễ Thƣợng Ngƣơn
• Lễ Triều Chí Linh
• Lễ Trung Ngƣơn
• Lễ Vật
• Lễ Viện

LỆ
• Lệ Ái Ân
• Lệ Châu

• Lệ Sa
• Lệ Thuộc

LỊCH
• Lịch Đại Tiên Vong
• Lịch Sự

• Lịch Sử

LIÊM
• Liêm Sỉ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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LIÊN
• Liên Đài
• Liễn Đối
• Liên Đới (Liên Đái)
• Liên Hiệp

• Liên Hoa
• Liên Hòa
• Liên Hòa Tông Phái
• Liên Ngâm

LIỆT
• Liệt Nữ
• Liệt Thánh

• Liệt Sĩ
• Liệt Vị

LIỀU
• Liều Mình Tự Vận
LIỄU
• Liễu Đào Yếu Ớt
• Liễu Đạo
• Liễu Nhứt Chơn Nhơn Tôn
Tẫn

• Liễu - Oanh
• Liễu Yếu

LIỆU
• Liệu Biện
LINH
• Linh Bút
• Linh Cảm
• Linh Chứng
• Linh Diệu
• Linh Dƣợc
• Linh Đài
• Linh Đinh
• Linh Hiển

• Linh Hồn
• Linh Khí
• Linh Miêu
• Linh Phan
• Linh Quang
• Linh Sàng
• Linh Số 12
• Linh Tánh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Linh Tâm
• Linh Thiêng
• Linh Thông

Q.2 VẦN L▐

• Linh Tiêu Điện
• Linh Vị
• Linh Xa

LỊNH
• Lịnh Bài
• Lịnh Mẫu Hậu

• Lịnh Ngự Ban

LÒ
• Lò Hóa Công
LOÀI
• Loài Ong Tay Áo
LOAN
• Loan Phụng Hòa Minh
LOẠN
• Loạn Hàng Thất Thứ
• Loạn Ly
• Loạn Luân

• Loạn Ngôn
• Loạn Pháp

LONG
• Long (1)
• Long (2)
• Long Cung
• Long Đong
• Long Đấu
• Long Đầu Xà Vỹ
• Long Hoa Đại Hội

• Long Hoa Thị
• Long Hƣng
• Long Mã Phụ Hà Đồ
• Long Mã Quì
• Long Mạch
• Long Nữ
• Long Phụng
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• Long Trọng
• Long Tu Phiến
• Long Tuyền Kiếm

• Long Vân
• Long Vị

LÒNG
• Lòng Bác Ái
• Lòng Tần Dạ Sở
• Lòng Tham Không Đái
• Lòng Trần

• Lòng Lang Độc
• Lòng Mộ Đạo
• Lòng Thành
• Lòng Thiện Niệm

LỌNG
• Lọng
LỖ
• Lỗ Ban

• Lỗ Bộ

LỘ
• Lộ
• Lộ Bất Thập Di
• Lộ Diện

• Lộ Thiên Cơ
• Lộ Trình

LỘC
• Lộc Quyền
LÔI
• Lôi Âm
• Lôi Âm Cổ
• Lôi Âm Cổ Đài
• Lôi Âm Cổ Khởi

• Lôi Âm Tự
• Lôi Âm Tự Phá Cổ
• Lôi Công - Bộ Lôi Công

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỖI
• Lỗi Đạo
• Lỗi Lầm Chịu Phạt

• Lỗi Thệ

LỘN
• Lộn Liếp
LÔNG
• Lông Rùa Sừng Thỏ
LỘNG
• Lộng
• Lộng Chƣơng - Lộng Ngõa

• Lộng Giả Thành Chơn
• Lộng Quyền

LỐT
• Lốt Heo Trâu
LỜI
• Lời Châu Ngọc
• Lời Chỉ Trích
• Lời Chúa Thánh Dạy
Khuyên
• Lời Điều Trần
• Lời Kệ Sám

• Lời Than Của Chúa
• Lời Thế Sự
• Lời Trăn Trối
• Lời Trối
• Lời Tựa
• Lời Tuyên Bố

LỢI
• Lợi
• Lợi Danh

• Lợi Danh Đã Đọa Biết Bao
Ngƣời
• Lợi - Danh - Quyền
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• Lợi Dụng
• Lợi Khí

• Lợi Sanh

LỜN
• Lờn Oai
LŨ
• Lũ Hổ Lang

• Lũ Truyền Bửu Kinh Dĩ Giác
Thế

LUÂN
• Luân
• Luân Chuyển
• Luân Hồi (1)
• Luân Hồi (2)
• Luân Hồi Chuyển Kiếp

• Luân Lạc
• Luân Lý
• Luân Lý Học
• Luân Thƣờng

LUẬN
• Luận (1)
• Luận (2)
• Luận Bác
• Luận Bàn

• Luận Biện
• Luận Ý
• Luận Thuyết

LUẬT
• Luật
• Luật (Giáo Sƣ Thái Luật
Thanh)
• Luật Điều Cổ Phật
• Luật Định
• Luật Định Thiên Nhiên
• Luật Hình

• Luật Hội Thánh
• Luật Lệ Cao Đài
• Luật Lịnh
• Luật Nhân Quả
• Luật Nhơn Quả Pháp Định
• Luật Pháp
• Luật Pháp Chơn Truyền

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Luật Quả Kiếp
• Luật Sự
• Luật Sự Hiệp Thiên Đài Bùi
Cung Kỉnh
• Luật Tam Giáo
• Luật Tấn Hóa Tạo Đoan

Q.2 VẦN L▐

• Luật Phong Thƣởng
• Luật Thiên Đình
• Luật Thƣơng Yêu
• Luật Thƣơng Yêu Tạo Vật
• Luật Tuơng Đối

LỤC
• Lục
• Lục Bát - Song Thất Lục Bát
• Lục Cá Nguyệt
• Lục Căn
• Lục Chuyển
• Lục Dục
• Lục Dục Thất Tình
• Lục Đạo
• Lục Độ
• Lục Long
• Lục Long Phò Ấn
• Lục Nghệ

• Lục Nƣơng Diêu Trì Cung
• Lục Phủ Ngũ Tạng
• Lục Thân Quyến Thuộc
• Lục Thập Thất Ðịa Cầu
• Lục Thông
• Lục Thức
• Lục Tổ Huệ Năng
• Lục Thƣ
• Lục Trần
• Lục Trai
• Lục Tuần
• Lục Xứ

LUNG
• Lung Lăng
LUỐNG
• Luống Công
LUY
• Luy Tiết

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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LỤY
• Lụy

• Lụy Sa

LUYẾN
• Luyến Ái

• Luyến Trần

LUYỆN
• Luyện
• Luyện Đạo
• Luyện Đan

• Luyện Tập
• Luyện Tội

LƢ
• Lƣ Ngọc
LỮ
• Lữ Đồng Tân
• Lữ Khách

• Lữ Tổ
• Lữ Vọng

LỪA
• Lừa Đảo

• Lừa Lọc

LỬA
• Lửa Lòng
• Lửa Tam Muội

• Lửa Thử Vàng, Gian Nan
Thử Đạo

LƢỚI
• Lƣới Nghiệp Dây Oan

• Lƣới Trời

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢỠI
• Lƣỡi Liềm
LƢƠNG
• Lƣơng
• Lƣơng Dân
• Lƣơng Điền - Công Nghệ Thƣơng Mãi
• Lƣơng Hữu Khánh
• Lƣơng Phu Nhân
• Lƣơng Hƣớng
• Lƣơng Sanh
• Lƣơng Tâm

• Lƣơng Tể
• Lƣơng Thần
• Lƣơng Thiện
• Lƣơng Tri - Lƣơng Năng
• Lƣơng Vật
• Lƣơng Viện
• Lƣơng Vụ
• Lƣơng Vƣơng
• Lƣơng Y

LƢỜNG
• Lƣờng Cân Tráo Đấu
LƢỢNG
• Lƣợng Thánh
LƢỠNG
• Lƣỡng
• Lƣỡng Long Tranh Châu
• Lƣỡng Long Triều Nguyệt
• Lƣỡng Nghi

• Lƣỡng Nghi Quang
• Lƣỡng Phái
• Lƣỡng Thiệt
• Lƣỡng Toàn

LƢU
• Lƣu
• Lƣu Bị (Hớn Chiêu Liệt)
Đến Với Cao Đài

• Lƣu Bình - Dƣơng Lễ
• Lƣu Chiếu
• Lƣu Danh

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Lƣu Đày
• Lƣu Hại
• Lƣu Hồng
• Lƣu Luyến
• Lƣu Lạc
• Lƣu Niệm
• Lƣu Nhiệm
• Lƣu Oan

• Lƣu Phƣơng Bách Thế
• Lƣu Sa Tây Độ Pháp Hóa
Tƣớng Tông
• Lƣu Tồn Vạn Đại
• Lƣu Truyền
• Lƣu Trữ
• Lƣu Vong
• Lƣu Xú Vạn Niên

LY
• Ly
• Ly Quẻ Bát Thuần Ly
• Ly Biệt
• Ly Bôi
• Ly Cung
• Ly Gia Cắt Ái
• Ly Hận

• Ly Hƣơng
• Ly Kinh Phản Đạo
• Ly Loạn
• Ly Tán
• Ly Tiết
• Ly Tình
• Ly Trần

LÝ
• Lý Quẻ Thiên Trạch Lý
• Lý Sâu
• Lý Tài
• Lý Bạch - Đỗ Phủ
• Lý Đại Tiên
• Lý Lão Quân
• Lý Thái Bạch

• Lý Thái Tổ
• Lý Thái Tông
• Lý Thánh Tông
• Lý Thiết Quả (Lý Ngƣng
Dƣơng)
• Lý Đại Tiên Trƣởng
• Lý Trọng Quí



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LA-HÁN (Phật Học)
羅漢
La-Hán (S: arhat; C: luóhàn; J: rakan) là một Thánh nhân; cần
phân biệt A-La-Hán (Arhat) của Phật giáo nguyên thủy và LaHán của Phật giáo Trung Quốc. Thật ra thì La-hán xuất phát từ
A-La-Hán, nhƣng đến Trung Quốc, ý nghĩa của A La-Hán đã
biến đổi. La-Hán đóng một vai trò quan trọng tại đây, nhất là
khi trở thành một khái niệm của Ðại thừa. Khái niệm La-Hán
đã du nhập Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ 7, nhƣng qua thế
kỷ thứ 10, La-hán mới đƣợc Thiền Tông phổ biến rộng rãi.
Chính Thiền Tông tìm thấy nơi La-Hán tính ngƣời và sự từ
chối mọi Tha lực, dùng Tự lực để đạt Đạo nên La-Hán rất phù
hợp tinh thần Thiền.
Ngƣời ta cho rằng, nhờ trí huệ siêu việt, La-Hán đạt nhiều thần
thông (Lục thông). Trong nhiều tranh tƣợng, ngƣời ta hay vẽ
các vị mặt mày dữ tợn, hình dạng siêu nhiên; tuy thế cũng có
nhiều vị mặt mày hiền hậu. Trong nhiều chùa ở Trung Quốc,
Nhật Bản và Việt Nam, ta tìm thấy tƣợng của năm trăm LaHán, hay nhóm 16 hoặc 18 vị, đƣợc vẽ trên vách tƣờng của
chính điện. Mỗi vị thƣờng thƣờng có một hình dáng và khuôn
mặt đặc biệt.
Tƣợng 500 La-Hán đƣợc sáng tạo là để nhớ lại lần Kết tập thứ
nhất với sự có mặt của 500 vị Thánh. Lần kết tập thứ tƣ tại
Kashmir cũng có 500 vị A-La-Hán tham dự. Có nhiều tƣơng
truyền về 500 vị La-Hán này: đó là các vị sống trong 500 hang
động của núi Côn Luân, là các vị đƣợc Phật đƣa về đó theo lời
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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mời của Long Vƣơng. Tại nhiều nơi ở Trung Quốc, ngƣời ta
còn dựng lại hang động của 500 vị La-Hán đó. Trong nhiều
chùa, ngƣời ta hay xếp các vị La-Hán thành từng nhóm 16 hay
18 vị. Ðiều này đƣợc truyền tụng nhƣ sau: Vị A-La Hán Nanđề Mật-đà (s: nandimitra), 800 năm sau khi Phật nhập diệt,
cho hay Phật đã truyền pháp lại cho 16 vị A-la-hán. Các vị này
bất tử và sống với học trò tại nhiều miền trên thế giới, nơi các
Thánh địa và giữ gìn giáo pháp. Tới thời mạt pháp, lúc mà
Phật pháp bị tiêu diệt hoàn toàn, các vị đó sẽ họp nhau lại, góp
xƣơng cốt Phật vào trong một Tháp, rồi nhập Niết-bàn, còn
Tháp sẽ chìm dƣới đại dƣơng.
Trong thế kỷ thứ 10, số lƣợng 16 vị đƣợc nâng lên thành 18.
Ngƣời ta kể tên cụ thể các vị đó nhƣng các danh tự không
đóng vai trò gì. Ngƣời ta chỉ nhớ đến các vị với những cử chỉ
đặc biệt nhƣ: La Hán với hình Phật nơi trái tim, La-hán mi dài,
La-hán gãi tai, La-hán hàng phục rồng, hổ. (Tham khảo: TỪ
ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Kinh Cao-Đài: Bài Kinh Cứu khổ có câu:.. "Ma kheo ma kheo
thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán tụng sự đắc hƣu, chƣ Đại
Bồ-tát, ngũ bá A-La-Hán, cứu hộ đệ tử…"

LA-HẦU-LA (Phật Học)
羅睺羅
La-hầu-la ( S, P: rāhula) Hán dịch là Phú Chƣớng; Tên ngƣời
con trai của Phật Tất-Đạt-Đa. Mẹ của La-hầu-la là Hoàng hậu
Da-du Ða-la (s: yaśodharā). Tôn giả vừa đƣợc sinh ra thì Đức
Phật quyết định rời bỏ gia đình và đi tìm Đạo Giác ngộ. Lahầu-la đƣợc Xá-lị-phất (s: śāriputra) đƣa vào Tăng-già từ lúc
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bảy tuổi và mất trƣớc Phật, có lẽ còn rất trẻ. Tôn giả đƣợc
xem là một trong Mƣời đại đệ tử của Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LATAPIE
LATAPIE, tên một ngƣời Pháp theo Ðạo Cao Ðài. Bài Thánh
Ngôn nầy có chép trong tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài
Ðầu Sƣ Thái Thơ Thanh, trang 511.Vào ngày thứ bảy: 25-121926, Ðức Lý Thái Bạch phong Ông LATAPIE làm Giáo Sƣ
phái Thƣợng: Thánh danh Thƣợng Latapie Thanh. (ÐS. II.
120)
Chúa nhựt, 28-11-1926 (âl 24-10-Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phƣơng
DIEU TOUT-PUISSANT qui vient sous le nom de CAO ÐÀI
pour dire la Vérité en Annam
Nguyên văn là tiếng Pháp:
DIEU TOUT-PUISSANT qui vient sous le nom de CAO ÐÀI
pour dire la Vérité en Annam
L....Une séance spéciale n'est donnée que rarement aux gens
pour un voeu de quelque importance que ce soit; mais à toi
dont Je connais les sentiments d'humanité et l'esprit charitable,
à toi Je donne entière satisfaction.
En dehors de tes volontés religieuses, tu as l'intention de
t'informer de cette Nouvelle Doctrine qui t'a été travestie par
quelques-uns de tes compa-triotes sous une forme quelque
peu malicieuse.
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Sur cette terre dont le peuple est si doux et paisible, Je viens
comme le Christ était venu parmi vous pour combattre
l'hérésie et évangéliser le monde.
Quelque soit la race dont vous faites partie, enfants de la terre,
vous avez tous un même Père, c'est Dieu qui préside à vos
destinées. Pourquoi vous séparez-vous à cause de
divergences d'opinions religieuses, alors que tous, vous êtes
appelés à souffrir et faire votre Purgatoire en ce monde?
Tu as déjà mis pied dans ce chemin qui conduit tout humain
vers l'heureux séjour qu'est le Nirvana. Tâche de continuer
cette voie pour arriver à ton but. De Bons Esprits guideront tes
pas. Tous tes voeux seront exaucés. C'est assez pour toi. Au
revoir."
Chúa nhựt, 28-11-1926 (âl 24-10-Bính Dần)
Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:
Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế viết
Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma-Ha-Tát
giáo đạo Nam phƣơng
Đấng Chủ tể toàn năng giáng thế tá danh CAO ÐÀI truyền
Chơn Lý tại Việt Nam
"L....Một đàn cơ riêng biệt ít khi đƣợc thiết lập cho ai, mặc dầu
lời thỉnh nguyện có quan hệ cách mấy đi nữa cũng không
đặng. Nhƣng đối với con, Thầy đƣợc hiểu lòng nhân đức, tánh
từ thiện của con, nên Thầy cho con đƣợc thỏa nguyện. Ngoài
ý chí đạo đức của con, con còn có ý tìm hiểu Giáo lý mới mẻ
nầy, giáo lý mà một vài đồng bào của con đã giải thích xuyên
tạc dƣới một hình thức tinh ranh. Nơi xứ nầy, dân tình rất
thuần hậu và ôn hòa, nên Thầy đến cũng nhƣ Chúa Cứu Thế
đã đến với chúng con để bài trừ Tà thuyết và truyền bá Chơn
đạo trên toàn cầu. Ngƣời sống trên thế gian nầy, dầu thuộc
giống dân nào, cũng chỉ có một Cha chung mà thôi., ấy là Trời
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đang chế ngự số mạng của các con. Tại sao các con lại chia
rẽ nhau vì sự bất đồng Ðạo lý, mà chính tất cả các con đều
phải chung chịu đau khổ để rửa tội của các con ở cõi thế gian
nầy?
Con để chơn vào con đƣờng đƣa đến cảnh an nhàn, hƣởng
những chuỗi ngày hạnh phúc nơi cõi Niết Bàn. Con rán tiếp tục
đi trên con đƣờng vạch sẵn ấy để theo đuổi đến mức cuối
cùng. Nhiều Ðấng Anh linh sẽ dìu bƣớc cho con. Các lời cầu
nguyện của con sẽ đƣợc chuẩn nhận. Bấy nhiêu đây đủ rồi.
Từ giã con".

LÁ BÙA ĐỂ TRỪ DIỆT CHI PHÁI
Ông Hồ-Bảo Đạo nắm quyền Chƣởng-Quản Hiệp Thiên Đài có
dâng sớ mật xin Đức Lý hủy bỏ Đạo Nghị-định thứ tám.
Đức Lý giải-thích là: "Không thể hủy đƣợc, vì cái gì của Ngài
và Hộ-Pháp ký là Thiên-điều, nó phải tồn-tại đến Thất ức niên.
Hơn nữa nó là lá bùa để trừ diệt chi-phái lồng vào nội bộ của
Đạo. Ngài nói Đạo Thiên-Chúa có một trăm mấy chục Chiphái, Đức Giáo-Hòang không biết làm sao mà thống nhất
đƣợc. Đạo Phật có hơn 300 Chi-phái cũng không một quyền
lực nào đem lại sự thống-nhứt đƣợc làm một mối. Nếu hủy bỏ
Đạo Nghị-định thứ tám, Đạo Cao-Đài bị Chi phái lồng vào HộiThánh rồi làm sao đuổi nó ra? Nên nó là lá bùa trừ sự chia rẻ.
Để họ tự-do lập phái rồi họ tự tiêu-tàn với thời-gian dài hay
ngắn".

LÀ NHỮNG KẺ CHẠY NON
Đức Hộ-Pháp nói: "Buổi ban sơ Đạo hèn hạ bị ép bức hiếp
đáp, đời kiếm thế ra trƣớc luật hình nên mới có tấn tuồng Chi
phái nổi lên đủ thứ hết,mấy ngƣời biết Chi phái ấy là gì không?
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- Là những kẻ chạy non! Bần Đạo muốn nói những kẻ đó, đã
chạy, mình cầm lại sao đặng, chạy đi đâu thì chạy. Họ tạo ra
Chi phái, họ nói quả quyết Ông Trời ở đây không phải ông Trời
của họ. Họ nhứt định tạo ra một ông Trời riêng rồi sau đến
mình phải chịu đóng cửa đặng cho thiên hạ quên thị nhục
chƣởi mắng, đóng cửa đặng đào tạo những em út có tâm hồn
nhẫn nại, ngày nay nghiệp Đạo ra thế nầy. Ngó lại 24 năm
mấy em làm xong chuyện đó, nghiệp Đạo giờ phút nầy đã cao
trọng rồi đa! Đã quá lằn mực thiên hạ khi rẻ, dƣờng nhƣ đã
đến đài vinh quang. Đài vinh quang ấy tƣởng lập ra vững chắc
rồi không còn sợ ai nữa, chẳng những không sợ mà thôi mà
có thể làm chủ của Đời và Đạo nữa."

LẠC
樂
F: Joie, plaisir.
Chữ Lạc là Vui: Sự vui vẻ hân hoan khoái chí, sự vui vẻ phải
có chừng mực, thì mới tránh khỏi các điều tai hại biến sanh.
Lạc là một trong thất tình của con ngƣời. Còn một âm nữa là
NHẠC. Nhạc cũng là một thú vui của những tâm hồn tao nhã.
Nhƣng Đức Hộ-Pháp căn dặn: "Vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhƣng đừng để nọc vui buồn thấm vào chân tánh".

LẠC CỰC SANH BI
樂極生悲
Đức Hộ-Pháp nói: câu: "Cực lạc sanh bi". Hễ sự vui thích đến
quá mức thì trở nên buồn thảm, điều ấy vẫn hiển nhiên. Ví nhƣ
Trụ Vƣơng Ân Thọ, đắm mê nàng Đắc Kỷ, vui say tửu sắc,
đến nỗi mất nƣớc, tiêu nhà hại mạng. Sự vui chơi của ông có
lắm điều tàn ác, nào là chế bào lạc hại quan trung thần, nào là
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lập sái bồn, tửu trì, nhục lâm, sát hại cung nga thê nữ, vui cho
đến mất cả sự nghiệp Thành Thang, làm cho bá tánh điêu tàn,
sanh linh đồ thán. Ấy là sự vui chơi mà mắc tội với Thiên
đình".

LẠC DƢƠNG (Phật Học)
洛陽
Lạc Dƣơng là Một trung tâm Phật giáo quan trọng của Trung
Quốc trong thế kỷ thứ 1-2. Lạc Dƣơng nằm ở phía Bắc, là kinh
đô nhà Hán. Vua Hán Minh Ðế là ngƣời cho sứ giả qua Ấn Ðộ
thỉnh kinh Tứ thập nhị chƣơng về và Kinh này đƣợc dịch tại
đây. Ðây là Kinh đầu tiên đƣợc dịch qua chữ Hán và Phật giáo
bắt đầu du nhập qua Trung Quốc tại đây.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LẠC HẬU
落 後
E: To be in the back.
F: Être en arrière.
Đức Hộ-Pháp nói: "vì Phật đã biết con đƣờng đi trƣớc kia, dầu
ai phàm, dầu ai lạc hậu cũng tới sau, họ chỉ biết một điều là chỉ
từ nẻo quanh co, vui vẻ chỉ cho Bạn đi cùng đƣờng đạt lên
Phật vị. Họ không dám chê ai, chẳng phải đối với loài ngƣời
mà thôi mà đối với tất cả vạn loại, chúng sinh chỉ là anh em
còn lạc hậu đó vậy. Con vật mà ta thấy bị giết đƣợc là vì nó vô
cô không phƣơng bảo vệ, ngày nay giết nó mà ăn thịt, biết đâu
sau nầy các Bạn lạc hậu ấy tiến hóa đến phẩm ngƣời trở lên,
rồi chúng ta sẽ gặp nó bên mình, khi ấy nó ngó ta mà cƣời và
hỏi: "Xƣa kia Ðức Phật có ăn tôi một lần". Nghĩ tƣởng chẳng gì
sỉ-hổ thẹn-thuồng bằng. Thế nên ta phải ăn chay. Chƣa có ai
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nhẫn tâm giết ngƣời đặng ăn thịt, cũng không có ai đặng
quyền giết các Bạn lạc hậu ấy để ăn. Ta đến đây làm Bạn
cùng vạn vật chúng sanh, vạn vật giúp ta học cho thấu đáo
huyền vi cơ Ðạo, tạo chí linh nối nghiệp Ðức Chí Tôn. Thầy có
nói: Thầy dành sẵn gia nghiệp phẩm vị cho chúng ta, Thầy
không khi nào lấy lại, trừ ra kẻ nào từ bỏ"

LẠC HỨNG
樂興
Lạc hứng là trong lòng thấy phấn chấn, vui vẻ. (Lạc là Vui vẻ.
Hứng: Cảm thấy phấn chấn, hân hoan)
Bài Dâng Rƣợu có câu:
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ.
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

LẠC LẦM
Kinh Sám Hối có câu:
"Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,
"Biết lạc-lầm sám-hối tội căn."

LẠC LONG QUÂN (Sử)
Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, con của Kinh Dƣơng
Vƣơng. Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con
trai (tục truyền sinh trăm trứng), là tổ của Bách Việt. Một hôm,
vua bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên,
thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt nhau,
chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền Nam
(có bản chép là về Nam Hải), phong cho con trƣởng làm Hùng
Vƣơng, nối ngôi vua.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Khi trời đất mới mở mang, có thứ do
khí hóa ra, đó là Bàn Cổ thị. Có khí hóa ra rồi sau có hình hóa,
không thứ gì ngoài hai khí Âm Dƣơng cả. Kinh Dịch nói: "Trời
đất nung ủ, vạn vật thuần hóa, đực cái hợp tinh, vạn vật hóa
sinh". Cho nên có vợ chồng rồi sau mới có cha con, có cha
con rồi sau mới có vua tôi. Nhƣng Thánh hiền sinh ra, tất có
khác thƣờng, đó là do mệnh trời. Nuốt trứng chim huyền điểu
mà sinh ra nhà Thƣơng, giẫm vết chân ngƣời khổng lồ mà dấy
nhà Chu, đều là ghi sự thực nhƣ thế. Con cháu Thần Nông thị
là Đế Minh lấy con gái Vụ Tiên mà sinh Kinh Dƣơng Vƣơng,
tức là thủy tổ của Bách Việt. Vƣơng lấy con gái Thần Long
sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai mà
có phúc lành sinh trăm con trai. Đó chẳng phải là cái đã gây
nên cơ nghiệp của nƣớc Việt ta hay sao? Xét sách Thông
Giám Ngoại kỷ nói: Đế Lai là con Đế Nghi; cứ theo sự ghi chép
ấy thì Kinh Dƣơng Vƣơng là em ruột Đế Nghi, thế mà kết hôn
với nhau, có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ, lễ nhạc chƣa đặt mà
nhƣ thế chăng?

LẠC QUYÊN
樂 捐
E: The voluntary cotisation.
F: La cotisation volontaire.
Lạc: Vui. Quyên: vận động nhiều ngƣời đóng góp tiền bạc hay
của cải để làm việc từ thiện. Lạc quyên là tổ chức vận động
để mọi ngƣời vui vẻ đóng góp tiền bạc hay của cải, tùy khả
năng, để dùng vào việc từ thiện hay công ích (đóng góp tùy
lòng hảo tâm).
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Ty Giáo Huấn nên lập một cuốn sổ lạc quyên dƣới
quyền Thƣợng Chánh Phối Sƣ để nhờ nơi lòng từ
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thiện của nhơn sanh trợ giúp cho các trẻ em mồ côi ăn
học.

LẠC THÚ
樂趣
F: Plaisir.
Lạc thú: 樂 趣 Cái thú vui vẻ.
"Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con ngƣời mê
mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng-xăng xạoxự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất".

LẠC THƢ
洛來 書
E: The book of the Lạc river.
F: La livre du fleuve Lạc.
Lạc Thƣ lấy theo
hình tƣợng của
con Rùa, nên số
của nó: trên là 9,
dƣới là 1, bên trái
là số 3, bên phải là
số 7, số 2 và 4 ở
trên vai, số 6 và 8
ở dƣới chân.
Lạc Thƣ là thời
vua Võ trị thuỷ có
thần qui phụ văn ở
trên lƣng có đến
số 9 (từ 1 đến 9).
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Vua Võ toại lòng nhân thế mà đặt ra Cửu trù.
Thật là hai Kinh này, tức là Hà Đồ để nói cái chính, Lạc Thƣ
để nói cái biến. Sự cần yếu trong trời đất chỉ một Âm, một
Dƣơng làm đôi một, biến hoá đến vô cùng "Nhất Âm nhất
Dƣơng chi vị Đạo".
Trên đã nói Hà-Đồ tức là cái nguyên nhân của Phục Hi Bát
Quái sau này có ghi rằng: "Trời 1 biến thành nƣớc mà đất số 6
biến thành nó. Đất 2 hoá thành Hoả mà trời số 7 hoá thành
nó." Trời đất và Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ở đây tức là chỉ
tƣợng cái nguyên hình của vòm trời hiện tại mà trái đất ta ở và
Ngũ hành vật chất vậy. Có thể nói Dịch của Phục-Hi tóm thâu
tất cả cái nguyên hình và căn bản của những vật hữu và vô tri.
Tuy Phục-Hi Bát Quái có một quan điểm rất đúng với cõi thứ
hai này là Quẻ Càn ở cung Ngọ cũng nhƣ theo Thiên văn thì
gọi là cõi kiến tạo liên lạc với thời kỳ sƣơng mù lửa. Dịch của
Phục-Hi còn hình tƣợng cõi kiến tạo các cơ thể và Ngũ quan
nữa vậy.
Nếu lấy hình Hà Đồ theo hình vòng tròn thì ta thấy đƣờng đi
của các số liên tiếp nhau giống nhƣ bộ máy trong ngƣời. Nếu
lấy sự phân biệt Lƣỡng nghi, Tứ Tƣợng thì đều thấy cái vi
Dƣơng bắt đầu từ trong phát ra ngoài và dần dần lớn lên. Đó
là sự tƣợng trƣng cái nguyên hình của sự vận chuyển của
muôn vật hữu hình sau này và trƣớc khi sanh ra thành Ngũ
quan của con ngƣời và vật nhƣ ngày nay thì những nguyên
hình của nó đã sinh ra theo những cõi vô hình ở trong Tiên
Thiên đã sinh ra trƣớc vậy.
Trong những Tôn giáo Công truyền cũng nhƣ trong Triết học
Tâm truyền những hình thể chất là lửa, Nƣớc và Khí tƣợng
trƣng nguyên nhân của các quan năng vật chất của chúng ta
và có sự liên quan trực tiếp với các quan năng một cách bí
mật thiêng liêng. Phàm những ngũ quan cho biết là kiến tạo
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thứ hai. Nhƣ vậy muốn hiểu rõ Hậu Thiên Bát-Quái, tất nhiên
phải hiểu rõ-ràng Tiên Thiên Bát Quái.

LAI (Giáo Sƣ Thƣợng Lai Thanh)
Thọ phong Giáo Sƣ phái Thƣợng. Thánh danh Thƣợng Lai
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo

LAI SINH
來生
E: Future life.
F: La vie future.
Lai: Tới, đến. Sinh: kiếp sống. Lai sinh là kiếp sau.

LẠI VIỆN
吏 院
E: The institute of interior.
F: Institut de l’intérieur.
Lại viện có nhiệm vụ bổ nhiệm, thuyên chuyển các Chức sắc.
Tất cả mọi giấy tờ, hồ sơ, thƣ tín và Hành chánh Đạo từ trungƣơng gởi đi địa phƣơng đều do Lại-viện chuyển đi cũng nhƣ
từ địa phƣơng gởi về Tòa-Thánh đều do Lại Viện tiếp nhận và
chuyển đến các cơ quan liên hệ.
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.
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*Lại Viện (Service du personnel) lo về công văn, Bộ Ðạo, Bộ
Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức Sắc Hành
Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
*Lễ Viện (Service des Rites) lo về nghi tiết, cúng kiến, quan,
hôn, tang, tế.

LẠI VĂN HÀNH (1878-1939) (Tên)
Hƣơng Cả Chợ-lớn. Là một trong
số 28 ngƣời ký tên vào TỜ KHAI
ĐẠO và có tên trong 247 vị nữa.
Ông nhập môn vào Đạo Cao-Đài
ngày 29-8-Bính Dần tại Đàn Tân
Kim, lúc ấy ông đang làm Hƣơng
Cả. Ông có vợ là bà Trần thị Chốt
(1885-1968). Năm 1930, ông có
hiến một mẫu đất tại ấp xóm Cống
(Bến Lức) để xây dựng nên Thánh
Thất Long Phú. Sau cùng, rồi ông
cũng rời Toà Thánh Tây Ninh hiệp
vào Chi phái Bến Tre (nay thuộc
ban Chỉnh Đạo). Ông Lại Văn Hành qui vị vào năm 1939, an
táng tại Thánh Thất Long Phú.

LAM-TÌ-NI (Phật Học)
藍 (嵐) 毗 尼
Lam-Tì-Ni ( S, P: lumbinī) Một trong bốn Thánh tích Đạo Phật,
nơi sinh của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu-Ni. Lam-tì-ni ở
gần kinh đô Ca-tì-la-vệ, thuộc tiểu quốc dòng họ Thích-ca,
ngày nay thuộc nƣớc Nepāl. Các Thánh tích khác là Lộc uyển
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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(s: mṛgadāva) ở Tiên uyển (s: ṛṣipatana) bây giờ đƣợc đổi tên
là Sār-nāth, nơi Phật bắt đầu giáo hóa, Giác Thành
(bodhgayā), nơi Phật đắc đạo, và Câu-thi-na (kuṣinagara), nơi
Phật nhập Niết-bàn.
Tại Lam-tì-ni còn một trụ đá của vua A-dục, đƣợc dựng lên lúc
ông đi hành hƣơng năm 249 trƣớc Công nguyên. Trên trụ đá
này đƣợc ghi "20 năm sau ngày lên ngôi, Thiên Ái Thiện Kiến
vƣơng (devānapiya piyadasi, tức vua A-dục) đã đến đây và tỏ
bày lòng tôn kính, vì Phật, con ngƣời minh triết dòng họ Thíchca đã đƣợc sinh nơi đây. Nhà vua cho xây một trụ đá để nhớ
rằng bậc giác ngộ đã đƣợc sinh tại đây. Làng Lam-tì-ni đƣợc
miễn đóng thuế và phần triều cống nông lâm sản đƣợc giảm
xuống còn một phần tám" (từ một phần tƣ).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LAM THỂ HÒA (Bát Tiên)
Là Nguơn linh của ông Lâm Quang Bính (1873-1931) Phối Sƣ
Thái Bính Thanh.
Lam Thể Hòa là
ông Tiên bị đày
đọa làm khách
trần. Tính tình
thuần hậu nhất
trong Bát Tiên.
Ông thích mặc áo
rộng màu xanh,
buộc dây lƣng đen
thật to, một chân đi
đất, một chân đi
giày. Mùa hạ mặc áo lót bông, mùa đông nằm trên tuyết.
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Thƣờng ngày, ông cầm cặp sanh dài 3 thƣớc ta, vừa đi, vừa
nhịp ca ngoài chợ mà kiếm tiền bố thí cho ngƣời nghèo.
Đạp ca Lam Thể Hòa
Thế giới năng kỷ hà?
Hồng nhân nhất Xuân Thu
Lƣu quang nhất trịch thoa
Cổ nhân hổn hển khứ bất phản
Kim nhân phân lai cánh đa
Triệu kỵ loan phụng cáo bích lạc
Mộ kiến tang điền sinh bạch ba
Trƣờng cảnh minh huy tại không tế
Kim ngân cung khuyết cao ta nga
Dịch ca:
Nhịp chân ca Thái Hòa
Thế giới đƣợc bao lâu?
Nhan sắc nhƣ xuân cội
Thời hạn tựa thoi đƣa
Ngƣời xƣa không trở lại
Ngƣời mới đến quá thừa
Sáng cƣỡi loan trời thẵm
Chiều dâng thành sóng xa
Không trung lâu đài sáng
Cung điện cao nguy nga
Về sau, trong lúc uống rƣợu với Lý Thiết Quả nơi Hào Lƣơng,
bỗng trên mây có xe hạc, tiếng tiêu thanh thoát đƣa hai ông
bay bổng, trở về Tiên vị, tay ông cầm Giỏ Hoa Lam.
Lam Thể Hoà giáng Cơ:
"Hỉ chƣ Đạo-hữu, Đạo gặp kỳ Phổ-độ, khá biết cải thế thì. Đạo
khả trọng, đức năng trau.
Đời dời đổi, Đạo chờ ngƣời.
Khách tục nƣơng thuyền độ,
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Non Tiên tiếng khánh đƣa,
Gắng nhọc thế lọc-lừa,
Tìm đƣờng ngay thẳng-rẳng.
Nguồn rửa bợn nhiều đƣờng cay đắng,
Bƣớc nâu sồng dặm lắm gay go.
Liệu sao khỏi trễ con đò,
Mới thoát vòng khổ hải.
Gắng sức vì sanh mạng,
Lao tâm chớ sợ bởi căn xƣa.
Đƣờng quanh co, bƣớc khá ngừa;
Nẻo hiểm trở, chơn nên lánh.
Hậu tái ngộ. Thăng
THI
Từng vào non Thánh lại Đền vàng,
Mãn quả sớm nhờ sắc ngọc ban.
Lần hạc tu tâm thìn nét Đạo,
Biển trần độ chúng vững con thoàn.
Cuộc cờ chung hứng nơi rừng thắm,
Bầu rƣợu riêng vui với cội tàng.
Gặp lúc dìu đời qua bến tục,
Để công phải nhọc đến phàm gian.
Hậu thân là Phối Sƣ THÁI BÍNH THANH, tên thật Lâm
Quang Bính, ngƣời Rạch Giá, là nguơn linh của Lam Thể Hòa.
Hai vị giống nhau ở tánh tình thuần hậu, ý tứ từ hòa, thƣơng
ngƣời nghèo. Ông đƣợc phong Giáo Sƣ phái Thái ngay từ
buổi đầu. Ông chƣa rõ tự sự bạch rằng: "Thƣa Thầy, Lam Thể
Hòa mặc áo xanh, sao Thầy ban cho phái Thái (áo vàng).
Đức Chí Tôn chuyển cơ viết:
- "Đó là bí pháp, con biết sao đƣợc".
Vai trò của ông Bính trong việc xây dựng Toà Thánh cũng rất
quan trọng:
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Thầy dạy: "Hộ Pháp, Thƣợng phẩm, nội trƣa nầy phải cắm
một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Điện phò
loan cho Lão vẽ ( khuôn viên Toà Thánh). Bính Thanh phải có
mặt, còn kỳ dƣ không cho ai vào Điện hết, nghe à!"
Nhất là việc thiết kế Quả Càn Khôn có Thiên Nhãn để thờ.
Thầy dạy ngày 12-8 Bính Dần (17-9-1926):
Bính – "Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn; con hiểu
nghĩa gì không?... Cƣời... Một trái nhƣ trái đất tròn quay, hiểu
không? Bề kính tâm ba thƣớc ba tấc, nghe con, lớn quá, mà
phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy!…"

LÀM CHỦ TINH THẦN THIÊN HẠ
Đức Hộ Pháp thuyết ngày 9-11-Mậu Tý (dl: 9-12-1048)
"Hitler đảo lộn tòan nhơn loại nhờ năng lực của ngọn gƣơm,
mũi súng. Cộng-sản làm đảo lộn tinh thần nhơn loại với lý
thuyết cộng sản của nó; ngƣời đào tạo lý thuyết ấy là Karl
Marx. Chỉ có một ngƣời mà thôi. Cái năng lực tinh thần của
một ngƣời còn có thể làm cho nhơn loại an tòan hạnh phúc
hay tự diệt lấy mình đặng, huống hồ chi Thánh Thể Chí Tôn tự
Ngài đến chọn không tận độ thiên hạ đặng?...Bần Đạo quyết
đoán phải đặng, hoặc lâu hay mau, hoặc chầy hoặc kíp,Thánh
Thể của Ngài tức là Hội Thánh sẽ làm chủ tinh thần thiên
hạ".
Nếu Stalin biết địa điểm của mình thì không cần chiến đấu với
Marshall, với Truman. Cầm chắc, nếu Hitler biết đặc điểm, địa
vị chơn linh của mình thật đứng nơi nào, chƣa hề nghịch với
Churchill, Reynaud đến đỗi có trận giặc thế giới chiến tranh
thứ nhì.
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LÀM CHÚA VỀ PHẦN HỒN
Đức Hộ-Pháp nói: "Làm Chúa về phần hồn duy có đức ChíTôn mà thôi. Ngày giờ này Bần-Đạo đứng tại nơi đây xin thú
thật với con cái của Ngài; ngƣời thay thế phần xác cho Ngài là
Hội-Thánh. Hội Thánh là phần xác Đức Chí-Tôn tại thế này đó
vậy."

LÀM CHO THAU NỌ NÊN VÀNG
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Làm cho thau nọ nên vàng,
Chì kia lộn bạc lại mang tiếng đời.
Càng xa càng lánh đạo Trời,
Đem thân vùi lấp vào nơi bụi trần.

LÀM ĐÀN BÀ THAY CÁC SẮC DÂN ĐẶNG CHUYỂN
THẾ
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống:
"Có các Đấng cao siêu đến Nguơn Tứ Chuyển này đặng tạo
hình các chơn-hồn, họ xuống tại thế đặng chuyển thế, dầu
Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế gian này, làm đàn bà
đặng thay các sắc dân ấy để chuyển thế, chơn thật nơi cõi
Hƣ-Linh kia không phân biệt Nam Nữ, Đức Chí-Tôn nói: Nam
không đƣợc lấn quyền hành hơn Nữ, Nam Nữ đều con của
Đức Chí Tôn hết, nói nhƣ thế ta biết không có gì lạ."
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LÀM LÀNH
Thi văn dạy Đạo rằng:
Làm lành cho trọn Phật Trời thƣơng,
Hai chữ hơn thua chớ liệu lƣờng.
Mầng thiệt là khi nƣơng cảnh tịnh,
Khen khen giận ghét kẻ đời thƣờng.

LÀM LÀNH LÁNH DỮ
Đức Quyền Giáo-Tông dạy: "Có ngƣời thuở nay không làm
điều chi bất nhơn thất đức, cứ một lòng ăn thật ở ngay; nhƣ
vậy có đủ gọi là "làm lành lánh dữ" không? - Không đâu!
Ngƣời ấy chỉ có biết lánh dữ mà thôi, nghĩa là chỉ có biết giữ
mực công-bình của nhân-loại vậy thôi; chớ chƣa có chi gọi là
làm lành. Muốn trọn hai chữ "làm lành" phải cứu nhơn độ thế.
Kinh Phật dạy Cứu nhơn độ thế mà không giải rành là sao,
thành ra nhiều vị tu-hành không để ý đến, chỉ biết có một phép
Từ-bi thanh tịnh là gốc.
Sao gọi là cứu nhơn độ thế? -Cứu nhơn độ thế là cứu cấp
những ngƣời đang hồi khốn cùng, hoạn-nạn; ai đói mình cho
ăn, ai khát mình cho uống, ai đau mình giúp thuốc, ai thác
mình thí hòm, ai lạc nẻo mình chỉ đƣờng, ai buồn rầu mình an
ủi, ai kiện thƣa tranh chấp mình kiếm chƣớc giải hòa; bắc cầu
bồi lộ cho hành khách tiện bề qua lại; in thí kinh-điển, thiên-thơ
cho mọi ngƣời coi theo hầu cải tà qui chánh.…Vậy mới gọi là
cứu nhơn độ thế, song chẳng nên bất cập mà cũng đừng cho
thái-quá. Bất cập là khi nào mình giúp cho ngƣời không trọn,
có trƣớc không sau, làm cho ngƣời sau rồi cũng phải khốn
cùng, hoạn-nạn nhƣ trƣớc vậy. Thái-quá là đụng ai giúp nấy,
không xét coi kẻ ấy đáng giúp hay chăng? Vì ở đời lắm ngƣời
giả dối, quanh năm chỉ ỷ lại ngƣời nhơn-thiện mà no cơm ấm
áo; giúp-đỡ cho những kẻ ấy là giúp cho họ dễ bề làm biếng,
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tiện thế ở không, tức là chƣởng ác cho họ vậy. Vả lại cứu
nhơn độ thế, phải tùy duyên tùy sức mới đặng: giàu cứu độ
theo phận giàu, nghèo cứu độ theo phận nghèo. Theo lời giải
trƣớc kia; Cứu nhơn độ thế có nhiều cách: có của thí của,
không của thí công, của công ví đặng thiệt lòng, cân lại cũng
đồng âm chất".

LÀM LỄ ĐĂNG ĐIỆN CHO ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
1- Đức Lý từ chức không làm Giáo-Tông:
Đức Hộ-Pháp kể lại: "Giờ phút này Bần Đạo đứng tại Tòa
giảng đây tƣởng tƣợng nhớ đến tâm tình ấy thắm thiết biết
bao nhiêu! Nồng-nàn mà nói không có một điều gì sơ-sót, chỉ
đủ mọi hành tàng, rành-rẽ chi tiết hết. Bần Đạo vừa biết rồi
Đức Lý liền từ chức không làm Giáo-Tông của Đạo trọn ba
năm vậy! Khi Bần Đạo ở Thủ Đức về: Đức Lý một đàng Ngài
biểu theo Ngài chỉnh đốn Hội Thánh lại. Một đàng Đức Chí
Tôn nói: Đừng nghe Lý Thái Bạch đa nghe Phạm-Công-Tắc!
Một đàng kéo, một đàng trì làm cho Bần Đạo không biết
đƣờng đi chút nào! Thất thơ, thất thƣởng mất linh hồn, muốn
nửa tỉnh nửa say. Ngài đến 11 giờ, Ngài viết đến bốn giờ
sáng, chỉ rành rẽ thế nào, nhất là Ngài biểu Bần-Đạo hiệp
cùng Ngài cho có quyền Chí-Tôn hữu hình tại thế này. Hiền
Hữu muốn cho Đạo Cao-Đài còn hay nghe lời Đức Chí-Tôn để
cho Đạo phải mất?
2- Đức Lý Giáo-Tông cầm quyền:
Bần Đạo cứ nghĩ nghị, đó rồi Đức Chí-Tôn đến, thật sự Ông
Già hơi buồn thật! Ngài nói: "Tắc! Con sửa-soạn đặng làm lễ
Đăng Điện cho Đức Lý Giáo-Tông nghe!" Rồi đó Ổng ở, Ổng
nghe Đức Lý Giáo Tông cầm quyền. Đức Lý, Ngài biểu Thiênphong Chức-sắc cả Cửu Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài lập Cửu
Trùng Thiên để Ngài đăng Điện, khi Ngài đăng Điện rồi. Ngài
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cầm cây viết, Ngài viết bài Diễn văn đăng Điện cho tới tận thế
sẽ không có vị Giáo-Tông nào làm một bài Diễn-văn hay nhƣ
vậy." (Đức Hộ-Pháp thuyết 17-8 Nhâm-Thìn)

LÀM GIÀU
Kinh Sám Hối có câu:
"Lo danh vọng hao mòn thân-thể,
"Ham làm giàu của để bằng non."

LÀM NÔ LỆ
Ở đời, làm nô lệ là chịu mọi sự sai khiến của ngƣởi bỏ tiền ra
thuê mƣớn. Trong cửa Đạo ngƣời Tín đồ cũng làm tôi mọi,
làm nô lệ cho Đức Chí-Tôn tức là một sự dâng công đổi vị.
Đức Chí-Tôn đổi lại cho ngôi Thần- Thánh -Tiên -Phật tùy theo
công quả của mỗi ngƣời: Phụng sự cho Vạn linh là phụng sự
cho Chí-Linh, cũng là phụng sự cho Đức Chí-Tôn đó vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo xin thú thật rằng không có cái nạn
làm nô lệ nào một cách vô lối nhƣ Bần-Đạo đã làm. Hỏi ra
không phải phận-sự của Bần-Đạo mà Bần Đạo phải làm, nhiều
khi ngồi buồn muốn phế hủy, ngặt dòm lại thấy con cái của
Đức Chí Tôn không ngƣời dìu dắt, muốn phế bỏ mà không
phế bỏ đƣợc. Mặt đời là kiếp sanh tức nhiên phần xác còn
chịu nhọc nhằn không lẽ phần hồn mà phế bỏ."
"Mấy em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra
bao nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu 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.!"
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LÀM NGƢỜI
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người nhơn nghĩa giữ tròn
"Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa."

LÀM PHẢI LÀM LÀNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy ai làm phải làm lành,
"Xiểm-gièm cho đặng khoe danh của mình."

LÀM PHƢỚC
Kinh Sám Hối có câu:
"Người làm phước có khi mắc nạn,
"Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang."

LÀM PHƢỚC LÀM DOAN
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
"Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
"Cang tam, thường ngũ phải gìn,
"Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan."

LÀM TÔI
Làm tôi, tức là làm tôi tớ, nghĩa là phụng sự cho vạn linh ấy là
phụng sự cho Chí linh đó vậy. Ngƣời Tín hữu Cao Đài theo
Thánh ý Thầy dạy là "làm nô lệ" cho Chí-Tôn mà thôi
Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 5-6-Kỷ Sửu (1949):
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài,
Ngài phải bồi thƣờng, phải trả mắc cho ngƣời, ngƣời ta mới
phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký Hòa-ƣớc với loài
ngƣời, nhứt là với dân tộc Việt-Nam nầy trƣớc đã. Nếu các
Ngƣời thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự
lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các ngƣời chịu không? Nếu
các ngƣời chịu làm tôi cho con cái của Tôi cho vừa sức Tôi
muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy
ngƣời. Mấy ngƣời đoạt đƣợc nơi thế nầy thế nào, nơi cõi Hƣ
Linh Tôi cũng không chối cải.".Làm tôi, làm tớ cũng đồng
nghĩa: tôi tớ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
"Với chủ nhà trọn kính trọn ngay."

LÀM TUẦN CỬU
Nghi thức của Đạo Cao-Đài là làm Tuần Cửu cho ngƣời chết.
Có nghĩa là ngƣời chết ngày thứ nhứt kể là 1, tính đến ngày
thứ chín thì thân nhân đem bài vị đến Thánh Thất để tụng kinh
cầu nguyện cho hồn ngƣời đƣợc siêu thoát. Mỗi lần tụng nhƣ
vậy gọi là "Tụng Cửu" cũng là hồn lên đƣợc một từng Trời.
Qua 9 lần nhƣ vậy thì gọi là "Hiệp Cửu" hay "Chung Cửu" tức
là hồn đã qua 9 từng trời rồi.
"Từ Nhứt-cửu tới Cửu-cửu, kỳ nào cũng phải cúng Thầy trƣớc
(cúng Tiểu đàn) có dâng Tam-Bửu và Thƣợng sớ, song không
có lễ-nhạc. Khi cúng Thầy rồi, thỉnh linh-vị đến trƣớc Điện-tiền,
tụng bài kinh Khai-cửu, rồi tiếp tụng Kinh Nhứt hoặc Nhị-cửu
(tụng nhƣ vậy cho đủ ba hiệp). Đến khi dứt thì niệm câu chú
của Thầy (3 lần) và lạy 12 lạy.
Mỗi Tuần cửu phải quì tụng DI-LẶC CHƠN-KINH nơi trƣớc
Bửu-Điện. Hễ dứt hiệp thì niệm mỗi vị Phật và lạy một lạy. Sau
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rốt hết niệm câu chú của Thầy (3 lần) và lạy 12 lạy. Tụng
nhiều chừng nào tốt chừng nấy, song mỗi hiệp tụng từ ba
ngƣời đến 6 ngƣời cho ăn rập nhau".

LẠM QUYỀN
濫權
E: To abuse one’s power.
F: Abuser de son pouvoir.
Lạm: Lấn vào, làm quá giới hạn. Quyền: quyền hành. Lạm
quyền là dùng quyền hành một cách quá đáng, vƣợt ra ngoài
giới hạn (Sử dụng quyền lực vƣợt quá giới hạn).

LANG-SA
E: The French.
F: Le France.
Tiếng Pháp gọi là "Le France" tức nhiên là chỉ nƣớc Pháp bấy
giờ đang đô hộ nƣớc ta. Tiền nhân dịch là "Lang-Sa"
Thầy dạy:"Trong Đạo duy có một điều làm cho Chánh phủ
không vừa lòng, là mỗi nƣớc muốn cho phân cách nhau mà
Đạo thì hiệp, thì các con cũng nên làm ơn nói với ngƣời Lang
sa rằng: Nhờ Đạo mà các sắc dân đƣợc yêu nhau, mến nhau,
phải lấy sự yêu mến mà buộc tình ngƣời thì quyền hành kia
mới bền vững."
Đức Cao-Đài dạy: 16-8 Bính-Dần (Thứ Tƣ 22-9-1.926)
"Các con xin Chánh-phủ Lang-sa đặng Khai Đạo, thì cực
chẳng bằng Thầy đã ép lòng mà chịu vậy cho tùng nơi Thiêncơ. Thầy rất đau lòng mà phải chịu vậy chớ biết sao!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÀNG LONG THÀNH
Đức Chí Tôn giáng dạy tại Chùa Gò Kén, ngày 20-01-Đinh
Mão (dl: 21-2-1927) nhƣ sau: "Các con nghe! Nơi nào Thầy
ngự thì nơi ấy là Thánh Địa. Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng
Long Thành thăng lên chức Văn Xƣơng vào trấn nhậm làng
Hiệp Ninh dạy dỗ dân vô đạo, Thầy ban đặng quyền thƣởng
phạt, đặng răn làng ấy cho đến ngày chúng nó biết ăn năn cải
hóa. Vậy thì Làng Long Thành, các con khá an lòng. Còn Tòa
Thánh thì muốn để cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên ý là hạnh
của Thầy, các con nên xem gƣơng mà bắt chƣớc. Từ Thầy
đến lập Đạo cho đến giờ, Thầy chƣa hề một mình chuyên
quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi nào mà Hội Thánh vừa
lòng thì là đẹp lòng Thầy. Các con phải chung hiệp nhau mà lo
cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà
thôi. Các con đã hiểu Thánh ý Thầy, phải cần kiệm mỗi sự chi
về phƣơng tiện mà thôi.
THƠ! Thầy giao cho con góp tƣ bổn trong một tháng cho rồi,
dặn các em con rằng: "Danh thể Đạo nơi Tòa Thánh, nghe à!"
Sau Thái Bạch sẽ dạy con kiểu vở.’
Đây, Tòa Thánh Tây Ninh, còn đƣợc gọi là Đền Thánh, hay Tổ
Đình, là Tòa Thánh Trung-Ƣơng của Đạo Cao Đài, hiện nay
tọa lạc tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây
Ninh, cách Thị Xã Tây Ninh khoảng 5 km về hƣớng Đông
Nam, thuộc Miền Nam nƣớc Việt Nam. Đây là một ngôi Đền
đồ sộ, nguy nga, đặc sắc, là nơi thờ phƣợng Đấng Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, các vị Giáo chủ Tam Giáo và Ngũ
Chi Đại Đạo, cùng các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.
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LÃNG PHÍ
浪費
E: To dissipate.
F: Dissiper.
Lãng: Buông thả, phóng túng. Phí: tiêu dùng, xài phí. Lãng phí
là tiêu xài một cách quá mức về những việc không cần thiết
(Hao phí vô ích).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhƣ sự lãng phí se sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là
một việc tổn đức vậy.

LÃNG TỬ
浪 子
E: Vagabond.
F: Vagabond.
Lãng: Buông thả, phóng túng. Tử: ngƣời.
Lãng tử là ngƣời sống lang bạt, rày đây mai đó, không ở chỗ
nào nhứt định. Ngƣời du-đảng vô nghề nghiệp.
Lãng tử đồng nghĩa: Lãng nhân, Lãng sĩ.
Câu 13 trong bài U-Minh-Chung:
"Lãng tử cô nhi tảo hồi hƣơng lý".

LÁNH DỮ LÀM LÀNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
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Lời Thầy dạy Thánh-ngôn ghi chữ,
Biểu chúng ta lánh dữ làm lành.
Phải lo khử ám tựu minh,
Cải tà qui chánh lập thành chơn tu.

LÀNH DỮ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lành dữ nơi mình chiêu phƣớc họa,
Thành tâm ắt thấy hết thần minh.

LÀNH NHƢ TÕNG, DỮ TỢ HOA TƢƠI
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
"May đặng làm người chớ dể-duôi.
"Lành dữ hai đường vừa ý chọn,
"Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi."

LÀNH SIÊU DỮ ĐỌA
Lành siêu dữ đọa: Làm điều thiện thì sẽ đƣợc siêu thăng.
Làm điều ác thì sẽ bị đọa trầm luân.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hóa-công xem xét đền bồi,
"Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn."

LÃNH ĐẠO
领道
Đức Thƣợng Phẩm nói: "Đời là một sân khấu hí trƣờng, mọi
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sự đều phải thay đổi, chớ nên lấy đó làm mục phiêu chính để
noi theo, vì đã nói rằng: một sân-khấu hí-trƣờng thì trong đó
đủ đào kép và ông bầu, dầu hay dầu dở thì bổn phận họ phải
làm cho rồi để cho kẻ khác lên thay thế, đặc-sắc hơn và hayho hơn. Hiện các Em đã thấy biết bao nhiêu màn đời thay đổi
liên tiếp mà những màn ấy cũng chẳng làm cho dân Việt-Nam
đƣợc hƣởng cảnh thái-bình. Càng thay đổi càng làm cho dân
chúng Việt-Nam thêm hoang-mang, hồi-hộp và cảnh tƣơngtàn, tƣơng-sát của Việt-Nam cũng chƣa thấy giảm bớt chút
nào mà lại càng tăng thêm cực độ. Các Em biết tại sao vậy
không? Nói nghe thử!...
- Trúng! Nhƣng còn thiếu một chút là dân Việt Nam chƣa đƣợc
mãn nguyện cho sự lãnh-đạo của những bậc giả thƣơng dân
chúng đó vậy."

LÃNH HỘI
领會
E: To understand.
F: Comprendre.
Lãnh: Nhận lấy, quản lý, hiểu rõ, cổ áo. Hội: hiểu biết. Lãnh
hội là hiểu biết rõ (lý hội mà hiểu biết đƣợc).

LÃNH KIM SA
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Cung Lập-khuyết tìm duyên định ngự,
"Lãnh Kim-sa đặng dự Như-Lai.
"Minh-Vương Khổng-Tước cao bay,
"Đem chơn-thần đến tận đài Huệ-Hương."
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LÃNH MỆNH
領 命
E: To get an order.
F: Recevoir un ordre.
Lãnh: Nhận lấy, quản lý, hiểu rõ, cổ áo. Mệnh: Mạng: lịnh của
cấp trên. Lãnh mệnh hay Lãnh mạng là nhận lãnh mệnh lệnh
của cấp trên truyền xuống (nhận lãnh sứ mệnh).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão mang nặng tình nghĩa cùng một bạn thiêng liêng vì
đời lãnh mạng, tạo Đạo cứu chúng sanh.

LÃNH THỔ
Lãnh thổ 领 土: Đất đai thuộc quyền thống trị của một nƣớc,
theo luật quốc tế, nƣớc khác không đƣợc xâm phạm đến.
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."

LÃNH TỤ
领袖
E: Leader.
F: Leader.
Lãnh: Nhận lấy, quản lý, hiểu rõ, cổ áo. Tụ: cái tay áo. Lãnh
tụ, nghĩa đen là cổ áo và tay áo, ý nói ngƣời cầm đầu hƣớng
dẫn quần chúng (ngƣời cầm đầu).
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LÃU THÔNG
Lãu thông: thông suốt mọi vật
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Cơ huyền linh vô phƣơng thấu đáo
Phật Nhƣ Lai còn bảo nan phân
Mựa tin lời Lão tố trần
Lão chƣa dám chắc mọi phần lãu thông.

LAO CÔNG HẠN MÃ
勞 工 汗 馬
E: The merit of the battle field.
F: Le mérite au champ de bataille.
Lao: Cực khổ, khó nhọc. Công: công khó nhọc. Hạn: còn đọc
là Hãn: mồ hôi. Mã: ngựa. Hạn mã: ngựa đổ mồ hôi, ý nói
đánh giặc nơi chiến trƣờng. Lao công hạn mã là công lao
đánh giặc nơi chiến trƣờng ngƣời đã đóng góp nhiều công sức
với…).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Hớn Bái Công) Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung,
nghe lời sàm tấu, giết ngƣời lao công hạn mã.

LAO LUNG
牢籠
E: The jail.
F: La prison.
Lao: Nhà tù. Lung: cái chuồng để nhốt gà. Lao lung là cái
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chuồng và cái lồng để nhốt súc vật. Nghĩa bóng chỉ sự giam
cầm tù tội, sự mất tự do.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thượng Hoàng sánh đức Chí Công,
"Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung.

LAO LÝ
牢 理
E: To imprison.
F: Emprisonner.
Lao: Nhà tù. Lý: lo buồn. Lao lý là bị giam cầm và lo buồn (tù
tội, giam cầm).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mấy lần lao lý, mấy lúc văng mày, nuôi nấng các con
hầu lập nên nền Đạo.

LAO TÂM TIÊU TỨ
E: To tire oneself the heart and thought.
F: Se fatiguer le cœur et la pensée.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Khi Ðức Thích Ca mở Ðạo Phật thì nhơn sanh buổi ấy còn
Thánh Ðức nhiều; cá nhơn đều ngán sự khổ não truân chuyên
ở thế nên Thiên Ðình phú cho Ngài lấy tôn chỉ tiêu cực diệt Tứ
Khổ (Sanh, Lão, Bịnh, Tử) mà độ chúng. Ngài cũng bị lắm điều
truân chuyên khổ não, lao thân tiêu tứ với đời, mà chừng
thành Ðạo cũng bị quỉ phá một hồi dữ dội, rồi mới thành Ðạo".
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LAO TRẦN
Thầy dạy: Thứ hai, 6-12-1926 (âl 2-11-Bính Dần)
"Than ôi! Ðiều vui sƣớng lao trần chẳng ai buộc mà nhiều kẻ
tìm tới, mối đạo đức trau thân là phƣơng châm thoát tục mà
lắm kẻ trốn lánh, bài bác mối Ðạo Trời, khua môi uốn lƣỡi, mà
tƣởng cho mình hơn đặng các phẩm nhơn sanh, chớ chẳng
dè là một hình phạt rất nặng nề đã chực chúng nó nơi chốn A
Tỳ".

LÃO ĐAM (Lão Tử)
Lão Đam 老聃 là tên thụy của Đức Lão Tử.
Theo Sử ký Tƣ Mã Thiên, Lão Tử là ngƣời nƣớc Sở 楚, huyện
Khổ 苦, làng Lệ 厲, xóm Khúc nhân 曲 仁, ở tỉnh Hồ Nam bây
giờ. Ngài họ Lý 李, tên là Nhĩ 耳, tự là Bá Dƣơng 伯 陽, thụy là
Đam 聃. Ngài làm quan giữ Tàng thất (Kho sách) ở Kinh đô
Lạc Dƣơng của nhà Châu.
Về gia thế thì sử sách không có nói đến, nhƣng theo truyền
thuyết thì nói rằng Mẹ của Lão Tử mang thai Ngài đến 80 tuổi
mới sinh, Ngài ra do hông bên trái, dƣới cội cây Lý. Khi Ngài
đƣợc sinh ra thì râu tóc dài và bạc trắng, mới gọi Ngài là Lão
Tử. Lão Tử chỉ cây Lý mà bảo rằng đó là họ của Ngài.
Khi đến Kinh Đô nhà Châu, gặp Lão Tử hỏi lễ, lúc về Khổng
Tử bảo với các đệ tử rằng: Chim ta biết nó bay nhƣ thế nào,
cá ta biết nó lội làm sao, thú ta biết nó chạy cách nào. Thú
chạy, thì ta có thể lƣới bắt nó, cá lội, thì ta có dây câu ví nó,
chim bay, thì ta có bẫy gài nó. Chí nhƣ con Rồng, thì ta không
biết nó theo mây theo gió mà bay liệng nhƣ thế nào. Nay ta
thấy Lão Tử nhƣ con Rồng! "Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do Long
da!" 吾今見老子其猶龍耶.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ở tại Lạc Dƣơng phía đông nhà Châu một thời gian lâu, sau
thấy nhà Châu suy, nên Lão Tử cỡi trâu đi về hƣớng Tây, khi
đi đến cửa ải Hàm Cốc, quan lệnh là Doãn Hỷ 尹喜. Biết Lão
Tử là một Thánh nhân nên quan Doãn tôn Ngài là Thầy để xin
theo học Đạo.
Lão Tử ở lại Hàm Cốc dạy Đạo cho Doãn Hỷ và soạn ra bộ
sách nói về Đạo Đức, sách phân làm hai thiên, gồm có trên
5000 chữ. Sau này, quyển sách đó đƣợc gọi là "Đạo Đức
Kinh". Rồi từ đó, Lão Tử cỡi trâu đi về hƣớng Tây mất dạng,
ngƣời ta không biết Ngài đi về đâu. Đức Lão Tử đƣợc vua
Đƣờng Cao Tông nhìn là thủy tổ, nên truy phong cho Ngài
"Huyền Nguyên Hoàng Đế".
Lão Tử là chơn linh của Đức Thái Thƣợng Đạo Quân hóa sinh
ra, là giáo chủ của Đạo Tiên.
Đức Hộ-Pháp dạy: "Đức Lý Lão-Đam (Lão-Tử hay là Thái
Thƣợng Lão Quân) vì lòng nhơn phổ hóa thế gian, tìm đặng
chơn lý tinh thần vi chủ, trừ khử phƣơng vị vật lụy hình, định
tự chủ kỳ tâm là diệu pháp, lại lấy phƣớc an nhàn làm cơ thoát
tục. Ây đời là cảnh sầu thảm khó khăn mà Ngài đến bày phép
chơi hay cho giải trí, chẳng khác nào Ngài thấy ngƣời đƣơng
ngậm đắng trêu cay, Ngài cho nếm mùi ngon vị ngọt. Ngài nhờ
quyền hành vật dục trong trƣờng công danh, phú quí của Lục
quốc phân tranh, tạo ác đã vô ngằn, nó thức minh "bổn thiện"
của Ngài, nên hoài ái dân sinh, mới truyền phƣơng thoát khổ"
(Ðức Hộ Pháp: trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Kinh Giải Oan có câu:
"Cứ noi bóng CHÍ-LINH soi bước,
"Gội mê-đồ tắm nước MA-HA.
"Liên-đài may nở thêm hoa,
"LÃO-ĐAM cũng biết, THÍCH-GIÀ cũng quen."
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LÃO GIÁO
老教
E: Taoism.
F: Taoisme.
Lão-giáo thì cho vạn-vật đều gốc ở Đạo, Đời là một cuộc phùvân, hơi đâu mà để trí lo-nghĩ, ngƣời ta chỉ nên cùng với Đạo
mà vui chơi cùng Tạo hóa, không cần chi đến Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí; không thiết gì đến pháp luật, chế độ, miễn là đƣợc
thảnh-thơi vô-vi thì thôi.
Lão giáo, từ hai quyển "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử và "Nam
Hoa Kinh" của Trang Tử làm cơ sở cho triết lý "Vô vi", đến thời
nhà Tống các nhà Nho đem lý thuyết Vô vi của Lão Trang phối
hợp với Dịch Lý của Nho mà tạo thành một phong trào "Huyền
học" hay "Lý học". Phong trào nầy có công lớn trong việc phát
triển học thuyết Lão Trang đến chỗ phồn thịnh nhứt vào đời
Ngụy, Tấn, Lục Triều... Lão giáo hƣớng con ngƣời về với Đạo
là thuận lẽ thiên nhiên vô vi tự tại. Vì vậy, thuyết Vô vi của phái
Đạo Gia đã ảnh hƣởng không nhỏ về Vũ trụ quan và Nhân
sinh quan qua con ngƣời Việt Nam ta từ ngày xƣa cho đến
bây giờ.

LÃO QUÂN
老君
E: Lao Tze.
F: Lao Tseu.
Lão Quân 老 君 tức Thái Thƣợng Đạo Tổ.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Như-Ý Lão-Quân tiếp khách,
"Hội Thánh-minh giao sách Trường-xuân."
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LÃO TÔ
(Xem Tô Đông Pha. Vần T.)
Lão Tô tức là Ông Tô Ðông Pha (1037-1101), một nhà Nho
nổi tiếng vào thời nhà Tống bên Tàu.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Phong Thần đừng tƣởng chuyện mờ hồ,
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô?
Mƣợn thế đặng toan phƣơng giác thế,
Cũng nhƣ nƣơng viết của chàng Hồ.

LÃO THÀNH
老 成
E: The experienced man.
F: L’homme expérimenté.
Lão: Già, ông già. Thành: nên, trọn vẹn. Lão thành là ngƣời
già từng trải có nhiều kinh nghiệm (thành thạo lịch duyệt).

LÃO TRANG
老 莊
E: Lao Tze and Tchang-Tze.
F: Lao Tseu et Tchang-Tseu
Lão Trang 老莊: Lão-Tử và Trang-Tử.
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LÃO TỬ (Tiên Đạo)
老 子
E: Lao Tze.
F: Lao Tseu.
Theo Phật học: Lão Tử (C: lǎozǐ;
tk. 6 (?) trƣớc Công nguyên, cũng
đƣợc gọi là Lão Ðam. Một trong
hai vị hiền triết nổi danh nhất của
Ðạo giáo song song với Trang Tử.
Sử ký viết rằng: Lão Tử ngƣời
nƣớc Sở, huyện Khổ, làng Lệ,
xóm Khúc Nhân (Hồ Nam bây
giờ). Ông họ Lý, tên Nhĩ, tự Ðam.
Trong tất cả những tác phẩm triết
học ngƣời ta đều gọi ông là Lão
Tử hoặc Lão Ðam.
Theo nguồn tài liệu trên thì Lão Ðam giữ kho sách của nhà
Châu và trong thời gian này ông có dịp gặp Khổng Tử. Cuộc
gặp gỡ này thƣờng đƣợc nhắc lại nhƣng không thể xem là
một sự kiện lịch sử. Thấy nƣớc Châu suy, ông bỏ ra đi. Ðến
cửa quan phía Tây, vị quan coi cửa là Doãn Hỉ biết ông sắp ẩn
tích bèn cầu xin chỉ dạy. Thế là ông viết một quyển sách với
khoảng 5.000 chữ nói về Ðạo và Đức, sau đƣợc gọi là ÐẠO
ĐỨC KINH và sau đó ông đi mất tích.
Theo truyền thống thì Lão Tử là tác giả của Ðạo Đức Kinh,
nhƣng các nhà nghiên cứu sau này đều nhất trí rằng, quyển
sách này không thể ra đời trƣớc thế kỷ thứ 4, 3 trƣớc Công
nguyên và vì vậy không phải là tác phẩm từ tay Lão Tử.
Theo Tƣ Mã Thiên, tác giả của Sử ký, thì Lão Tử trau giồi đạo
đức; học thuyết của ông cốt ở chỗ dấu mình, ẩn danh. Quan
niệm này đƣợc nêu rõ trong cuộc gặp gỡ giữa ông và Khổng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tử (bản dịch của Nguyễn Duy Cần) "Khổng Tử đến Châu, hỏi
Lễ. Lão Tử nói: Lời nói của ông là lời nói của những kẻ xƣơng
tàn cốt rụi. Vả, ngƣời quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời
thì tay vòn nón lá mà đi chân. Ta nghe rằng, kẻ buôn giỏi khéo
giữ của quí nhƣ không có gì, ngƣời quân tử đức thạnh, dung
mạo dƣờng nhƣ kẻ ngu. Họ khác với cái kiêu khí và đa dục
của ông, sắc thái và dâm chi ấy không ích gì cho thân ông cả.
Tôi sở dĩ bảo cho ông biết có bấy nhiêu thôi. Khổng Tử về bảo
đệ tử: Chim, ta biết nó bay thế nào; cá, ta biết nó lội làm sao;
thú ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lƣới bắt nó; cá
lội thì ta có dây câu ví nó; chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí
nhƣ con Rồng, thì ta không biết nó theo mây theo gió mà bay
lƣợn nhƣ thế nào. Nay ta thấy Lão Tử nhƣ con Rồng! "
Các Lão gia sau này đã tôn thờ Lão Tử, gọi ông là Thái
Thƣợng Lão Quân, Ðạo Ðức Thiên Tôn. Ông đƣợc xem là
ngƣời sáng lập Ðạo giáo. Nhiều huyền thoại về ông cũng
đƣợc lƣu lại. Việc mất tích của ông đƣợc các Lão gia giảng
rằng, ông sang Ấn Ðộ gặp Đức Phật và thâu nhận Phật làm đệ
tử. Thuyết này đƣợc các Lão gia nêu ra trong những cuộc
tranh luận với các vị Tăng nhà Phật sau này". (Tham khảo:
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Theo truyền thuyết: Mãi đến đời nhà Thƣơng bên Tàu, Đức
Lý Lão-Tử, Ngài mới đầu thai xuống trần. Việc đầu thai của
Ngài cũng rất kỳ diệu: Ðời vua Bàn Canh nhà Thƣơng (1401
trƣớc Tây lịch), có một nàng con gái gọi là Ngọc Nữ 玉女, mới
vừa 8 tuổi (theo sách Ðông Du Bát Tiên), con của một gia đình
đạo đức, ra chơi sau vƣờn, thấy cây Lý 李 có một trái to chín
đỏ, cô liền hái ăn. Ăn xong, nàng cảm thấy mỏi mệt và có thai.
Ngƣời cha thấy sự lạ, bèn toán quẻ Âm Dƣơng, biết là có một
vị Ðại Tiên giáng sanh, nên không phiền hà gì cả và nuôi con
gái rất kỹ. Nhƣng nàng chịu mang thai nhƣ vậy cho đến già.
Ðến năm nàng đƣợc 80 tuổi, trở thành bà già, tức là nàng đã
mang thai ngót 72 năm, lúc đó là đời vua Võ Ðinh (1324 trƣớc
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Tây lịch) nhà Thƣơng, nàng Ngọc Nữ thấy trăng tỏ, bèn đi dạo
sau vƣờn. Khi đi ngang qua cây Lý khi xƣa thì đứa con từ
trong bụng theo nách mẹ ra ngoài. Bà Ngọc Nữ kinh hãi, coi
thấy nách mình liền lại nhƣ thƣờng, không đau đớn chi cả.
Ðứa con ra đời, nhƣng đã phải ở trong bụng mẹ 72 năm, nên
đầu tóc bạc trắng, do đó mới gọi là Lão Tử (con già). Lúc đó là
giờ Sửu, ngày Rằm tháng 2 năm Canh Thìn, đời vua Võ Ðinh.
Lão Tử chỉ cây Lý bảo rằng đó là họ của Ngài, lại xƣng hiệu là
Lão Ðam, tự là Bá Ðƣơng, lại mỗi tai có 3 lỗ ở bên trong nên
còn gọi là Lý Nhĩ. Cội Lý, nơi giáng sanh của Lão Tử, ở tại
xóm Khúc Nhơn, làng Lại, huyện Khổ, nƣớc Sở. Ngài có
miệng rộng, răng thƣa, thiên đình cao, râu tốt, mắt vắn, tai dài,
sóng mũi cao nhƣ chẻ hai, trên trán có chỉ nhƣ 3 chữ Tam
Thiên.
Đức LÃO TỬ dƣới mắt Cao-Đài-Giáo:
"Thánh ngôn Thầy dạy
"Ngƣời gọi Lão Tử là Tiên
Tổ giáo, thì Lão Tử cũng
sanh ra đời nhà Châu".
Lão Tử tức là Ðức Thái
Thƣợng Ðạo Tổ giáng trần
thời nhà Châu bên Tàu, gọi
là Lão Tử. Ðức Khổng Tử
giáng sanh năm 551 trƣớc
Chúa giáng sinh, có đến hỏi
Ðức Lão Tử về Lễ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức LãoTử thấy loài ngƣời không
biết điểm tinh thần mình,
không biết chơn-tƣớng tinhthần mình để nơi nào định vị
cho có giá trị. Ngài sanh tại Trung-hoa, tâm-lý nhơn-sanh
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không biết phẩm-giá tinh-thần của con ngƣời là gì, đến đỗi tâm
lý loài ngƣời buổi ấy sa-đoạ, không biết phẩm-vị mình nơi nào,
không biết tôn-trọng phẩm-vị đó nên đọa xuống thú-chất vật
loại, nếu không vì Bác-ái, Từ-bi thức tỉnh nhơn loại, cho biết
phẩm-vị tối cao của họ, đừng làm con vật nữa. Nếu không
phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì không hề Ngài lập Giáo
dƣờng ấy. Ngày nay không phải nơi dân Á Đông này thôi, mà
cả Âu-châu cũng vậy, biết rõ triết-lý đạo đức cao siêu của
Ngài, ngƣời ta theo chẳng biết bao nhiêu. Các Ngài xét định về
mặt tinh-thần, lấy cả tinh thần siêu thoát của các Ngài Lão tử
cỡi Thanh ngƣu coi có phải tinh-thần luật pháp của Tiên-giáo
chỉ do Bác ái, Công bình mà lập đặng chăng? Phƣơng-pháp
tạo ra có hình tƣớng ấy cốt yếu nâng-đỡ tinh thần nhơn-loại
đến mục-đích cao-thƣợng là Bác-ái, Công-bình vậy"
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Ðức Lão Tử khai Ðạo Tiên thì dùng huyền diệu pháp làm tôn
chỉ cao 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".

LẠT LẼO
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Đủ hiểu tâm phàm lòng lạt lẽo,
Dƣ xem bƣớc tục chí cao sâu.
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LẠT-MA (Phật Học)
Lạt-Ma 喇 嘛 (T: lama [bla-ma]; S: guru). Theo Phật giáo Tây
Tạng, Lạt-Ma là hiện thân của giáo pháp. Danh từ Lạt-Ma
cũng gần giống nhƣ guru, Ðạo sƣ của Ấn Ðộ, nhƣng tại đây,
Lạt-Ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim cƣơng
thừa, Lạt-Ma không phải chỉ là ngƣời giảng dạy giáo pháp mà
còn là ngƣời thực hành các nghi lễ. Vị này thƣờng là ngƣời
lãnh đạo các đạo trƣờng và đƣợc xem thuộc về các dòng tái
sinh Chu-cô (t: tulku). Những vị Lạt-Ma uyên thâm, danh tiếng
thƣờng đƣợc mang danh hiệu Rinpoche (quí báu phi thƣờng).
Ngày nay, danh từ Lạt-Ma hay đƣợc dùng để gọi các vị Cao
tăng Tây Tạng, không kể trình độ chứng đạo của các vị đó.
Vì Lạt-Ma đóng một vai trò quan trọng nhƣ thế nên có khi nền
Phật giáo này cũng đƣợc gọi là Lạt-Ma-Giáo. Ngƣời ta cũng
không nên xem Lạt-Ma nhƣ Tăng sĩ bình thƣờng, vì Lạt Ma
đƣơc xem là hiện thân của Phật trong lúc Tăng sĩ chỉ là ngƣời
tu học trong chùa chiền hay tu viện. Trong Kim cƣơng thừa,
muốn theo học, hành giả phải đƣợc sự Quán đỉnh của một hay
nhiều vị Lạt-Ma. Trong các giáo pháp cao tột nhƣ Ðại thủ ấn
(s: mahāmudrā) hay Ðại cứu kính (t: dzogchen) thì ngay từ
đầu, mọi phép Thiền quán đã phải tập trung lên một vị Lạt-Ma
dù cho vị đó không hiện diện. Một khi vị đó có mặt, thì thái độ
của học trò lại càng tuân thủ theo nguyên tắc, nhất là sự vâng
lời tuyệt đối. Vai trò gạch nối giữa Phật và tín đồ của Lạt-Ma
cho phép các vị này không những hƣớng dẫn học trò mà còn
giáo hóa Phật pháp cho quần chúng, cũng nhƣ giúp Phật tử
trừ tà hay cầu an cầu siêu. Các Lạt-Ma có những thuật riêng
để thực hiện nhiệm vụ đó, mà ngƣời ta hay nhắc đến nhất là
những điệu múa đặc biệt và tụng niệm Tử thƣ.
Thời gian tu học của các vị Lạt-Ma rất gian nan. Trƣớc hết các
vị học tập Kinh điển giáo pháp và thực hành Thiền định. Sau
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khi sống viễn ly (nhập thất) ít nhất ba năm mới đƣợc mang
danh Lạt-Ma và giảng dạy.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LÀU LÀU
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một Tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.

LẠY
• Lạy là gì?
• Giải-thích Cách Lạy.
• Cách lạy qua ba thời kỳ.
• Giải thích ý nghĩa cách lạy bắt Ấn Tý.
• Tham khảo tài liệu của Đức Quyền Giáo-Tông dạy từ
buổi đầu.
_________________________________

Lạy là cúi mình xuống tỏ vẻ tôn kính, là một hình thức Lễ bái.
Bất cứ một Tôn-giáo nào: dù là Đạo thờ cúng Ông bà cũng
vậy, dân-tộc Á-Đông này coi sự Lễ bái là đứng hàng đầu trong
các nghi thức. Ngoài ra sự lễ bái ha28g ngày là một hình thức
để ph1t triển đạo tâm và lòng tín ngƣỡng Phật Trời.
- Lễ bái để tỏ lòng trân trọng, ngƣỡng mộ, sùng thƣợng với
bậc đáng kính, tức là để phát khởi Đạo tâm. Có câu "Lễ bái
thường hành tâm Đạo khởi".
Nay, buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn giáng dạy những
nghi-thức về việc bái lạy ấy.
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Thầy dạy: Ngày 25-2-1926 (âl 13-1-Bính Dần)
"Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn Tý, tay
mặt ngửa ra nằm dƣới, tay trái chụp lên trên.
"Lạy là gì? Là tỏ ra bề ngoài lễ kỉnh trong lòng.
Chấp hai tay lạy là tại sao? Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi
Âm Dƣơng. Âm Dƣơng hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn, sanh
sanh hóa hóa, tức là Ðạo.
Lạy kẻ sống 2 lạy là tại sao? - Là nguồn cội của nhơn sanh
lƣỡng hiệp Âm Dƣơng mà ra. Ấy là Ðạo.
Vong phàm lạy 4 lạy là tại sao? - Là vì hai lạy của phần ngƣời,
còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.
Lạy Thần, lạy Thánh 3 lạy là tại sao?- Là lạy Ðấng vào hàng
thứ ba của Trời và cũng chỉ rằng lạy Tinh- Khí- Thần hiệp
nhứt. Ấy là Ðạo.
Lạy Tiên, lạy Phật 9 lạy là tại sao? - Là tại chín Ðấng Cửu
Thiên Khai Hóa.
Còn lạy Thầy 12 lạy là tại sao?
- Các con không hiểu đâu: Thập nhị Khai Thiên là Thầy, chúa
cả Càn khôn Thế giới, nắm trọn Thập nhị Thời Thần vào tay.
Số 12 là số riêng của Thầy."
A- Giải-thích Cách Lạy:
Ðức Chí Tôn dạy năm cách lạy:
1-Lạy ngƣời sống: 2 lạy đứng, tức là một lạy Dƣơng, một lạy
Âm. Lạy đứng là đứng lên rồi lạy xuống, rồi đứng lên và lạy
xuống, hai lần là hai lạy.
2-Lạy vong phàm: Vong phàm là ngƣời chết mà không có
Đạo. Lạy vong phàm 4 lạy gồm hai lạy quì và hai lạy đứng. Hai
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lạy quì là một lạy kỉnh Thiên, một lạy kỉnh Ðịa. Hai lạy đứng là
về phần ngƣời: một lạy Dƣơng, một lạy Âm.
3-Lạy Thần, lạy Thánh: 3 lạy quì (không có gật)
4-Lạy Tiên, lạy Phật: 9 lạy. Cách lạy: Quì lạy ba lạy, mỗi lạy
gật đầu ba gật, tổng cộng chín gật thế cho chín lạy. Mỗi gật
niệm danh hiệu của vị Tiên hay vị Phật đó.
5-Lạy Ðức Chí Tôn: 12 lạy quì. Cách lạy: Quì lạy ba lạy, mỗi
lạy bốn gật, tổng cộng là mƣời hai gật thế cho mƣời hai lạy,
mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy.
Trong năm cách lạy nầy, hai bàn tay đều bắt Ấn Tý.
Ấn Tý là ấn đặc biệt của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
B- Cách lạy qua ba thời kỳ:
*Nhứt Kỳ Phổ Ðộ: Ðức Thái Thƣợng Ðạo Tổ giáng thế mở
Ðạo Tiên, dạy chắp hai tay kiết nhị, nhƣ bông sen búp, hai bàn
tay chấp nắm lại, Khi lạy thì xoè ra, hai tay úp xuống đất, cúi
đầu xuống ba lạy kêu là khể thủ.
*Nhị Kỳ Phổ Ðộ: Ðức Phật Thích Ca giáng sanh mở Ðạo
Phật, thì dạy chắp tay hiệp chƣởng hoa khai: hai bàn tay xòe
thẳng ra rồi úp lại, khi lạy xuống, hai bàn tay mở ra để ngửa,
nhƣ cái hoa nở. Khi lạy thì ngửa hai bàn tay để xuống đất mà
cúi đầu xuống, kêu là hòa nam.
Khi Đức Khổng Tử giáng sanh mở Đạo Thánh, cách lạy là
cung tay đến mày mà lạy kêu là phủ phục.
*Tam Kỳ Phổ Ðộ: Ðức Chí Tôn mở Ðạo Cao Ðài dạy chắp hai
tay bắt Ấn Tý. Hiệp đủ Phật- Tiên -Thánh là thời kỳ kết quả độ
đủ chín mƣơi hai ức nguyên nhân về nơi nguyên vị. Có
câu:"Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục nhứt" chắp tay nhƣ hoa sen đã thành
trái cây, có cái hột bên trong, tức là kết quả, khi lạy xuống thì
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hai bàn tay xòe ra và úp xuống, hai ngón cái gác tréo nhau,
tƣợng trƣng việc gieo hột giống xuống đất.
Nay Đấng Chí Tôn giáng cơ tiếp điển mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ. Nhƣ vậy, Tam Kỳ Phổ Ðộ là thời kỳ chót trong một
chu trình: Trổ hoa, kế đến hoa còn búp, sau hết là hoa tàn rồi
kết thành trái và lấy hột gieo xuống đất để sau đó cây mọc lên
và tạo một chu trình kế tiếp tiến hóa hơn.
C- Giải thích ý nghĩa cách lạy bắt Ấn Tý:
Khi lạy, đƣa tay đã bắt Ấn Tý (Ấn kiết-quả) lên trán, rồi đƣa
xuống ngực mới xá. Khi lạy xòe bàn hai tay ra mà úp xuống
đất, ngón tay cái của bàn tay mặt đặt lên ngón cái của bàn tay
trái. Tức là Lƣỡng Nghi sinh Tứ Tƣợng, tức nhiên là 4, cộng
với 8 ngón còn lại là 12 (4+8 =12) Tƣợng cho Thập Nhị Địa
chi.
Hai bàn tay có cả thảy 10 ngón tức là thập Thiên can.
Thập Thiên can phối hợp với Thập Nhị Địa chi thành ra một
cặp Âm Dƣơng làm nên vũ-trụ Càn khôn thế giới này.
Kinh Phật-Mẫu có dạy:
"Thập Thiên Can bao hàm vạn Tƣợng,
"Tùng Địa Chi hóa trƣởng Càn Khôn."
Mƣời Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quí, hiệp với 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi,Thân, Dậu,Tuất,Hợi mới biến hóa ra
Lời trong Thánh Ngôn II /62 rằng:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi 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
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mới lập ra Càn Khôn Thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà
sinh ra vạn vật là: vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi
là chúng sanh".
Buổi Tam-kỳ Phổ-Độ, trƣớc khi lạy phải bắt Ấn Tý, gọi là Ấn
Kiết quả, nghĩa là thời-kỳ này đã thành trái. Tu thì thành, dữ thì
đọa. Thƣởng phạt phân minh.

Nơi ngƣời: Mỗi bàn tay có 5 ngón:
- Ngón cái gọi là mẫu chỉ (ngón mẹ của các ngón)
- Ngón trỏ gọi là thực chỉ (chỉ đúng sự thực)
- Ngón giữa gọi là trung chỉ (ngón ở chính giữa)
- Ngón áp út là vô danh chỉ (ngón tay không tên)
- Ngón út gọi là tiểu chỉ (ngón tay nhỏ nhứt)
Bàn tay trái thuộc Dƣơng, bàn tay hữu thuộc Âm.
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Đây là Ấn của Chí-Tôn. Khởi đầu
dùng ngón cái của bàn tay trái ấn
lên góc ngón Vô danh của bàn tay
này, xong nắm lại, đó gọi là Ấn Tý
(bấm vào cung Tý) nhƣ một trái cây
đã thành hạt. Đoạn bàn tay phải đỡ
bàn tay trái ôm tròn lại và đầu ngón
cái của bàn tay phải bấm vào cung
Dần của bàn tay trái, nhƣ hình một
trái cây đầy đặn.
Nay qua hội Nhơn Sanh Ƣ Dần, tức
là qua Tam-Kỳ Phổ-Độ- Kiết quả - là
nguơn hội mà Chí-Tôn đến mở một
nền Đại-Đạo, độ hết cả quần linh về
cõi Niết-bàn, chẳng để cho một điểm
chơn-linh nào ở nơi Đông-Độ.
Khi ngón tay cái của bàn tay trái ấn vào cung Tý, còn lại bốn
ngón của bàn tay trái này là Tứ Dương, ngón tay cái của bàn
tay mặt bấm vào tay tả ở cung Dần, bốn ngón bao ngoài là Tứ
Âm, hiệp chung nhau lại là Bát Quái tức là tám ngón tay biểu
thị cho Bát-phẩm Chơn hồn.
- Tức nhiên bốn ngón thuộc Âm là: Vật chất hồn, Thảo mộchồn, Thú cầm-hồn, Nhơn hồn.
- Bốn ngón thuộc Dƣơng là chỉ về Thần-hồn, Thánh hồn, Tiênhồn, Phật hồn.
Ấy là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí Tôn độ hết nhơn vật
quần linh tận qui nguyên vị. Cộng chung hai lần 4 ngón tay
trên lại tức là Tứ Tƣợng biến Bát-Quái. Bát Quái biến hóa vô
cùng mới thành ra Càn khôn thế giái.
Tay trái (Dƣơng) mà có ngón tay cái ở trong; đồng thời tay trái
lại có ngón tay cái của bàn mặt là Âm chỉ vào, đó là trong Âm
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có Dƣơng, trong Dƣơng có Âm. Âm Dƣơng luôn hòa quyện
nhau không bao giờ xa lìa. Một Âm một Dƣơng gọi là Đạo
"nhứt Âm nhứt Dương chi vị Đạo". Âm Dƣơng hiệp nhứt mới
phát khởi Càn Khôn.
Sách có câu: "Vô danh Thiên Địa chi thủy" là trƣớc khi Trời
Đất chƣa khai, thì một khí không không, sau định hội Tý mới
mở Trời, nên chữ Tý ở tại góc ngón tay vô danh. Khi mở Trời
rồi mới có hữu danh vạn vật chi mẫu. Muôn vật có hình chất
đều thọ nơi mẫu mới hóa sanh.
Nhƣ cách lạy nầy là thời kỳ dạy Đạo, còn ngƣời luyện Đạo
cách lạy cũng hai tay kiết quả, nhƣng mà khi lạy chí đất phải
để hai bàn tay ngửa mới cúi đầu. Cách lạy mầu nhiệm, nghĩa
lý sâu xa, chƣa đến kỳ Tịnh Thất nên không dám giải diệu
mầu, e lậu Thiên cơ chẳng dễ". (Lời dạy của Đức Quyền GiáoTông)
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ
tuần-huờn châu nhi phục thủy, Tôn-chỉ lấy Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để đƣa nhân-loại đến Đại Đồng.
Lấy theo nguyên-lý của vũ-trụ thì:
- Thiên khai ƣ Tý, trời khai vào hội Tý
- Địa tịch ƣ Sửu, đất thành hình ở hội Sửu
- Nhơn sanh ƣ Dần, có nhơn-loại vào hội Dần.
Nay là buổi "Nhơn sanh ƣ Dần" nên đây là phần hành của Đức
Di-Lạc. Do vậy mà hình ảnh của Ngài ngự ở mặt tiền Đền
Thánh, cỡi cọp để làm biểu tƣợng là năm Dần
*Thiên khai ƣ Tý: Vì trƣớc khi trời đất chƣa khai thì chỉ là một
khí không không mờ mịt. Sau khi định hội Tý mới mở trời, nên
chữ Tý đặt ở ngón Vô danh (ngón tay không tên, gần bên
ngón út, nên gọi là áp út). Có câu "Vô danh Thiên địa chi thủy"
無名天地之始 (không tên là trƣớc khi có trời đất)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

64

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

*Địa tịch ƣ sửu: là khi mở trời rồi, đất mới đƣợc thành hình,
do khí nhẹ bay lên làm trời, khí nặng lắng xuống thành đất. Cơ
biến hóa này do Mẫu (mẹ) tƣợng trƣng ngón tay cái trên bàn
tay gọi là Mẫu chỉ. Vạn-vật hữu hình trong trời đất này đều do
Mẹ tạo thành, có câu "Hữu danh vạn-vật chi mẫu"
有名萬物之母. Đạo Cao-Đài xác nhận trong vũ-trụ bao la đều
do Phật Mẫu điều hành, Phật-Mẫu nắm cơ hữu tƣớng. Chí
Tôn nắm phần vô tƣớng.
*Nhơn sanh ƣ Dần: Tức là nay qua Hội Dần là thời kỳ của
nhơn-loại, là ngƣời. Bây giờ đủ cả "Cha- Mẹ- Con" Tam Tài
thống hiệp. Ngƣời đứng vào ngôi cùng với trời đất tức là
Thiên- Địa- Nhân. Đạo-pháp đã đúng hội Tam-Kỳ kiết quả.
Cao-Đài xuất thế là hiệp với Thiên thơ đã định:
"Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
"Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên".
Do vậy mà Ấn Tý của thời kỳ thứ ba Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ
là thời kỳ Thiên Địa hoằng khai.
Đã qua ba thời kỳ mở Đạo:
- Nhứt kỳ Phổ-độ là tƣợng bông sen búp, nên hai bàn tay đƣa
thẳng ra đặt úp vào nhau.
- Nhị Kỳ Phổ-độ là tƣợng cái bông tàn đi, để chuyển tiếp
thành trái, hai bàn tay nắm lại với nhau.
- Tam kỳ Phổ-Độ này thật sự đã thành hình, kết quả, có nghĩa
là tu thì thành: Hiền thăng, dữ đọa. Nhƣng khi đạt kết quả rồi
không phép hƣởng riêng một mình, mà phải gieo trồng lại, tiếp
tục cho nhơn sanh hƣởng nhờ, luân-lƣu cho khắp cả Đại Đồng
thế giới cùng chung hƣởng mới gọi là Phổ-Độ. Xem thế là chỉ
hai bàn tay mà nắm cả Càn Khôn vũ trụ. Kinh nói là"Ốc trần
hoàn ƣ song thủ chi nội"
Đức Quyền Giáo-Tông chỉ-dẫn thêm:
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Lạy Thầy ba lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm: Nam Mô Cao Đài
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Lạy Phật, lạy Tiên, lạy Thánh 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. Mỗi bài kinh
đều có chỉ câu niệm rồi, không cần nhắc lại (Xem câu niệm
cuối mỗi bài Kinh)
Còn xá bàn Hộ Pháp là tại Tòa Thánh và các Thánh Thất. Các
nhà tƣ nhƣ có tuần tự, có vọng bàn Hộ Pháp mới xá. Còn nơi
nào không có bàn Hộ Pháp thì không buộc phải xá. Có nhiều
khi nhà tƣ, hoặc Lễ,Vía hiến các Đấng cũng xá,là sái phép
Từ Đầu Sƣ đổ lên có qui vị, hoặc tuần tự, thì lạy 3 lạy, mỗi lạy
3 gật, niệm danh hiệu và tƣớc phẩm của vị ấy.(2)
Từ Chánh Phối Sƣ đổ xuống Lễ Sanh thì lạy 3 lạy, không có
gật.
Từ Chánh Trị Sự đổ xuống Tín đồ, lạy 4 lạy, là vì có thêm 2 lạy
kỉnh Thiên và kỉnh Địa, nên mới có sự phân biệt là:
Hai lạy đầu phải quì để chỉ rõ rằng: kỉnh Thiên Địa;
Hai lạy sau thì đứng để chỉ nghĩa lạy vong phàm cho phân
biệt. Còn lạy ngƣời sống thì 2 lạy.
Nên nhớ: lấy dấu Phật, Pháp, Tăng duy chỉ có làm Lễ
Đức Chí Tôn mà thôi. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật thì không
có lấy dấu chi hết.
(1) Khi nào có Nam Nữ sắp hàng hai bên thì mới xá Đàn, còn
ngoài ra thì không xá Đàn.
Phụ luc: Phần giảng dạy của Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Châu
tri số 61 đề ngày 18 tháng 8 năm Mậu Dần (Dl 10-10-1938).
(2) Nhƣ lạy Đức Quyền Giáo Tông, thì niệm Nam Mô Đức
Quyền Giáo Tông Thƣợng Trung Nhựt.
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Lạy Bà Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh, thì niệm Nam Mô Đức Bà
Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh.
D-Tham khảo tài liệu của Đức Quyền Giáo-Tông dạy từ
buổi đầu
1/. Cách lạy thƣờng cúng Tứ thời:
"Trƣớc khi phải đánh ba tiếng chuông rồi, thì sửa soạn khăn
áo, đèn nhang cho đủ. Nhƣ có nhiều vị cúng Đấng Từ Bi, thì
phải vào Điện Thờ mà sắp bài ban, đứng ngay hàng hai bên.
Nghe ba tiếng chuông lần thứ nhì, thì hai bên chắp tay kiết
quả, đƣa chí trán mình, xá xuống chí gối (1) rồi hai bên đều
khởi chơn phía trong điện mà bƣớc vào chỗ quì, mỗi hàng ba
vị. Rồi ngƣớc lên Điện, mới đƣa tay kiết quả đến trán mình, xá
đến gối ba xá, phổ Thiên áp Địa gọi là Tam Tài, mới khởi chơn
trái bƣớc tới một chút, quì chơn mặt xuống trƣớc, chơn trái quì
theo cho ngay thẳng cái mình, mắt thì ngó ngay Thiên Nhãn:
- Đƣa tay kiết quả lên trán chính giữa mà lấy dấu, niệm: Nam
Mô Phật
- Đƣa qua bên tả gần lỗ tai niệm: Nam Mô Pháp
- Đƣa qua bên hữu gần lỗ tai niệm: Nam Mô Tăng
Xong rồi mới để tay kiết quả nơi ngực mình, chỗ trái tim, chớ
rời ra.
- Cúi đầu lần thứ nhứt niệm: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại
Bồ Tát Ma Ha Tát.
- Cúi đầu lần thứ nhì niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma
Ha Tát.
- Cúi đầu lần thứ ba niệm: Nam Mô Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
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- Cúi đầu lần thứ tƣ niệm: Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan
Thánh Đế Quân.
- Cúi đầu lần thứ năm niệm: Nam Mô Chƣ Phật, Chƣ Tiên,
Chƣ Thánh, Chƣ Thần.
Dứt rồi, đọc bài Niệm Hƣơng.
Dứt, lạy ba lạy (Mỗi lạy 4 gật là 12 lạy)
Khi lạy rồi, khi ngƣớc dậy thì đƣa tay kiết quả lên trán rồi mới
chắp xuống ngực. Khi mãn lễ cúng đứng dậy, cũng đứng chơn
trái trƣớc, cũng xá ba xá nhƣ trƣớc, mới day ra bàn Hộ Pháp
xá một xá, rút từ hàng đi thứ tự mà ra.
2/-Khi lạy hai tay xòe ra đặt úp xuống, hai ngón tay cái gác
tréo nhau thành hình chữ thập, tạo thành con số 4. Ngón cái
của bàn tay mặt đặt trên ngón cái của bàn tay trái tức là Âm
trên Dƣơng, có nghĩa là Âm bao Dƣơng, vì Dƣơng thì tán Âm
thì tụ nên Âm phải giữ Dƣơng, đó là ý nghĩa của Lƣỡng Nghi
sanh Tứ Tƣợng.
Tóm lại: trong cách lạy buổi Tam-Kỳ Phổ Độ này là gồm đủ
các con số chỉ về Lý Dịch rất cao siêu, mầu nhiệm: hiệp đủ Âm
Dƣơng, Tam Tài, Tứ Tƣợng, Bát Quái, Ngũ hành. Kinh dạy
rằng: "Hỗn độn Tôn sƣ. Càn Khôn chủ tể. Qui thế giới ƣ nhứt
khí chi trung. Ốc trần huờn ƣ song thủ chi nội".

LĂNG LOÀN
Kinh Sám Hối có câu:
"Người làm phước có khi mắc nạn,
"Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang."
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LĂNG MẠ DANH THỂ CHÍ TÔN
Theo Húân lịnh 638 của Đức Hộ-Pháp ngày 4-6-Đinh Hợi
(1947) nói rằng: "Dầu tòan Hội Thánh hay là một phần tử của
Hội Thánh tức là một Chức sắc Thiên phong nào cũng
vậy,phải đáng mặt lƣơng sanh đặng vào Thánh Thể của
Ngƣời chẳng phải là dễ. Vì vậy mà Chí-Tôn phải đem lƣơng
sanh ấy vào bậc Thiên phong cho đồng thể cùng Thần, Thánh,
Tiên, Phật mới đáng làm hình thể của Ngƣời. nếu để phàm
phong thì quả nhiên nhân lọai đã lăng mạ danh thể của
Ngƣời. ấy là tội Thiên điều chẳng hề dung thứ. Mà Thiên
phong chánh vị còn giữ phàm tánh thì lại lăng mạ danh thể
của Ngƣời hơn thập bội".

LĂNG XĂNG XẠO XỰ
"Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con ngƣời mê
mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạoxự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất."

LÂM Quẻ 19. Quẻ Địa Trạch Lâm
Quẻ 19. Quẻ Địa Trạch Lâm 地 澤 臨
Tƣợng: Cơ quan Hiệp-Thiên Đài
Quẻ này là quẻ Địa Trạch Lâm. Đoài hạ là nội Đoài, Khôn
thƣợng là ngoại Khôn. Khôn vi Địa, Đoài vi Trạch, nên tên quẻ
đặt là Địa Trạch Lâm. Biệt số 82
Chữ Lâm 臨 có nghĩa là trên soi xuống. Nếu lấy theo tƣợng
quẻ thì trên trầm có đất, tức là có bờ đất chung quanh nên có
cái nghĩa đất soi xuống nƣớc.
Về thứ tự quẻ, sau quẻ Cổ tiếp lấy quẻ Lâm là cớ vì sao?
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Cổ nghĩa là việc, hễ đã có công việc thì sau mới làm đến lớn
đƣợc, thế nên sau quẻ Cổ tiếp đến quẻ Lâm là vậy. Lâm nghĩa
là lớn "Lâm giả đại dã" 臨 者 大 也
Về thể quẻ, lúc đầu là quẻ Khôn, vì đem lại hai nét Dƣơng
thay vào hào Sơ và hào Nhị, thế là Dƣơng cƣơng tiệm trƣởng,
mà tới ngày thịnh lớn nên đặt tên là Lâm Lại trên Đoài trạch có
Khôn địa, tƣợng là bờ đất bức cận với nƣớc, cũng gọi là Lâm
nghĩa là bức gần.
Nhìn chung thì Khôn tƣợng đất, Đoài tƣợng đầm (ao, hồ) tức
nhiên trong ao, hồ có nƣớc,có nghĩa là đất soi xuống nƣớc.
Khi đất ở trên hồ, là đất và nƣớc gần nhau, nhờ đất mới giữ
đƣợc nƣớc nên cũng ngụ ý là tới gần.
Đối với các vật không gì gần gũi bằng đất với nƣớc, thƣờng ví
biên cƣơng bờ cõi là "đất nƣớc" (nghĩa bóng nói là quốc gia
lãnh thổ).
Buổi này, văn minh khoa học cũng cho biết sự ghi chép của
Nam-Tào Bắc-đẩu đều ghi chép hành vi cử chỉ của ngƣời
không khác máy Camara ghi nhận. Về đạo pháp là cơ quan
bảo thủ chơn truyền, chính là Hiệp Thiên Đài.
Vậy thì:
Quẻ Lâm là tƣợng cho Hiệp-Thiên-Đài:
Nay, Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí-Tôn mở cơ tận độ
tức là Đại Ân xá lần ba, đứng về hữu hình thì có hai Đài thay
trời lo cứu thế và chuyển thế tức nhiên là Trời ngƣời đồng trị:
Ngƣời trị xác, Trời trị hồn.
Cửu Trùng Đài thì lo về giáo hoá nhơn sanh, dƣới quyền
hành của Giáo Tông Chƣởng quản.
Hiệp Thiên Đài thì lo bảo hộ luật pháp chơn truyền dƣới
quyền hành của Hộ Pháp Chƣởng quản.
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Khi nào hai ông chủ của hai cơ quan này hiệp một là quyền
Chí-Tôn tại thế.
Nay Đạo Cao-Đài thành hình là có đèn Trời soi xét lập đủ cơ
quan Lập pháp và Hành pháp.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 3 Đài:
Là hình thể Đạo tại thế:
1- Bát Quái Đài: Thể hiện Linh Hồn, thuộc Thần.
2 - Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần, thuộc Khí.
3 - Cửu Trùng Đài: Thể hiện xác thân, thuộc Tinh.
I- Bát Quái Đài:
Bát-Quái-Đài là ngôi thờ phƣợng Đức Thƣợng Đế tá danh:
Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma Ha-Tát và các Đấng GiáoChủ Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi
Đại-Đạo là Nhơn-Đạo, Thần Đạo Thánh-Đạo, Tiên-Đạo, PhậtĐạo.
Bát-Quái-Đài dƣới quyền Đức Chí-Tôn, Ngài là Chúa của chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng vạn-linh, chính ông chủ BátQuái-Đài là Đức Chí-Tôn.
Ngày nay Đấng Thƣợng-Đế đã đến với nhân loại, xác định rõ
ràng:
"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 hóa vô cùng
mới lập ra Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà
sanh ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi
là chúng sanh."
2- Hiệp Thiên Đài

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hiệp-Thiên-Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông
công cùng Đức 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 Đại-Đạo của các Đấng Thiêng Liêng
giảng dạy.
Hiệp-Thiên-Đài dƣới quyền Hộ-pháp làm chủ. - Hiệp-ThiênĐài là quyền Hộ-pháp làm chủ.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong
theo phẩm trật sau đây:
-Hộ-Pháp Chƣởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ Luật Đời
cùng Luật Đạo.
-Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
-Thượng-Sanh lo về phần Đời của Đạo.
-12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dƣới quyền
hành sự của Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm và Thƣợng Sanh.
Vậy thời Lâm là nói sự to lớn của Hiệp-Thiên Đài tức là CƠ
SANH BIẾN VẠN LINH đó vậy.

LÂM CHUNG
臨 終
F: Agoniser, Agonie
Lâm: tới, sắp sửa. Chung: dứt, hết, chết. Lâm chung là sắp
chết, đồng nghĩa: Hấp hối (Đến lúc hết, hấp hối).
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trƣớc khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "Mẹ ơi! Một lời nói sai với
Ngự-Mã cũng bị đọa, huống chi sửa cải chơn truyền tội trọng
dƣờng nào! Sự lỗi lầm của con nay việc đem Em về tƣớc
quyền Thiên-Quân nên gánh lấy tội-lỗi. Tƣởng lúc lâm chung
đày đọa xác thân vậy thôi. Nào dè, linh hồn chịu án ThiênCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Điều! May nhờ ơn Đức Ngự-Mã đầy lòng Từ-bi Bác-ái vị tha
đến thức tỉnh và an-ủi con. Nhứt là Đức Ngài không nói đƣa
Giáng-Ma-xử. Hai nữa nhờ Đức Thƣợng-Phẩm và Lục Nƣơng
dìu độ."

LÂM NÀN (LÂM NẠN)
Kinh Sám Hối có câu:
"Trên thương dưới xét xem kẻ nhỏ,
"Lúc lâm nàn chớ bỏ tránh xa."

LÂM NÀN TAI ÁCH
Thầy dạy: Năm Bính Dần (1926)
"Các con ôi! Các con sầu một, Thầy đây lại thƣơng mƣời.
Thƣơng thƣơng ghét ghét, các con đặng biết, trong khi các
con lâm nàn tai ách, các con vì Đạo mà phải buộc ràng tay
chân trong quan lại."

LÂM NGUY
F: Être en danger.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lâm nguy miệng vái làm lành,
"Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong."

LÂM QUANG BÍNH (Tên)
Ông là một trong số 247 ngƣời ký tên vào Tờ Khai Đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÂM THỊ (Lâm Ngọc Thanh)
(Xem Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh. Vần L.)
Thông thƣờng ngày xƣa khi gọi ngƣời nữ phái thƣờng gọi chữ
Họ (nhƣ Lâm) và kèm theo chữ Thị (chỉ đàn bà con gái) chứ ít
khi gọi tên tộc. Nhƣ trƣờng hợp này Đức Chí-Tôn gọi Lâm Thị
hoặc Lâm Thị Ái-nữ để tỏ tình thƣơng yêu của vị cha già với
con gái. Chính Bà là Lâm Ngọc Thanh, một nghiệp chủ ở Vũng
Liêm vừa giàu sản nghiệp và cũng vừa giàu lòng đạo đức. Bà
đã để ra một số tiền lớn mua đất làm Đền Thánh 140 mẫu,
đồng thời những gì cần thiết cho Đạo nghiệp Bà sẵn sàng
cung ứng, nhƣ việc xây chùa Từ lâm (Gò Kén ) vào thời Hòa
Thƣợng Nhƣ Nhãn, cho đến lúc mƣợn nơi này để làm Lễ Khai
Đạo, Bà cũng hỉ hiến tiền bạc để đúc tƣợng, làm Đông lang,
Tây lang… Đây là những Bài Thánh Giáo Thầy dạy riêng:
Ngày 1-10-1926 (âl 25-8-Bính Dần).
THẦY: Các con, Lâm thị con ôi! Thầy chẳng có phƣơng chi để
vào lòng con sự thƣơng yêu con và cũng không thế nào làm
cho con hiểu rõ quyền Chí Tôn của Thầy đặng.
Con trông cậy nơi Thầy, phú thác thân con cho Thầy. Nầy con
ôi, nếu mắt phàm thấy rõ thì con sẽ kinh khủng quyền hành
Thầy thế nào. Ngay giữa điện kìa, trên đầu các con, chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật chầu chực kìa, họ đều cúi đầu lặng lẽ đặng
nghe Thầy nói với con. Kìa, Quan Âm Bồ Tát đang châu mày
đổ lụy mà cầu nguyện cho con, cầm sẵn tờ hịch chiếu cầu rỗi
cho mẹ con, con thấy đâu các Đấng ấy, vì vậy nên Thầy không
chấp. Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy. Con ôi! Bao nhiêu
của thế gian con đã đổ đặng cầu siêu rỗi cho mẹ con mà
chẳng đặng, duy nhờ từ ngày con biết thờ phƣợng Thầy mà
mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án, con đâu thấy điều ấy cho
đặng, tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con
đặng rỗi. Con phải hiểu biết, vì hiếu của con mà Thầy càng
thêm luyến ái. Thầy khuyên con một điều là phải bỏ phận vinh
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

74

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

hoa mà cam nâu sồng khổ hạnh. Ngày vinh hiển thiệt của con
chẳng phải nơi chốn hồng trần vô vị nầy. Con thƣơng Thầy,
con tƣởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái.
Thầy trông cậy nơi con, cũng nhƣ con trông cậy nơi Thầy. Cha
con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh
thức, con hiểu à! Con an tâm. Thầy đủ quyền hành đặng làm
cho con đắc thành chánh quả đặng độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ
con, con tƣởng chắc vậy chăng? Thầy đã nói nó vào Bạch
Thiên Cung Án, mà còn tội lỗi gì con. Con có chức, Thầy sẽ
ban, ráng đợi con nghe. Con cứ đi phổ độ, chừng nào Nữ phái
đặng đúng 200 ngƣời thì Thầy ban Tịch và phong sắc con
nghe.
Có Thánh kinh đó, con phải đọc Thánh kinh cho thƣờng cho
chị con nghe, mỗi tuần phải đọc riêng cho chị con ba lần nhƣ
vậy. Nghe và tuân theo. Thầy ban ơn cho các con.

LÂM THỊ ÁI-NỮ
Lâm Thị đây là theo cách gọi ngày xƣa: gọi ngƣời phái Nữ thì
gọi Họ (Lâm) trƣớc kế đến là Thị (ngƣời ấy, chính là, chỉ phái
nữ) nhƣ Đƣờng-Thị là ngƣời đàn bà họ Đƣờng, Ca-Thị là
ngƣời đàn bà họ Ca. Ái-Nữ là con gái yêu, cƣng. Đây là tiếng
gọi thân thƣơng của Đấng Đại-Từ-Phụ đối với bà Lâm Ngọc
Thanh. Trƣớc, Bà đƣợc phong chức Nữ Chánh Phối Sƣ,
Thánh danh Hƣơng-Thanh. Năm 1937, Bà qui liễu, đƣợc truy
phong là Nữ Ðầu Sƣ. Tƣợng của Bà đặt nơi mặt tiền ĐềnThánh, trƣớc Lôi Âm Cổ Ðài, ngang tƣợng Ðức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung. Bà là ngƣời có đại công đối với nền ĐạiĐạo này, ngay buổi khởi đầu mối Đạo cho đến khi kết thúc
cuộc đời Bà.
Chùa Giác Hải: ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
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Thầy dạy: "Lâm thị Ái Nữ, nếu Thầy phải đổ tội cho ai thì
Thầy phải nói vì con Phổ Độ trễ, con nêu ra sự ngăn cản ấy,
con hiểu tại sao chăng? Tại lời dèm pha của phái phụ nữ mà
ra nỗi ấy! Các con phải gắng sức, Thầy hằng ở bên các con,
chẳng hề bỏ các con buổi nào, thì tƣởng chƣa ai phá Đạo
đặng."

LẦM LẠC
(Lầm là còn mê muội, không phân biệt chơn giả. Lạc là sai
đƣờng lối ban đầu) Kẻ lầm lạc về việc đời còn nguy khốn, nếu
nhƣ tu mà bị lầm lạc e mất cả chơn linh. Thế nên ngƣời tu
phải nhận định cho rõ biết đâu là chánh mà theo, đƣờng tà thì
tránh. Phải đạo chánh, Giáo chủ cũng nhƣ giáo pháp phải
chánh
Thầy dạy ngày 21-8-Bính Dần (Thứ hai: 27-9-1926):
"Các con, Thầy dặn các con, từ đây ai nói chi tùy ý, cứ nghe
một Thầy thì khỏi lầm lạc. Con Trung cứ lo khai Đạo, món
binh khí tà quái vì đó mà tiêu diệt. Nƣớc Nam có một chủ mà
thôi là Thầy. Từ trƣớc vì nhiều Đạo trong nƣớc mà chẳng một
Đạo nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân nên nƣớc phải yếu,
dân phải hèn. Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ chƣa biết
làm chủ. Thầy vì thất lẽ công bình thiêng liêng ấy mới giáng
trần lập Đạo tại Nam phƣơng, tức là thay mặt Càn Khôn Thế
giới mà qui chánh truyền nhơn loại. Trong mối Đạo Thầy đã
lập thì hằng nói tiên tri rằng : Ngày kia có một nƣớc đƣơng
trong vòng nô lệ, vì Ta mà làm chủ nhơn loại, các con hiểu à!
Đừng nghe, vì nếu chẳng vậy, ngôi Giáo Tông chẳng ai dám
ngồi. Tất cả sáu ngôi kia, hễ các con đến dựa thì quỉ giết chết,
nghe à! Lập Nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà
không dùng huyền diệu."
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LÂN
驎
E: The unicorn.
F: La licorne.
Lân là một giống thú linh trong hàng Tứ Linh (Long, Lân, Qui,
Phụng).
Lân là con cái, còn con đực gọi là Kỳ, gọi chung là Kỳ Lân. Kỳ
Lân thuộc loài nai, hình dáng giống nhƣ con hƣu, mình vằn,
đuôi giống nhƣ đuôi trâu, vú giống nhƣ vú ngựa, có một sừng
trên đầu, tánh rất hiền lành, không ăn thịt con vật khác, chỉ ăn
cỏ, nên gọi nó là Nhân thú (con thú có lòng nhân từ).
Mỗi khi nơi nào có Kỳ Lân xuất hiện thì có Thánh nhân ra đời
cứu giúp dân chúng. Do đó, Kỳ Lân báo hiệu điềm lành, sắp
có thái bình thịnh vƣợng.
Câu chuyện về Lân: Trƣớc khi bà Nhan Thị sanh ra Đức
Khổng Tử, Bà nằm mộng thấy một con Kỳ Lân đến trƣớc mặt
bà nhả ra một tờ ngọc thƣ có đề chữ: "Thủy Tinh chi tử, kế suy
Châu vi Tố Vƣơng" nghĩa là Con của Thủy Tinh, nối nhà Châu
suy làm vua không ngôi.
Năm Đức Khổng Tử 71 tuổi, ngƣời nƣớc Lỗ đi săn, bắt đƣợc
một con Kỳ Lân nhỏ và què chân trái. Đức Khổng Tử hay
đƣợc, đến xem thì Ngài biết rằng Ngài sắp trở về cõi thiêng
liêng. Hai năm sau, Đức Khổng Tử mất, thọ 73 tuổi.
Theo phong tục cổ truyền của ngƣời Tàu và Việt Nam, trong
những ngày Tết, thƣờng rƣớc Lân và Rồng đến múa, bởi vì
ngƣời ta tin tƣởng rằng, con Lân, con Rồng sẽ đem lại điềm
lành và điều may mắn cho gia đình.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Xem mai trông gặp trổ hai lần,
Nhƣ Ðức Khổng xƣa muốn thấy Lân.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hờn gió, giận mƣa hoài trí tính,
Thâu niên chẳng đoái chút tinh thần.
Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nƣớc Lỗ biến hình lân.

LÂN BANG NAM QUỐC
鄰邦南國
E: The neighbouring countries of Việt Nam.
F: Les pays voisins de Việt Nam.
Lân: gần, chỗ láng giềng. Bang: một nƣớc. Nam quốc: nƣớc
Nam, tức là nƣớc Việt Nam. Lân bang Nam quốc là những
nƣớc láng giềng của Việt Nam. Đó là: Miên, Lào, Trung quốc.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Bần đạo xin nghiêng
mình chào các nƣớc lân bang đã có tình thân hữu cho các vị
lãnh sự sứ thần đến tham dự cuộc lễ nầy.

LÂN MẪN
憐愍
Lân mẫn 憐愍 là thƣơng xót và lo lắng giúp đỡ.
Thƣờng chúng sanh hay cầu xin Đức Phật Quan Thế Âm
thƣơng xót ân cần lo lắng và cứu vớt cho dân chúng đang bị
đày đọa khổ sở nơi cõi trần này.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
"Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc."
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LẤN LƢỚT HỒ ĐỒ
Kinh Sám Hối có câu:
"Phải cho biết kỉnh vì trên trước,
"Đừng buông lời lấn lướt hồ-đồ."

LẨN BẨN
Lẩn bẩn: quấn quít.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lẩn bẩn cứ theo toan cám dỗ,
Làm cho nên nỗi Ðạo xa Thầy.

LẨN QUẨN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trăm năm lẩn quẩn đƣờng nhơn nghĩa,
Một kiếp đeo đai mối nợ tình.

LẤP NGÕ TÀI HIỀN
E: To hide the talented man.
F: Cacher les hommes de talent.
Lấp: Bít lại, che khuất. Ngõ: nẻo, đƣờng. Tài: có tài. Hiền:
ngƣời vừa có tài năng vừa có đạo đức.
Lấp ngõ tài hiền là bít đƣờng chận lối, không cho ngƣời hiền
tài có đƣờng tiến thân để đem tài năng ra giúp đời giúp đạo.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hãy có dạ kỉnh già thương khó,
"Chớ đem lòng lấp ngõ tài hiền."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LẬP CÔNG BỒI ĐỨC
立功培德
"Ấy vậy cơ quan Phƣớc Thiện Phạm Môn là trƣờng thi công
quả của Đức Chí Tôn đã đến lập sẵn nơi làng nào, ấp nào
cũng có một cơ sở Phƣớc Thiện cho toàn Đạo hữu ở thôn quê
đến đó để thi thố lập công bồi đức hầu đoạt thủ phẩm vị
Thiêng Liêng của Chí Tôn đã dành sẵn cho con cái của Ngài."
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Vì xác thịt còn chƣa thoát tục,
Nên tạm đành một lúc trần gian.
Rày thời kíp phải liệu toan,
Lập Công bồi đức cứu an linh hồn.

LẬP CÔNG CHUỘC TỘI
Thất Nƣơng giáng ngày 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.

LẬP CÔNG TRỪ QUẢ
Đức Thƣợng Phẩm dạy: "Qua thời-kỳ thứ nhì (của Thể Pháp
Thiên đạo) là đem ĐỨC TIN đã thụ đƣợc đặng tập luyện tâm
tánh và khởi lập công trừ quả đặng tự giải khổ cho mình và
giúp phƣơng cứu khổ cho toàn nhân loại. Ấy là phƣơng tập
luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy."
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LẬP ĐẠO KHÓ, TRỊ ĐẠO KHÓ HƠN
Lời Thầy: "Thầy thƣờng nói với các con: Lập một nƣớc thì dễ
mà trị một nƣớc thì khó. Về mặt tinh thần, lập một nền Đạo lại
khó mà trị một nền Đạo lại khó nữa. Vì phải hàng phục nhơn
tâm thành hay bại là do nơi đó."

LẬP ĐỨC
立德
E: The establishment of the virtue.
F: L’établissement de la vertu.
Lập đức 立德 là làm những việc có công đức. Đây là một
trong Tam lập: Lập đức, Lập công, Lập ngôn
Lập đức là gì? Là dùng sự Thƣơng-yêu để cứu độ chúngsanh mà Đức Chí-Tôn đã có nói "Sự Thƣơng yêu là chìa khóa
mở cửa Bạch-Ngọc-Kinh" là vậy đó. Các Đẳng chơn-hồn tái
kiếp đang chơi-vơi trong "Tứ diệu đề khổ". Muốn thoát khổ họ
phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Ngƣời đi theo ThậpNhị Đẳng cấp Thiêng-liêng là dạy ngƣời ta thọ khổ để thắng
khổ. Muốn dạy ngƣời ta thọ khổ trƣớc hết thì mình phải thọ
khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức Thƣơng
yêu. Cho nên bậc thứ nhất của Thập Dhị Đẳng cấp Thiêng
liêng là Minh-đức đó vậy. Có Thƣơng yêu mới thọ khổ đƣợc,
ta thƣơng Cha Mẹ ta, ta mới chịu khổ mà bảo dƣỡng Cha Mẹ
lúc tuổi già, ta thƣơng con ta, ta mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn
lớn, ta thƣơng những ngƣời cô thế tật nguyền ta mới tầm
phƣơng giúp-đỡ họ, mà tầm phƣơng giúp họ là thọ khổ đó
vậy.
Thọ khổ rồi mới thắng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một
bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi Cha
Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi còn bé cho đến lúc nó tự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lo cho nó đƣợc. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên hạ hết
khổ mới khó, vì khi lo ngƣời này, hết ngƣời này đến ngƣời
khác và cứ nhƣ vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ, có
thắng khổ mới về đƣợc với Đức Chí-Tôn bằng con đƣờng
Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng liêng."
Phải thấy rõ: ĐỨC là chìa khóa mở đại nghịêp thiêng liêng,
hữu hình hay vô-vi cũng vậy.
Lấy Đức làm nền tảng THƢƠNG-YÊU. Cái kho Thƣơng-yêu
có tài đức mới mong-mỏi đặng. Kho vô tận ấy hiển-nhiên trƣớc
mặt, thì kẻ nào đi trái con đƣờng ấy chẳng hề lập nghiệp cho
vững đƣợc.
Chí-Tôn nhủ rằng: "Các con muốn đọat cái đại nghiệp Thiêng
liêng của các con duy tu lập Đức.
Yêu ái Đức thân sinh, hai tiếng đó hầu qui tụ cả đại nghiệp của
mình, từ thuở, bao lần triết-lý các Tôn-giáo đều dạy TU và
ĐỨC thì ngôi-vị đã sẵn, không hề kẻ làm tội ác kia tranh giành
đặng. Ấy đó, Bần-Đạo xin nhắn-nhủ tòan Đạo trụ cả khối tinhthần cứ mài-miệt Đức-tin cho vững, thỏang có thất-bại BầnĐạo lãnh cả tội-tình cho.! Tin thì nghiệm xem ra thế nào, tin
quả-quyết nhƣ Bần-Đạo đã tin, chúng ta đồng tiến nữa, bao
nhiêu năng lực cá nhân góp tăng trăm ngàn nhiệt độ tổng số
lại thì không có lực-lƣợng nào ngăn cản đƣợc.
"CHÍ-TÔN hứa với chúng ta đủ điều, thì không hề thất hứa bao
giờ, duy tại chúng ta còn khiếm Đức-tin nên sự đọat thành hyvọng của chúng ta còn chậm trễ đến ngày nay, mau hay chậm
cũng tại chúng ta: muốn tin hay không tin mà thôi. Vậy BầnĐạo xin khuyên tòan Đạo cố gắng trụ Đức-tin thêm nữa. Cần
phải TU LẬP ĐỨC làm căn-bản, thì ắt hẳn đọat nguyện hiểnnhiên. Cái sự nghiệp của Trời và Ngƣời muốn làm chủ nó mà
hƣởng, thì chỉ có TU và LẬP ĐỨC" (Ðức Hộ Pháp 14-7-ĐinhHợi 1947)
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Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thong dong cõi thọ nương hồn,
"Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa."

LẬP GIÁO
立教
Đức Hộ-Pháp khi thuyết về Phật Thích Ca, Ngài nói: "Nếu
không phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì không hề Ngài lập
giáo dƣờng ấy. Ngày nay không phải nơi dân Á-Đông này
thôi, mà cả Âu-châu cũng vậy, biết rõ triết-lý đạo-đức cao siêu
của Ngài, ngƣời ta theo chẳng biết bao nhiêu."

LẬP HỌ
Tân Luật- Chƣơng III: Về việc lập Họ:
- Ðiều Thứ Mƣời Sáu: "Nơi nào có đông tín đồ đƣợc chừng
500 ngƣời sắp lên, thì đƣợc lập riêng một Họ đặt riêng một
Thánh Thất, có một Chức Sắc làm đầu cai trị.
- Ðiều Thứ Mƣời Bảy: Sự lập Họ phải có phép Ðức Giáo
Tông và phải do nơi quyền ngƣời.
- Ðiều Thứ Mƣời Tám: Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh
của Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải do nơi ngƣời,
chẳng đặng tự chuyên mà trái Ðạo.
- Ðiều Thứ Mƣời Chín: Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn
đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ
ra ai có việc đƣợc chế.
- Ðiều Thứ Hai Mƣơi: Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày
phải làm Tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trƣa, 6 giờ tối và 12
giờ khuya. Ðổ một hồi chuông trƣớc khi hành lễ. Trong mấy
Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.

LẬP HỒNG THỆ VÀO PHẠM MÔN & CÂN THẦN
Bấy giờ, nhân sự nghe theo Đức Hộ-Pháp vào Phạm môn
ngày càng đông nên cần phải mở Lƣơng điền ra các Tỉnh khác
nữa. Ngày 03-01 năm Nhâm Thân (Thứ Hai:8-2-1932) Tất cả
ngƣời Phạm Môn lập Hồng thệ "Đào Viên Pháp" quì trƣớc
Thiên bàn Đức Chí-Tôn mà thề rằng:
"Tôi, (Họ, Tên, Tuổi) thề rằng từ nay coi Phạm Môn nhƣ ruột
thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn nạn thì tôi liều
mình với anh em tôi. Nếu ngày sau tôi thất nguyện, quyền
Thiêng liêng sẽ hành pháp Tận đoạ Tam đồ bất năng thoát tục
và Thầy tôi không nhìn nhận tôi nữa".
Thoạt đầu, nhóm thực dân Pháp nghi rằng Đức Hộ Pháp sẽ
lập ra Chi Phái Cao-Đài mới, để đối kháng với ba ông Quyền
Đầu Sƣ: Trang, Tƣơng và Thơ đúng nhƣ ý đồ của Pháp hoạch
định, do đó chúng mới để yên cho Minh Thiện Đàn phát triển.
Đến khi thấy thành lập Phạm Môn, ban qui điều. Phân nhiệm
tổ chức; phát triển hậu cần. Bấy giờ thực dân Pháp sinh lo
ngại nên quyết dẹp Phạm Môn. Chúng xúi giục những thân
nhân của nhóm ngƣời theo Phạm Môn kiện Đức Hộ-Pháp ra
Toà về tội: dụ dỗ con em họ bỏ quên tộc họ của mình mà tôn
thờ họ Phạm, phá hoại phong hoá Việt-Nam, xúc phạm Tông
đƣờng của họ.
Đức Hộ-Pháp ra Toà trả lời về Phạm Môn:
Trƣớc Toà, Đức Hộ-Pháp giải thích rằng:
Câu 1: Chữ Phạm có nhiều nghĩa trong lối viết chữ Nho, mà
chữ Phạm 梵 đây là Phật, gồm có lâm 林 trên và phàm 凡
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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dƣới. Tóm lại: Phạm Môn là cửa Phật, chứ không phải là tộc
họ Phạm của Ngài (là Phạm Công Tắc).
Câu 2: Khi vào Phạm Môn có buộc mỗi ngƣời phải làm Tờ
hiến thân, có cha mẹ, vợ chồng đồng ý ký tên mới nhận, thì
không có lý do gì ai dụ dỗ ai đƣợc.
Câu 3: Điều thứ nhì trong "Thập điều giới răn" của Phạm Môn
có qui định rõ "Phải trọn hiếu với Tông đƣờng, phụ mẫu. Trọn
nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha mẹ, thì không thể bảo rằng
phá hoại luân lý, xúc phạm Tông đƣờng đƣợc.
Toà không buộc tội về những lý do trên, lại xoay qua vấn đề
"Lập Hội đoàn" không xin phép. Đức Hộ-Pháp chống án lên
Toà Thƣợng Thẩm Sài gòn. Toà Thƣợng Thẩm Sài gòn xử
chung quyết "Y án Toà Sơ Thẩm". Đức Ngài liền chống án lên
Tối Cao pháp viện ở Thủ đô Paris (Pháp). Đức Ngài uỷ quyền
cho Ngài Bảo-Cô-Quân là Luật-sƣ Dƣơng văn-Giáo thay mặt
Đức Ngài lo việc chống án. Kết quả: Tối cao pháp viện phán
quyết: Trắng án! Bấy giờ, Đức Ngài vẫn lo hoạt động Phạm
Môn: một mặt bổ nhiệm 21 vị Phạm môn đi 21 Tỉnh (Thuở ấy
miền Nam Việt-Nam chỉ có 21 Tỉnh mà thôi). Một mặt Ngài trở
về Tây Ninh lập Phạm Nghiệp.
Lập Hồng thệ: Trƣớc khi lập hồng thệ phải đƣợc Cân Thần
trƣớc. Xin nói rõ cách lập hồng thệ là dùng rƣợu đỏ (vin rouge)
đổ vào một ly lớn, mỗi ngƣời nhúng ngón tay giữa của bàn tay
mặt vào rƣợu mà nói rằng: "Đây là huyết thệ của tôi" rồi uống
mỗi ngƣời một hớp. Cha mẹ, vợ con của ngƣời chánh danh
cũng phải uống mỗi ngƣời một hớp. Ngƣời chánh danh Phạm
Môn đƣợc Hồng thệ quì trƣớc Thiên Bàn nguyện nhƣ trên.
Đức Hộ Pháp nói đáng lẻ mỗi ngƣời phải cắt tay mình lấy máu
đựng chung, rồi mỗi ngƣời uống một hớp, nhƣng mấy em làm
ngƣời Đạo, mỗi ngƣời đều giữ trƣờng trai, không thể làm nhƣ
vậy đƣợc, nên phải dùng rƣợu chát đỏ để thay thế.
Cân Thần: Đức Hộ Pháp nói : Cân Thần có 12 điều kiện:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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4- Là Lực
8- Là Tình
12- Là Số

Ngài chỉ xài 4 điều kiện đầu là: Hạnh, Đức, Trí, Lực.
Cũng nhƣ Hạnh đƣợc 5 điểm, Đức đƣợc 4 điểm, Trí đƣợc 6
điểm, Lực đƣợc 7 điểm; cộng 6 + 4 + 6 + 7 = 22 điểm chia lại
cho 4 thì đƣợc 5,5 điểm. Ngƣời đủ trung bình là 5 điểm thì
đƣợc đậu. Ai dƣới trung bình thì lập công đức thêm, sẽ thâu
nhận sau. Trƣớc khi lập hồng thệ phải đƣợc Cân Thần trƣớc,
nếu đậu mới đƣợc thọ "Đào Viên Pháp" tức là làm lễ hồng thệ.
Lập hồng thệ thì mới là ngƣời chánh thức của Phạm Môn.
Đức Lý Giáo Tông có giáng cơ tại Thảo Xá Hiền Cung cho bài
Thánh Giáo nhƣ vầy:
Gặp cảnh khó tùy cơ xoay chuyển
Lập minh từ trƣớc diễn thi văn.
Tả biên có tạo Dịch Đình,
Hữu biên tạo Phong Vân Kinh Thơ Viện
Sau sẽ tạo Thảo Đƣờng Bửu Điện,
Có Thích Ca Bạch Mã hiện thân
Lão khuyên vậy khá lo lần.

LẬP KẾ ĐỒ MƢU
立計徒謀
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tai ương hoạn họa luống ưu sầu,
"Vì bởi hay bày chước hiểm sâu.
"Lập kế đồ mưu âm hại chúng,
"Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu."
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LẬP KHỔ HÌNH
立苦刑
Thầy dạy: ngày 11-11-1926 (âl 7-10-Bính Dần)
"Than ôi! Thầy đã là Ðấng lập khổ hình, chiếu theo phép công
bình của Tạo hóa, nhƣng thấy nhơn sanh càng ngày càng
bƣớc vào con đƣờng hắc ám, để đem số phận buộc vào đó,
thì Thầy cũng bắt đau lòng, nhƣng chẳng lẽ bỏ phép công vì
sanh chúng".

LẬP LUẬN
立 論:
E: To discuss.
F: Raisonner.
Lập: Tạo ra, dựng nên, đứng thẳng. Luận: bàn luận. Lập luận
là sắp đặt ý tứ và lý lẽ lập thành lời nghị luận để ngƣời nghe
nhận thấy vấn đề đƣa ra là hợp lý.

LẬP LUẬT
立律
"Nhƣ Tân-Luật ngày nọ thì Lý Giáo-Tông hội cùng chƣ Thánh
mà lập thành, chớ Thầy chƣa hề biết đến, chỉ ngày nào đã
dâng lên cho Thầy thì nó thành Thiên-luật mà thôi.
Hễ Thiên luật thì phải vô tƣ, tỉ nhƣ Thiên điều, dầu cho chính
mình Thầy là Chí-Tôn cũng chẳng vị tình. Bởi cớ ấy mà khi lập
Pháp-Chánh-Truyền, Thầy không lập Hiệp-Thiên-Đài một lƣợt
với Cửu-Trùng Đài, e cho cả Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài ra
ngoại luật. Thầy lại để cho các Chức-sắc ấy dự hội lập Luật

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng chƣ Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân của họ cũng
phải dƣới quyền luật lệ nhƣ mọi ngƣời vậy"
Thứ bảy, 18-12-1926 (âl 14-11-Bính Dần)
THÁI BẠCH: "Thƣợng Trung Nhựt, hiền hữu nghe dạy: Phải
viết thơ cho các Thánh nói rằng: Buổi lập Luật phải ngƣng sự
phổ độ lại đôi chút. Lo cho xong Tân Luật thì mới truyền bá
Chơn đạo rõ lý hơn. Vậy ngày Đại lễ Thánh giáo Giáng sinh,
phải có mặt tại đây cho đủ và nạp Luật cho kịp ngày ấy. Làm
lễ xong, qua ngày kế thì chƣ Thánh mặc Đại phục, vào Đại
điện bái, rồi Hiền hữu biểu sắp ghế vòng theo Đại điện. Hiền
hữu và Ngọc Lịch Nguyệt lên tọa bửu vị, rồi theo chức phận
chƣ Thánh mà ngồi vòng hai bên nhƣ lúc Hiền hữu còn tại
Thƣợng Nghị Viện, đặng cãi luật đó vậy. Hiền hữu chƣởng
quản làm chủ Hội, mỗi vị Thánh đều đặng quyền cãi lẽ, nghe
à! Phải giữ phép, kẻ trƣớc ngƣời sau, tùy phiên nhau cho có lễ
: phái Thái trƣớc, phái Thƣợng giữa, phái Ngọc chót. Phải viết
thơ cho Tƣơng và Trang nạp Luật cho kịp một lƣợt với Thơ,
nghe à!. (ĐS. II. 104).

LẬP NỀN ĐẠO KHÓ, TRỊ ĐẠO LẠI KHÓ NỮA
Thầy dạy: "Các con, Thầy thƣờng nói với các con: Lập một
nƣớc thì dễ mà trị một nƣớc thì khó. Về mặt tinh thần, lập một
nền Đạo lại khó mà trị một nền Đạo lại khó nữa. Vì phải
hàng phục nhơn tâm thành hay bại là do nơi đó.

LẬP PHÁP
立法
E: To legislate.
F: L’égiférer.
Ngày 15-7-Bính Dần (Chúa nhựt: 22-8-1926)
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Thầy dạy: "Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam
Kỳ Phổ Ðộ, Quỉ Vƣơng đã khởi phá khuấy chơn đạo, đến
danh Ta nó còn mƣợn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà
thôi. Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mƣợn cơ
mầu nhiệm, hiệp Tam thập lục Ðộng đổi gọi Tam thập lục
Thiên. Các tên chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà
lập nên Tả đạo. Ngƣơi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con
buôn. Tội tình ấy lớn là thế nào? Ngƣơi hiểu chăng? Tam đồ
tội khổ bất năng thoát tục là tội ngƣơi. Phải ăn năn sám hối,
sau Ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn sanh, lấy công chuộc tội.
Nghe à!"

LẬP PHÁP CHÁNH TRUYỀN
立法正傳
1-Lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài (Nam)
Ngay sau Ðại Lễ Khai Ðạo ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-111926) tại Thánh Thất tạm đặt tại Từ Lâm Tự Gò Kén, Tây
Ninh, Ðức Chí Tôn liền lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài
Nam phái ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926). Cửu-TrùngÐài là cơ quan rất quan trọng của Ðạo Cao Ðài vì Cửu-TrùngÐài tƣợng trƣng thể xác của Ðạo. Nếu không có thể xác là
hình ảnh của Cửu Trùng-Ðài thì không làm đƣợc việc chi nơi
cõi trần hữu hình nầy, tức là không thi hành đƣợc Bí-pháp đó
vậy
2- Lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài (Nữ)
Tiếp theo, qua Tết Ðinh Mão, ngày Vía Ðức Chí Tôn mùng 9
tháng Giêng năm Ðinh Mão (1927) Ðức Lý Thái Bạch Nhứt
Trấn Oai Nghiêm giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng
Ðài Nữ phái.
3 -Lập Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 12 tháng Giêng năm Ðinh Mão (1927), Ðức Chí Tôn
giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài.
Thế là trọn vẹn, tạo thành Hiến Pháp tổ chức điều hành toàn
bộ Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Pháp Chánh Truyền là văn bản tổng quát tổ chức nền Ðạo
Cao Ðài. Ðó là Hiến Pháp của Ðạo, cho nên Ðức Lý Thái
Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ, ra lịnh cho Ðức Hộ Pháp Phạm công Tắc chú giải tỉ
mỉ từng chi tiết để cho Chức sắc trong hai Ðài, Hiệp Thiên và
Cửu Trùng dễ thi hành, có Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ hiệu
đính, gọi là Pháp Chánh Truyền Chú Giải, tạo thành Hiến
Pháp bất di bất dịch của Ðạo Cao Ðài.
Ðức Lý Giáo Tông nói rõ trong Ðạo Nghị Ðịnh thứ 06, ngày 0310-Canh Ngọ (1930) trích ra sau đây:
NGHỊ ÐỊNH: "Hai vị Thiên phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải
điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp Pháp Chánh
Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ƣớc hẹn."

LẬP THÁNH LỊNH
立聖令
Tờ xin cho Giáo-Hữu Chia làm Khâm-Trấn Tần Nhơn, LễSanh Mau làm Quyền-Khâm-Châu-Đạo Tần Nhơn, Lễ-Sanh
Inh làm Đầu-Tộc Thái Bình và Lễ-Sanh Mau làm Đầu-Tộc-Đạo
Tần-Nhơn Thánh-Địa.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Thì cũng cho mang râu đội mũ hát chém chằng thử coi hayho gì chăng cho biết. Y-phê và tƣ cho Quyền Ngọc Chánh
Phối-Sƣ lập Thánh-Lịnh." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
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LẬP THÂN HÀNH ĐẠO DƢƠNG DANH Ƣ PHỤ MẪU
立身行道揚名於父母
Nghĩa là đem thân ra làm việc đạo-đức nhân nghĩa chính là
làm cho hiển danh ông bà Tổ phụ mình vậy.
Xƣa, chữ "hành Đạo" thƣờng đóng khung trong cái tƣ tƣởng
"Đạo nhân-luân" mà thôi. Nhƣng nay, trong nguơn hội Cao-Đài
có thêm một vấn-đề này rất nên trọng đại, tức nhiên thêm
phần Thiên Đạo nữa, thì mới gọi là "lập thân".
Tại sao gọi là lập thân? - Trên mặt chữ: lập 立 là đứng (tức
nhiên trái với nằm) thân 身 là cái thân-thể hữu hình này đây.
Bởi khi con ngƣời mới lọt lòng mẹ thì cái đầu quay xuống gọi
là sanh thuận, trái lại là sanh nghịch. Phải là thuận nhƣ vậy
mới hợp cái lẽ của đất trời, vì con ngƣời tiến-hóa trong định
luật của bát hồn, có các nghĩa nhƣ sau:
1-Trƣớc nhứt, đầu là quẻ CÀN ☰ thì phải cúi xuống để hợp
với đất là KHÔN ☷ tức nhiên là Âm Dƣơng hợp đức. Dù tạo
thành quẻ kép là Thiên-Địa BĨ (tức là thời tối tăm, yếu đuối mọi
việc phải nhờ đến tay mẹ săn-sóc),
2-Hình ảnh này thuận với định luật của Bát hồn: đứa bé mới
sanh giống nhƣ một cái cây đầu cắm xuống đất. Kế đó, bé đặt
nằm ngang là tiến lên một mức nữa ấy hình ảnh của con vật
có đầu và mình ngang nhau. Sau hết, khi đã đứng thẳng ngƣời
lên và muốn vƣợt lên những điều thƣờng thức để làm một
ngƣời lớn, tức là lúc "thành nhơn" rồi vậy. Thời kỳ này phải
phấn-đấu lắm mới đƣợc.
Bấy giờ, trên mặt là hình ảnh quẻ KHÔN ☷ (khôn là đất). Bởi
phần trên mặt có: hai tai, hai mắt, hai mũi (hình của quẻ Khôn
nhƣ trên; Khôn vi địa).Tiếp theo là cái một cái miệng và hai
khiếu âm nữa ở hạ bộ; mỗi cái đều có một, đó là quẻ CÀN ☰
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bấy giờ là quẻ đảo ngƣợc lại với quẻ trên; tức là quẻ ĐịaThiên THÁI (chỉ thời kỳ hanh thông)
Thời kỳ "lập thân" chính là đây. Con ngƣời phải học hỏi để
tiến-hóa về phƣơng-diện trí-thức và cả tri-thức nữa:
- Học để có tài-năng ứng xử với đời tức là tu Nhơn-đạo.
- Học để tạo cho mình đạt đƣợc cái hiểu biết về vũ trụ, siêuhình là tu Thiên-đạo hầu hƣởng cơ Ân Xá của Chí-Tôn.
Nay là cơ Ân-xá của Chí-Tôn, Đức Hộ-Pháp có cho biết rõ:
"Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, Đức Chí Tôn Ngài đến đề
hai chữ "Ân-Xá" thì chúng ta đoán hiểu rằng "Ngài đã đến rồi"
và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có
nhiều phƣơng-pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt điạcầu này. Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm-hồn của nhân-loại
bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem LongHoa Hội cốt để bảo thủ hai chữ "Ân-Xá".Trong bao nhiêu đó,
chúng ta cũng đủ thấy lòng thƣơng yêu vô tận của Ngài thế
nào.Bần Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta không tìm
phƣơng giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì không thời buổi
nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ của mình cho
đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng nhƣ vậy.
Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức Chí-Tôn nam nữ
cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ
phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu
nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ.Bần-Đạo dám nói
giờ phút này mấy ngƣời không có thể không nhỏng-nhẻo với
Đức Chí-Tôn đƣợc, Ngài sẵn-sàng để hai chữ Ân-Xá thì mấy
ngƣời xin cái gì Ổng cũng cho".
Vì sao vậy? -Bởi Đức Hộ-Pháp cho biết rằng không có một gia
đình nào mà không có ngƣời thân của mình ở chốn Phong Đô,
hằng giờ, hằng phút chờ cho cháu con "lập đức giúp huờn
ngôi xƣa".
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LẬP THỆ
立 誓
E: To take one oath of faithfulness.
F: Faire son serment de fidélite.
Lập Thệ tức là lập lời thề của ngƣời Tín hữu Cao-Đài trƣớc
khi đƣợc nhận làm Môn-Đệ của Đấng Chí-Tôn (Ông Thầy
Trời). Tức nhiên vào cửa Đạo phải có lời tuyên hứa nguyện
trung thành với Đạo pháp, gọi là lời Minh thệ. Câu Minh Thệ
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.
Đức Phật Mẫu: Báo Ân Từ,15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949)
"Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì Ngƣời đã tìm phƣơng giải
kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi các con có tùng
pháp y lời Minh Thệ của các con chăng?
Lấy thanh tâm đoán xét thì phép Ngũ Lôi đã đúng Thiên điều.
Mụ lấy làm xốn xang áo não khi rƣớc mấy đứa qui hồi với tràn
trề giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệt, chớ không đoạt quả chút
nào hết. Cái đau thảm ly tình của các con nó làm cho nao-nƣ
lòng Mụ.
Các con Nữ phái, Nếu Mụ than rằng, cái họa tƣơng tàn chủng
tộc của các con là do bởi lỗi tu của các con là sự thật. Đại Từ
Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì vì cái khổ của
các con mà đổ lụy bấy nhiêu.
Các con là nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết
thì lẽ dĩ nhiên các con phải thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

93

Phụ của các con, chớ Ngƣời chƣa hề lỗi hẹn. Điều ấy Mụ làm
chứng chắc. Cứu vãn tình thế nƣớc nhà nguy hiểm của các
con là do nơi tay của các con. Xin nhớ mà cố gắng chuộc tội".

LẬP TRIỀU TRỊ DÂN
立朝治民
Lập triều trị dân là xây dựng triều nghi để cai trị toàn thể Càn
Khôn Thế Giới và tất cả chúng sanh. Bởi nơi Cung Ngọc Hƣ,
các Đấng Thiêng Liêng họp triều đình để nắm quyền điều
khiển Càn Khôn Thế Giới.
Kinh Nhập Hội có câu:
"Trên Bạch Ngọc Chí-Tôn cao ngự,
"Giữa Tây phương nắm gữ Thiên điều.
"Dưới Ngọc-Hư kể bao nhiêu,
"Thiêng liêng các Đấng lập triều trị dân."

LẬP TRƢỜNG
立塲
E: The standpoint.
F: Le point de vue.
Lập trƣờng 立塲: chỗ đứng; địa vị để đứng chân.
Đức Hộ-Pháp nói: "Tƣởng khi dầu cho nhà chánh trị đại tài
nào bôn-xu trên đƣờng vật-chất mong-mỏi thiên hạ hòa-bình
thì tỷ chẳng khác đem cung trăng thay mặt đất, chẳng qua lập
trƣờng lừa dối lẫn nhau, mƣợn chƣớc khéo đặng tranh quyền
giữ thế. Ngày nào cả nhơn-sanh biết rằng: cả con ngƣời
chẳng phải sanh ra để vụ tất lấy cái sống theo con vật gọi là
phúc-hạnh khéo-khôn. Trái lại phải coi mạng sanh là báu
trọng, biết kính nể nhau, biết thƣơng yêu nhau, biết binh vực
nhau."
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LẬP QUỐC
立國
(Lập là đứng, là xây dựng, làm nên, Quốc là nƣớc). Lập quốc
là xây dựng đất nƣớc, làm cho đất nƣớc đƣợc phú cƣờng.
Trong việc lập quốc phải kể cả Đạo lẫn Đời, tức nhiên là xây
dựng vật chất lẫn tinh thần thì mới toàn vẹn. Sau thời dựng
nƣớc thì phải tới vai trò giữ nƣớc nữa.
*Trong một Đàn cơ Đức Cao Thƣợng Phẩm giáng, ngày 2212-Kỷ Sửu (dl: 08-02-1950), nói chuyện với Ngài Bảo Sanh
Quân Lê Văn Hoạch, về nhiệm vụ của Bảo Sanh Quân trong
Hàn Lâm Viện, nhƣ sau đây:
"Bảo Sanh Quân là một phần trọng yếu với danh từ của Đức
Chí Tôn đặt để. Vậy Hiền Hữu khá trọn tâm làm thế nào cho
đƣợc sự hạnh phúc cho dân, thì các Đấng sẽ sẵn sàng ám trợ
mỗi việc đều thành công. Vai tuồng của Hiền Hữu còn dài,
nhơn sanh còn đƣơng mong mỏi thì phải để một chí hƣớng
cao siêu, tầm phƣơng hay làm cho đời thoát khổ và bảo tồn sự
sống của nhơn loại. Ấy là sở định trách nhiệm của Hiền Hữu
đó. Một điều cần lƣu ý là lấy đạo đức thắng hung bạo, dùng
nghĩa nhân qui phục lòng dân, ấy là phƣơng lập quốc trƣờng
cửu đó."
*Ông Tạ Thu Thâu khi nhập xác tại thành Tarascon (Pháp
Quốc) năm 1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam có lời: "Ta nói
cho các chiến sĩ rõ biết: Nếu vị nào có óc lập quốc thì phải về
Tòa Thánh Tây Ninh mà hành sự, sau nầy mới đƣợc thành
công. Còn đi nơi nào khác hơn chỉ làm cho chết, hay là đến
chết mà thôi chớ không khi nào thành công đƣợc".
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LẬP VỊ
立位
E: To establish the situation.
F: Établir la situation.
(Lập 立: đứng, có vị thế trong xã hội. Vị 位: ngôi thứ). Lập vị là
phải tự tạo cho chính mình một chỗ đứng; hoặc trong xã hội,
hoặc trong cửa Đạo hay ngoài Đời. Chính đây sẽ là nghề rồi
dẫn tới nghiệp, nó sẽ có tầm ảnh hƣởng trong đời.
Đức Lý dạy: "Lão mừng cho đó! Chƣ Hiền Hữu khá biết rằng:
lập vị với công nghiệp vẫn dễ, tạo phẩm với tâm đức vốn
khó, vì công nghiệp là thể, tâm đức là hình, cõi Thiên xa cảnh
tục. Lão ƣớc sao cho chƣ Hiền Hữu nƣơng nơi chức trách cho
đủ tài hay phòng lập cao Thiên tƣớc. Lão nói thật rằng, chỉ do
tâm đức mới mong cho Lão chấm phong thƣởng.
Đức Hộ-Pháp cũng nói: "Con đƣờng thiêng liêng lập vị của
Đạo cũng do nơi Bí Pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xƣa, biết bao vị
đắc Đạo mà không nhờ trong khuôn khổ nào chăng?"
Này là lời của Đức Thƣợng Phẩm rằng: Lại có câu: "Lửa thử
vàng, gian nan thử Đạo" là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu
thoảng nhƣ đi trên con đƣờng lập vị thiêng liêng đƣợc sung
sƣớng hoặc dễ dàng hoặc không cần chi phải mệt xác mệt trí,
hoặc không có chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay hình
thể, thì nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Nhƣ
thế, các em nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng
không? Hẳn là không phân biệt rồi! Vậy các em nên hiểu điều
đó để lƣớt qua mọi trở ngại thử thách đặng kíp sớm cho các
em đoạt đƣợc sở hành phi phàm đó vậy. Các em khá lƣu
tâm."
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LẬP VỊ VỚI CÔNG NGHIỆP VẪN DỄ
Đức Lý giáng dạy: "Lão mừng cho đó! Chƣ hiền hữu khá biết
rằng: lập vị với công nghiệp vẫn dễ, tạo phẩm với tâm đức
vốn khó, vì công nghiệp là thể, tâm đức là hình, cõi Thiên xa
cảnh tục. Lão ƣớc sao cho chƣ Hiền hữu nƣơng nơi chức
trách cho đủ tài hay phòng lập cao Thiên tƣớc. Lão nói thật
rằng, chỉ do tâm đức mới mong cho Lão chấm phong thƣởng."

LẬP VỊ THẦN-THÁNH-TIÊN-PHẬT
Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 5-6-Kỷ Sửu (1949):
"Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài,
Ngài phải bồi thƣờng, phải trả mắc cho ngƣời, ngƣời ta mới
phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký Hòa-ƣớc với loài
ngƣời, nhứt là với dân tộc Việt-Nam nầy trƣớc đã. Nếu các
Ngƣời thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự
lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các ngƣời chịu không?
Nếu các ngƣời chịu làm tôi cho con cái của Tôi cho vừa sức
Tôi muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy
ngƣời. Mấy ngƣời đoạt đƣợc nơi thế nầy thế nào, nơi cõi Hƣ
Linh Tôi cũng không chối cải."

LẦU THƢỢNG-UYỂN
Huỳnh Hoa Tiên Nƣơng giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
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.
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LẦU BÁT QUÁI
Lầu Bát Quái hay Bát Quái Lâu 八卦樓 là một cái lầu hình Bát
Quái nơi cõi Thiêng liêng. Đến tầng Trời này Chơn hồn phải đi
ngang qua cửa lầu Bát Quái nơi cõi Thiêng Liêng, nhờ vậy các
Đấng Thiêng Liêng mới dùng lửa Tam Muội để đốt tiêu hết các
oan gia nghiệp chƣớng.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
"Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia."

LẦU YÊN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh cao là biết ngon dƣa muối,
Hơn ngự lầu Yên ngó đảnh Tần.

LẤY CỦA LẤN NHÂN, MƢỢN QUYỀN XUA ĐỨC
Thầy dạy: "Ôi! Lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây,
chẳng còn biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó
đƣợc. Thầy nhớ xƣa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng,
biết có ngƣời mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bã, đội
nguyệt mang sao, gió trƣớc lọt chòi tranh, mƣa sau hƣ giạu lá,
bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu ngƣời, một mảy không bợn
nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng; có đâu lấy của lấn
nhân, mƣợn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đứa tà
mị áp vào, rồi cúm núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ
chánh giáo. Thầy hỏi: Ai chứng cho?"
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LẤY TÁNH ĐỨC PHẠM CÔNG-TẮC MÀ LẬP GIÁO
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày CHÍ-TÔN tình-cờ đến, vì ham thi-văn
nên ban sơ DIÊU-TRÌ-CUNG đến dụ bằng thi văn tuyệt bút
làm cho mê-mẩn tinh-thần. Hại thay! nếu chẳng phải là nhà thisĩ ắt chƣa bị bắt một cách dễ-dàng nhƣ thế, vì ham văn
chƣơng thi-phú nên Ngài ráng dạy. CHÍ-TÔN đến ban đầu làm
bạn thân yêu, sau xƣng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời
theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chƣa tín-ngƣỡng, bởi lẽ
nòi-giống nƣớc Nam còn tín-ngƣỡng thập tàng lắm; không
hiểu đúng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngƣỡng gì hết.
Bần Đạo mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần-Đạo
nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-Từ
Đại-Bi thì tội tình biết chừng nào mà kể.
- Thƣa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay chúa JÉSUS con
làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng,
con chỉ làm đặng PHẠM CÔNG-TẮC mà thôi, con lại nghĩ bất
tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy không bỏ nhƣng tƣởng
cũng chẳng ích chi cho Thầy.
Đấng ấy trả lời: - TẮC! thoảng Thầy lấy tánh đức PHẠM
CÔNG-TẮC mà lập giáo con mới nghĩ làm sao?
Bần Đạo liền trả lời: - Nếu đặng vậy!
Ngài liền nói: - THẦY đến lập cho nƣớc VIỆT-NAM này một
nền QUỐC-ĐẠO! Nghe xong, Bần-Đạo từ đấy hình nhƣ phiêuphiêu lên giữa không trung mơ-màng nhƣ giấc mộng. Đƣợc
nghe nói cái điều mà mình thèm ƣớc, nên Bần-Đạo không từ
chối đặng. Ôi! QUỐC-ĐẠO là thế nào? Quốc là nƣóc, vậy nòi
giống tín-ngƣỡng lập Quốc Đạo; Bần-Đạo theo tới cùng coi lập
nó ra thế nào, hình tƣớng nào cho biết; vì đó mà lần mò theo
đuổi đến ngày nay, thấy hiện-hữu cái hình trạng là ĐẠO CAOĐÀI rồi lại đoán xét coi nó biến thành QUỐC-ĐẠO VIỆT-NAM
ra sao? Ngài có một bài thi dám chắc không ai thấu-đáo nỗi;
ngƣời coi cái gốc thì không thấy ngọn, ngƣời coi cái ngọn thì
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không thấy gốc, tứ văn thiệt-thà hay ho cho tới các đảng-phái
quốc sự ngày nay cũng là lợi-dụng.
Từ đây nòi giống chẳng chia ba: tức nhiên không chia ba
ĐẠO, chớ không phải ba kỳ à!
Thầy hiệp các con lại một nhà: Thầy nắm chủ-quyền hiệp
TAM GIÁO, nếu nói riêng nòi giống hiệp Nam-Trung-Bắc thì
vô-vị lắm!
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc: tức nhiên nền chơn giáo
QUỐC ĐẠO, không phải của ta thôi, mà lại của toàn nhơn loại,
là truyền giáo Nam Bắc thành tƣớng rồi ra ngoại-quốc, tức là
Tôn-giáo toàn-cầu vậy.
Chủ quyền chơn đạo một mình TA: Tam-giáo Ngài vi chủ
năm châu hiệp tín-ngƣỡng lại, qui nhứt mà thôi. Nắm cả tínngƣỡng của loài ngƣời, chính Chí-Tôn là Chúa-Tể Càn Khôn
Thế-Giới, làm CHÚA nền chánh-giáo tại nƣớc VIỆT NAM, vichủ tinh-thần loài ngƣời tức đủ quyền-năng lập QUỐC-ĐẠO.
Ngài đến đem đại-nghiệp cho quốc dân này, hình thể lựa chọn
ai?- Chọn tạo đoan vạn-vật tức là PHẬT-MẪU.
Tinh thần của CHÍ-TÔN, hình thể của PHẬT-MẪU; trí não của
CHA, hình hài của MẸ; cả thảy đều thấy: Hễ vô đại điện ĐỨC
ĐẠI-TỪ-PHỤ nào chức này, chức kia, mão cao áo rộng; còn
vô ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU đều trắng hết, không ai hơn ai cả.
Nếu hiểu biết, thấy bí-pháp CHÍ-TÔN cao kỳ quá lẽ. CHÍ-TÔN
nói rằng: "QUỐC-ĐẠO này Ngài qui-tụ tinh-thần đạo đức, tríthức toàn nhơn-loại cho đặc biệt: có cao, có thấp, có hàng
ngũ, có phẩm giá; còn về phần xác thịt của ngƣời đời, mạng
sống trƣớc mặt Ngài không ai hơn ai, cả thảy sống đồng sống,
chết đồng chết đặng đem QUỐC-ĐẠO làm mô-giới cả ĐạiĐồng đặng tạo tƣơng-lai loài ngƣời cho có địa-vị oai quyền,
cao-thƣợng. Nếu thoảng hiểu đặng thì Thánh-thể cũng vậy,
Hội-Thánh, chƣ chức sắc Thiên-phong nam, nữ hay toàn thể
tín-đồ cũng vậy, lãnh thiên-mạng đảm-nhiệm trách-vụ thiêngCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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liêng CHÍ-TÔN phú-thác lập giáo tức-nhiên phải có phẩm-giá,
trật-tự, đẳng cấp. Nếu hiểu thêm ý của Ngài; khi cởi áo này ra
khỏi đại điện rồi, hết thảy đồng là anh em, không ai hơn ai,
không ai thua ai, không khinh, không trọng, đầy-đủ tình yêu-ái
trong lòng MẸ đem ra mà thôi; nam nữ cũng thế. Ngày nào
nhơn-loại cả thế-gian ở mặt địa-cầu này hiểu đƣợc lý lẽ chí
hƣớng cao-thƣợng ấy là ngày ĐẠO CAO-ĐÀI sẽ ra thiệt
tƣớng".

LẤY XÂU ĂN ĐẦU
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng đừng bài bạc lận nhau,
"Rủ ren rù quến, lấy xâu ăn đầu."

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

LẼ BÁO ỨNG
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Lẽ báo ứng cao thâm huyền-diệu,
"Cho chúng sanh đặng hiểu răn mình.
"Đạo-Quân đức hóa háo sinh,
"Rộng quyền máy nhiệm an-linh cứu đời."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÊ BÁ TRANG (1879-1936) (Tên)
(Xem Quyền Ngọc Đầu-sƣ Ngọc Trang Thanh)
Lê Bá Trang: Phối sƣ Ngọc Trang
Thanh, thọ phong ngày 03-7-Bính
Dần (dl: Thứ ba, 10-08-1926). Sau
khi tạm ngƣng việc Phổ độ, thì vào
ngày 12-10-Bính Dần (dl: 16-111926), Đức Chí Tôn phong: Phối
Sƣ Ngọc Trang Thanh là Ngọc
Chánh Phối Sƣ, cùng với hai vị
nữa là:
- Phối Sƣ Thái Thơ Thanh là Thái
Chánh Phối Sƣ
- Phối Sƣ Thƣợng Tƣơng Thanh
là Thƣợng Chánh Phối Sƣ
Ông là Đốc Phủ-Sứ Chợ-lớn. Ông là một trong 28 vị tiền khai,
ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO. Ông Lê Bá Trang thọ phong Quyền
Đầu sƣ phái Ngọc. Thánh danh: Ngọc Trang Thanh vào ngày
mùng 03 tháng 07 Bính-Dần. Ðức Quyền Giáo Tông giáng cơ
tiết lộ cho biết: Ngài Lê Bá Trang là chơn linh Quan Vân
Trƣờng thời Tam Quốc tái kiếp. Ngƣời phản Đạo là hai Ông
Tƣơng và Trang. Cả hai tách rời Toà Thánh năm Giáp-Tuất
(dl: 05-03-1934)
Khi ông Trang qui ngày 30-05 Bính-Tý (dl: 17-7-1936) ông
Tƣơng mất đi ngƣời cộng sự đắc lực, nên tuyên-bố rằng: "Chi
phái lập thành do Cơ Bút bình thƣờng dẫn dắt, nay Chi phái
đã hết phận sự thì Cơ Bút bình thƣờng không còn hiệu lực.
Chƣơng trình hiệp nhứt gốc Đạo về Tổ Đình Tây Ninh phải
lo…".
Khi đƣa xác Ông Trang về Thánh Địa do Chi phái nài xin. Ông
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Tƣơng thừa dịp đƣa đám táng ông Trang, ông mặc áo mão
Giáo-Tông tự phong, bị Đức Hộ Pháp ra lịnh: "Nếu Ông Tƣơng
muốn Liên-đài ông Trang vào Nội-ô để an táng phải mặc đồ
thƣờng phục, bằng không thì chẳng đƣợc vào Toà Thánh
hành Lễ Đức Chí Tôn".
Tội phản loạn của ông Trang bị Đức Hộ-Pháp đánh Ma Xử vào
Liên đài ba cái mà linh hồn ông bị đoạ vào Lạc-Hồn-Trì nằm
mê suốt ba tháng trƣờng do Thánh giáo Đức Quyền Giáo
Tông giáng dạy. Sau ba tháng tỉnh hồn rồi trốn chạy nhập vào
xác một ngƣời, rồi chạy vào Hộ Pháp-Đƣờng để cầu xin Đức
Hộ-Pháp xá tội. Nhƣng khi gặp Phật, hồn ông Trang nói không
nên lời chỉ ú-ớ, Đức Ngài đánh cho một tát tay chạy mất dạng.
Đức Quyền Giáo-Tông yêu cầu: "Nhờ Hộ Pháp gặp bắt giữ
giùm chờ Ngài đến độ dẫn kẻo tội nghiệp".
Còn Ông Tƣơng tuy còn tại thế nhƣng Thánh giáo của Đức
Quyền Giáo-Tông nói:"Rồi đây Nguyễn Ngọc Tƣơng cũng phải
chịu hình phạt nhƣ thế. Vì ông Tƣơng là chánh phạm dụ dỗ
một số ngƣời bỏ Chánh Đạo chạy theo để lập Chi-phái mà
Bát-Đạo Nghị Định của Đức Lý ghép vào Tả Đạo Bàn-Môn".
Tại sao dám nói hai vị Chức sắc này là phản Đạo?
Đây chỉ lập lại lời nói của Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh. Ông LêThế Vĩnh gởi Chức-sắc và bổn Đạo nói về ông Lê-Bá Trang
vào năm Đạo thứ tám (Đệ Bát niên) tại Toà-Thánh Tây Ninh:
29-8-Quí Dậu (le 10 Novembre 1933). Nguyên văn nhƣ:
Kính gởi cùng Chƣ Chức sắc Thiên-phong Nam Nữ và Chƣ
Đạo-Hữu Nam Nữ lƣỡng phái,
Kính cùng chƣ Hiền huynh và chƣ Hiền Tỷ.
Ngày 12 Septembre 1933, Đạo-hữu Lê Bá-Trang là Cựu
Quyền Đầu-Sƣ Cửu-Trùng Đài bị ngƣng quyền.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 26 Juillet 1933, có ra Châu-tri số 146 nói là can dự đến
Tệ Đệ và toàn nền Chánh-trị Đạo.
Tệ Đệ chỉ buồn cƣời cũng bỏ qua cho Ngƣời biết xét mình mà
ăn-năn tự hối, dè đâu ngày 20 Septembre 1933, Ngƣời lại ra
thêm một tờ Châu-tri số 147 cố ý nhục mạ Đức Quyền GiáoTông và nhiều vị Chức-sắc đƣơng hành Đạo.
Tệ Đệ vẫn điềm nhiên xem coi trong trí lực thƣờng tình của
Ngƣời sau này đƣợc nảy nở đƣợc nhiều chi đặc biệt nữa.
Thật vậy cách vài hôm sau, quả có kẻ phụ sự của Ngƣời đến
Giáo-Tông-đƣờng giựt máy đánh chữ và vu vạ, rồi thì càng
ngày càng lộng, nào là nhóm ngày nhóm đêm, nào là xúi giục
kiện thƣa, nào là hăm doạ bỏ tù Đạo hữu, nào là kỳ cho một
tháng nữa là đuổi hết cả Quyền Giáo Tông và Hộ-Pháp ra
khỏi Thánh-Địa, nào là hiêu hiêu tự đắc khoe rằng: Chấp ba
ngựa cũng thắng… Đầu-sƣ gì mà luật Đạo không thông, trách
nhiệm không biết, thậm chí kinh Cúng Tứ Thời cũng không
thuộc, Tu-hành gì mà còn giả dối, còn mƣu-mô, còn quyền
quyền thế thế. Than ôi! Nếu Tệ Đệ không có phận-sự đặc biệt
trong Hội-Thánh, thì Tệ Đệ đã thối bƣớc lâu rồi, để cho họ tự
quyền diệt Đạo. Cả bằng cớ Tệ Đệ đều nắm sẵn nơi tay đặng
đợi ngày giải kẻ phạm ra Toà Tam giáo, sẽ cho toàn Đạo biết
rõ rằng: "Hai Đạo-Hữu Lê-Bá-Trang và Nguyễn Ngọc
Tƣơng là ngƣời phản Đạo".
Tệ Đệ xin chƣ Đạo-Hữu cứ giữ phận-sự tu-hành, đừng lầm
nghe mà sau này ăn-năn rất muộn. Tệ Đệ vì phận-sự quyết xin
Đức Hộ-Pháp giữ nghiêm pháp luật và từ đây ngày nào còn
Đức Hộ-Pháp và Tệ Đệ thì bọn Tà Thần đừng mong gì đến
cửa Đạo mà dụng Tà quyền để áp bức và hăm doạ đạohữu…"
Ông Trang qui liễu tại Bến Tre ngày 30-5-Bính Tý (dl 17-71936), liên đài xin đƣợc đƣa về Tòa Thánh Tây Ninh ngày 217-1936, nhập bửu tháp ở phẩm Ngọc Ðầu Sƣ.
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Ðàn cơ tại Phạm Nghiệp ngày 11-6-Bính Tý (dl: 28-7-1936),
Phò loan: Ðức Hộ Pháp và Cao Tiếp Ðạo. Ðức Quyền Giáo
Tông giáng cơ nói về chơn linh của ông Lê Bá Trang bị đọa
nơi Lạc-Hồn-Trì, ghi lại nhƣ sau:
Thƣợng Trung Nhựt: "Chào mấy em. Thƣợng Phẩm nói với
Qua mấy em đợi. Ôi! Qua nghĩ lại bắt tức mình, mấy em nghĩ
lại mà coi, một kiếp sanh đâu mấy lát, cái giả cuộc trần hoàn
tuy xem nháy mắt mà ảnh hƣởng nó sâu sắc biết là bao, nào
là danh, nào là vị, nào là tƣớc, nào là quyền, nào là vinh, nào
là trọng, rốt sự rồi cũng không còn mảy mún giá trị chút gì nơi
cõi Hƣ linh Hằng sống, bất quá nhƣ còn vui dự đặng một tiệc
ngọt ngon của khách phong trần say sƣa một lát mà đòi phen
chịu thảm cả đời. Qua đến viếng TRANG nơi Lạc Hồn Trì, nó
nằm mê sảng sốt, đau lòng hết sức, nhƣ lời Thất Nƣơng và
Bát Nƣơng làm chứng, thì dầu cho Qua có đến gần nó lúc nầy
cũng không bổ ích chút nào cả, phải đợi cho nó từ từ định tỉnh,
may ra có tay Thất Nƣơng giải mộng thì thỉnh thoảng định tỉnh
tinh thần. Nếu Qua cƣợng cầu thì chẳng khác nào hầu chuyện
với ngƣời điên, chọc thêm loạn tánh.
TÁM, Em nên phò loan đặng Qua truyền tin TRANG cho Em
hiểu. Khi nãy, Qua thấy Em có khách nhiều thì phải, thôi Qua
đi." Thăng.
(Ghi Chú: Trang: Ông Lê Bá Trang. Ðức Quyền Giáo Tông gọi
Ðức Hộ Pháp là Em TÁM vì Ðức Hộ Pháp thứ tám)
Ðàn cơ tại Hộ Pháp Ðƣờng ngày 17-10-Bính Tý (dl: 30-111936), phò loan: Ðức Hộ Pháp và Cao Tiếp Ðạo.
Ðức Quyền Giáo Tông giáng cơ nói về chơn linh của ông
Trang và ông Tƣơng:
"Thƣợng Trung Nhựt: TRANG khóc quá bây ơi! Vừa hiểu hiểu
chớ còn khi tỉnh khi say, nhƣng Qua theo bên mình ủng hộ,
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không sao phòng ngại. Em TÁM làm ơn nói với con Hai cho nó
biết, kẻo lo rầu tội nghiệp.
Hộ Pháp bạch: - Biết nó nghe không?
- Em cứ nói giùm. Cha chả! Va oán Em đánh va hôm nọ lắm.
Qua an ủi mà hễ tỉnh thì cằn-rằn hoài. Em nên viết cho va một
cái thơ an ủi, cậy Qua đƣa giùm, đặng Qua thừa dịp thức tánh
va một chút. Em làm ơn giùm.
- Ôi! Thây kệ, đừng giận làm gì nữa. Nếu Em thấy va lúc nầy
thế nào Em cũng tội nghiệp. Em làm phƣớc làm giùm cái tháp
cho va, hễ tỉnh thì hỏi có bao nhiêu đó hơn hết.
Ôi! TƢƠNG là cục nợ báo đời của TRANG, do căn kiếp phải
vậy, dầu khi chết cũng còn theo báo hại.
- Em biết TƢƠNG là ai chăng?
- Ðứa nào nói trúng, Qua thƣởng một củ mì.
Nguyên căn của ông Lê Bá Trang:
Ông Lê Bá Trang đƣợc Đức Chí Tôn phong vào hàng phẩm
Chánh Phối Sƣ phái Ngọc; Thánh danh Ngọc Trang Thanh.
Sau đó vì nghe lời ông Nguyễn Ngọc Tƣơng (Chánh Phối Sƣ
phái Thƣợng- Thƣợng Tƣơng Thanh) tách rời Tòa Thánh TâyNinh để lập Chi phái. Sau ngày đó, Bà Bát Nƣơng giáng cơ
cho một bài thi nhắc lại kiếp căn đồng thời cũng để nhắc nhở
ông:.
Sút lƣỡi Thanh Long mới sợ câu
Hỏi ai có biết buổi không đầu?
Đã từng kết tóc chê ngôi Chúa
Nhƣớn mắt phun râu trợn lũ Tào
Sáu tƣớng lụy mình vì đảnh Hớn
Lữ Mông bặt tích tại Xuân Thu
Lầm mƣu ví để sau nên họa,
Đừng đến Bát Nƣơng để khẩn cầu
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Qua bài thi trên hiểu rằng: Ông Lê Bá Trang là ngƣời đƣợc
Đức Quan Thánh Đế Quân chiết chơn linh. Đức Quan Thánh
Đế Quân giáng cơ gọi ông Lê Bá Trang là Linh Tử.

LÊ HOÁT
蔾藿
Lê hoát là hai thứ rau mà chốn thôn quê nhà nông thƣờng
dùng. Vấn đề chọn lựa thức ăn đã bàn cãi rất nhiều. Đạo học
nói: dùng lê hoát thích hợp vệ sinh. Khoa học nói ăn thịt bổ
nhiều. Nhờ bàn qua, cãi lại, chúng ta hiểu rõ rằng: Ăn uống cốt
để nuôi mạng sống, cho nên ngạn ngữ nói: "Ăn để sống". Vậy,
chúng ta nên chọn những thức ăn uống nào dễ tiêu hóa và có
đủ khí chất bồi bổ tạng phủ, thanh nhuận khí huyết là đƣợc.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Nhƣ Hầu viết rằng:
Miếng cao lâu phong lƣu nhƣng lƣợm,
Mùi lê hoát thanh đạm mà ngon.

LÉNINE & LÉNINE (1870-1924) (Giáng Cơ)
Vladimir Lénine là một chánh khách Nga, sanh năm 1870.
Qua năm 1917 ông cầm đầu cuộc Cách mạng lật đổ chế độ
Quân chủ ở Nga, sáng lập Liên Bang Sô-Viết năm 1922, Ông
là một trong các lý-thuyết-gia của Chủ-nghĩa Kark-Max tức là
Chủ Nghĩa Cộng-Sản. Ông mất năm 1924.
Đàn Cơ tại Giáo-Tông Đƣờng, Toà Thánh Tây Ninh, ngày 2502-1934 (Âm lịch: 12 Giêng Giáp Tuất) có chơn linh Lénine
giáng nói chuyện với Đức Quyền Giáo-Tông.
Hầu Đàn: Đức Quyền Giáo-Tông Thƣợng Trung Nhựt, Ngài
Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, vài Chức sắc Đại Thiên phong.
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Bài giáng Cơ viết bằng "Pháp văn" dịch Việt văn:
Phò-loan: Đức Hộ-Pháp và Ngài Tiếp Thế
LÉNINE (Giáng Cơ)
Đức Quyền Giáo-Tông Thƣợng Trung Nhựt hỏi:
Phải thật vị Lãnh tụ của nƣớc Nga không?
- Phải! Xin chào chƣ Tôn thân mến. Thế thì con đƣờng đƣợc
vạch sẵn. Cần phải đoàn kết các lực lƣợng rời rạc. Nhiều
Đấng Thiêng liêng cao trọng đã đến giúp Quí Ngài. Tôi có
chuẩn bị đƣợc ở Âu-châu một Đại Công đồng nhơn loại gọi là
"Chủ nghĩa Cộng-Sản", nhƣng tinh túy xuất phát từ Phật giáo,
nhờ đó Quí Ngài sẽ tìm đƣợc sau này tất cả yếu tố cần thiết
cho hành vi cứu vớt thế giới của Quí Ngài. Ôi! Còn nhiều thế
lực chống đối, nhƣng hành vi nói trên sẽ không ngăn chặn
đƣợc trào lƣu tâm linh vĩ đại lôi cuốn nó.
Ngài Tiếp Đạo hỏi: phải chăng nền Giáo lý mới?
- Phải! Tôn giáo mới sẽ đƣợc nghinh tiếp tuyệt diệu. Tôi đặt
lòng kính trọng của Tổ Quốc tôi dƣới chân Quí Ngài.
Đức Quyền Giáo-Tông Thƣợng Trung Nhựt hỏi: Nƣớc Pháp
sẽ liên kết cùng chúng tôi chăng?
-Pháp Quốc sẽ qui phục một quyền năng vô địch. Thăng
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LÊ PHỦ TỪ

LÊ QUÝ ĐÔN (1726-1784)
Ông tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đƣờng, quê làng Diên Hà,
trấn Sơn Nam Hạ. Ông làm quan đời Hậu Lê, lần lƣợt giữ
nhiều chức vụ quan trọng. Tác phẩm rất nhiều, riêng khảo về
đạo Nho có: Quần thƣ khảo biện, Thánh mô hiền phạm lục,
Âm chất văn chú, Vân đài loại ngữ, Xuân thu lƣợc luận, Dịch
kinh phu thuyết, Thƣ kinh diễn nghĩa …
Trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục, quyển IX: Thiền dật, Lê Quý
Đôn đã bày tỏ lòng tôn kính Tam giáo bình đẳng và khuyến
cáo một số nhà nho thiển cận nhƣ sau: "Đạo giáo của họ Phật,
họ Lão thanh tĩnh hƣ vô, cao siêu tịch diệt, không hệ lụy đến
sự vật, đấy cũng là đạo giáo của bậc cao minh dùng để tu
dƣỡng bản thân; đến những lời bàn luận sâu rộng về đạo đức,
về hình thần, không điều gì là không có ý nghĩa mầu nhiệm.
Nhà Nho chúng ta, cứ giữ thành kiến kia khác, thƣờng thƣờng
bác bẻ, nhƣ thế có nên không?"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÊ THÁNH TÔNG (Vua Triều Lê)
Ngƣời chinh phụ trong đêm quạnh hiu dỗ con bằng cách chỉ
cho con bóng mình, bảo đấy là cha. Ai có ngờ đâu hành động
vô tƣ, trinh bạch ấy rồi sẽ khiến nàng hàm oan, đến đỗi phải
quyên sinh, và nỗi khuất tất chỉ đƣợc cởi bỏ sau cái chết đau
xót của nàng. Câu chuyện thƣơng tâm ấy của ngƣời thiếu phụ
Nam Xƣơng chép trong Truyền Kỳ Mạn Lục Về sau, ngƣời ta
thƣơng Vũ-thị trinh tiết mà phải thác oan, lập miếu ở bên sông
để thờ.
Đời Lê, vua Thánh-Tông ngự du qua sông Hoàng-giang có đề
miếu Vũ-thị một bài thơ THIẾU PHỤ NAM XƢƠNG
Nghi-ngút đầu ghềnh tỏa khói hƣơng,
Miếu ai nhƣ miếu vợ chàng Trƣơng.
Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ,
Làn nƣớc chi cho lụy đến nàng.
Chứng quả có đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chi mƣợn đến đàn tràng.
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trƣơng khéo phũ phàng.

LÊ THẾ VĨNH (1903- ?)
(Xem Tiếp Thế Hiệp-Thiên-Đài)
Năm Ất Sửu (1925) Ðức Chí Tôn tá danh AĂÂ thu phục ông
Nguyễn Trung Hậu (Bảo Pháp) và ông Lê Thế Vĩnh (Tiếp
Thế). Bữa nọ ông Kiên và ông Vĩnh làm việc nhà báo vào năm
Ất Sửu 1925, Đức AĂÂ cho hai ông một bài thi dƣới đây:
Một viết với thân giữa diễn đàn,
Bằng xua trƣớc giặc vạn binh lang.
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Nƣớc nhà ví biết thân là trọng,
Dạy dỗ sao cho đặng mở mang.
(12-11-1925)
Ông sanh năm Quí Mão (1903) tại Sài Gòn là Em ruột (Bào
đệ) của Ngài Lê Thiện Phƣớc (Bảo Thế Hiệp Thiên Ðài). Thân
phụ là Cụ Đốc học Lê Văn Dƣơng. Thân mẫu là Bà Trần Thị
Chọn, Bà thọ Thiên phong Nữ Giáo Hữu Thánh danh HƣơngChọn ngày 14 tháng Giêng Đinh-Mão (dl:15-2-1927). Ngày qui
không có, vì Ngài Tiếp Thế bị đối phƣơng bắt đang trên đƣờng
hành Đạo năm 1945 rồi mất tích luôn, nên không biết ngày qui
thiên là ngày nào! Ngài từ Sài gòn lên Đà Lạt bỗng nhiên bị
mất tích. Hiền nội là Bà Nguyễn Thị Thơm, đắc phong Lễ
Sanh. Thánh danh Hƣơng Thơm. Trƣớc năm Bính Dần
(1926), Ngài là ký giả nổi tiếng tại Sài Gòn. Năm Ất Sửu
(1925) Ngài nghe nhóm Xây bàn thỉnh Tiên về cho thi hay,
Ngài tò mò muốn biết nên ngày 12-11-1925, Ngài cùng với ông
Phạm Minh Kiên, đến nhà ông Cƣ để quan sát. Ngài đƣợc
Đức Thƣợng Đế giáng Cơ cho thi. Sau đó nhập môn vào Đạo
thọ phong phẩm Tiếp Thế Hiệp Thiên-Đài.

LÊ THIỆN PHƢỚC (1895-1975) (Tên)
(Xem thêm Bảo-Thế Lê Thiện Phƣớc. Vần B.)
Ông Lê Thiện Phƣớc.sanh năm Ất-Mùi (dl: 04-06-1895) tại Sài
gòn. Qui lúc 6giờ 30 sáng 17-3 Ất-Mão (dl: 28-04-1975) ngay
vào lúc đất nƣớc thay đổi (ngày 30-4-1975). Thọ 81 tuổi. Em là
Ngài Lê Thế Vĩnh (Tiếp thế Hiệp Thiên Ðài). Xuất thân nơi gia
đình mô phạm. Thân phụ là Lê văn Dƣơng. Thân mẫu là Trần
thị Chọn. Có bằng Thành Chung trƣờng bổn quốc
Chasseloup-Laubat Sài gòn năm 1912. Cấp bằng trƣờng Luật
Đông Dƣơng năm 1915. Đậu ngạch Thơ Ký Thƣợng Thơ
(Dinh Hiệp Lý Sài gòn. Năm 1927 ra giúp xã hội, đắc cử Hộ
Trƣởng Quận Tân Định và Hòa Hƣng (Đô Thành Sài-gòn).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

111

Huyện danh dự năm 1944. Ngày kia, khi nghe có Cơ Bút tại
nhà Ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Định, tức Thái Đầu Sƣ liền
đến xem cho biết. Đức Chí Tôn giáng Cơ cho thi. Sau đắc
phong Bảo Thế Hiệp Thiên Đài. Ngài là một vị Thời quân giúp
cho Đạo rất là đắc lực. (Xem 12 Thời quân cùng Soạn giả)
Ông là ngƣời ký tên Tờ khai Đạo trong số 247 vị đồng thời
cũng đứng tên trong số 28 vị tiền khai Đại-Đạo nữa.
Cuối tháng 6 Âm-lịch năm Bính Dần, Thầy thâu ông Lê-ThiệnPhƣớc làm Môn đệ. Mỗi ngƣời hầu đàn đƣợc phép biên tên họ
mình để lên bàn thờ rồi chờ Ơn Trên giáng Cơ định phận.Ông
Lê-Thiện-Phƣớc đƣợc Đức Chí-Tôn ban cho bài Thi:
Cang nhu tình thế lắm đua tranh,
Danh lợi là bia kẻ giựt giành.
Mƣợn thú điền viên vui tuế nguyệt,
Phồn hoa âu cũng bỏ cho đành.
Đức Chí-Tôn dạy ông Lê Thiện-Phƣớc ăn chay mỗi tháng 10
ngày và thƣợng Thánh Tƣợng thờ Thầy. Tuân lịnh dạy, ông
Phƣớc mời Ngài Lê Văn Trung, Ngài Cao Quỳnh Cƣ và Ngài
Phạm Công Tắc đến nhà chứng thị cho ông Lê-Thiện-Phƣớc
nhập môn cầu Đạo. Lập Đàn xong, Đức Chí-Tôn giáng dạy:
Vạn thế vô tri tiếp sắc Thiên,
Khả quang chi hậu kiến nhi tiền.
Hậu lai hữu phúc Tam-Kỳ Hôi,
Chỉ tín tâm thành đắc vị Tiên.

LÊ THỨ
黎庶
(Lê là đen, thứ là nhiều, đông). Lê thứ chỉ dân đen, dân
chúng. Đồng nghĩa với lê dân.
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Hãy nghe Thần Hoàng Mỹ Lộc vâng lịnh Đức Chí-Tôn truyền
cho nhơn sanh rằng: "Từ thuở TA vƣng chiếu chỉ đến trấn
nhậm nơi đây, Ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cƣ lạc
nghiệp, thạnh vƣợng mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho
chúng sanh nơi phần trách nhiệm. Nay có lịnh Ngọc Hoàng
chiếu chỉ cho phép Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là
quí trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định
hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu
mãn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mƣời phần còn lại có
một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy,
thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn
sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì
lụy khẩn cầu coi Trời đoái tƣởng đến chăng? Bởi thế nên
Ngọc Ðế và chƣ Phật, chƣ Tiên, chƣ Thánh mới lập hội Tam
Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt chúng sanh, đƣơng linh đinh nơi
biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống, không
theo thì chắc thế nào cũng chơi vơi mé biển.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Vƣơng hầu lê thứ, ai là chí,
Chí quyết làm cho thế khác thƣờng.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
"Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc."

LÊ VĂN DUYỆT
Cái đêm mà ba ông ngậm ngùi và xúc động hơn hết là đêm
10-11-1925, Ðức Tả Quân LÊ VĂN DUYỆT nhập bàn cho bài
thi nhƣ sau:
Ðã ghe phen phấn khởi can qua,
Thuộc địa trách ai nhƣợng nghiệp nhà.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trăm họ than van nòi bộc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.
Xa thơ biến gảy rời vƣơng thất,
Nam đảnh hầu thay sáng quốc gia.
Ách nƣớc nạn dân gần muốn mãn,
Hết hồi áp chế tới khi hòa.
Cách mấy hôm sau, Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn
cho tiếp bài thi thứ nhì:
Khi hòa tùy có chí đồng thinh,
Vận nƣớc nên hƣ cũng bởi mình.
Tôi giặc lắm ngƣời xô võ trụ,
Lòng trung mấy kẻ xót sanh linh.
Ðƣờng dài chớ nệ ngàn công gắng,
Bƣớc nhọc đừng nao một dạ thình.
Ðồ sộ giang san xƣa phủi sạch,
Trông vào tua vẹn nỗi đinh ninh.
Ông Cao Hoài Sang bạch với Ðức Ngài: "Trong tình thế hiện
tại, các nhóm Cần Vƣơng đất Việt có nên họp nhau đứng dậy
làm cách mạng để thoát ách nô lệ chăng?"
Ðức Ngài trả lời bằng bài thi:
Mạnh yếu đôi đàng đã hiển nhiên,
Ðôi mƣơi năm nữa nƣớc nhà yên.
Dằn lòng ẩn nhẫn xem thời thế,
Ðừng vội gây nên cuộc đảo huyền.

LÊ VĂN GIẢNG (Tên)
Thơ ký kế toán hãng Ippolito, Sai-gòn.
Ông là một trong số 28 ngƣời ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO và có
tên trong 247 vị nữa.
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Ông Lê văn Giảng thọ phong Giáo Hữu phái Thƣợng. Thánh
danh Thƣợng Giảng Thanh
THẦY cho ông Lê Văn Giảng:
Trần tục là nơi chỗ biển buồn,
Nghe nơi Ðại Ðạo rán nghe luôn.
Ở trong nhà sẵn Thầy đƣa khó,
Ách nạn chi chi cũng chảy tuôn.

LÊ VĂN LỊCH (Tên)
(Xem thêm: Ngọc Đầu sƣ Ngọc Lịch Nguyêt. Vần NG.)
Thầy Tu tại làng Long-an, Chợ-lớn.
Lịch là Ngài Ðầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch).
Môn đệ Minh đƣờng: Những vị tu theo pháp môn của Ngài Lê
Văn Tiểng tại Vĩnh Nguyên Tự (Ngài Lê Văn Tiểng, pháp danh
là Lê Ðạo Long, đƣợc Ðức Di-Minh-Tử Ngô Ðạo Chánh truyền
đạo. Ngài Lê Văn Lịch là con trai của Ngài Lê Văn Tiểng).
Những vị nầy vâng lời Ðức Nhƣ Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn,
nhập môn tùng giáo Ðức Chí Tôn. Ðức Chí Tôn gọi những vị
tu nơi Vĩnh Nguyên Tự là Minh Ðƣờng.
Ngày 13-03-Bính Dần (dl: 22-04-1926) Ngài đƣợc Đức Chí
Tôn phong làm Đầu Sƣ phái Ngọc Thánh danh Ngọc Lịch
Nguyệt (Cửu-Trùng Đài). Đạo hiệu là Thạch Ẩn Tử, sanh ngày
mùng 01 tháng 09 năm Canh-Dần (dl: 14-10-1890) tại làng
Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Thân sinh của Ngài
là Cụ Lê văn Tiểng, tu theo Đạo Minh Sƣ đến bực Thái Lão
Sƣ, hiệu Lê Đạo Long, là ngƣời sáng lập ngôi chùa Vĩnh
Nguyên Tự ở Cần Giuộc. Cụ Tiểng tu đắc đạo, sau khi qui liễu,
đắc quả Nhƣ Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Cụ có lời di chúc:
"Lập Vĩnh Nguyên Tự để sau nầy có Thập nhị Khai Thiên đến
mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ". Thân mẫu là Bà Trần thị Đắc,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hiền nội của Ngài là Bà Trần thị Khá (con gái của Ngài Trần
văn Thụ - Ngọc Chƣởng Pháp). Ngài có ngƣời con gái là Cô
Lê Ngọc Trang, Đạo hiệu Bạch Tuyết. Ngài Lịch cũng đƣợc
Đức Chí Tôn giao cho trách nhiệm lo TỜ KHAI ĐẠO cùng Ngài
Thƣợng Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt (Lê Văn Trung)
Trong quyển "Tiểu Sử Ðức Quyền Giáo Tông Thƣợng Trung
Nhựt" do Hội Thánh ấn hành năm Quí Sửu (1973), nơi trang
61, bài Thánh Ngôn nói về Ngài Ðầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt,
nhƣ sau:
Vĩnh Nguyên Tự: 21-8-1926 (âl 14-7-Bính Dần)
"Lịch! Mời cả chƣ môn đệ Minh Ðƣờng của Thầy ra nghe dạy.
Cƣời.... Các con đừng tƣởng quấy rằng: vì chia phái mà riêng
đạo. Thầy rán cắt nghĩa cho các con nghe: Nguyên từ buổi bế
đạo, tuy Chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ
truyền. Luật lệ tuy cũ chớ đạo vẫn 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 Ðông
nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một
mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi.
"Mạng đổi chớ luật lệ chƣa hề đổi. Vì vậy Thầy buộc các con
tùng Cựu Luật đặng qui phục Tam Giáo làm một. Các con nghĩ
sự tu hành khổ hạnh dƣờng nào. Ðời mạt kiếp nầy dữ nhiều
lành ít. Nếu Thầy không chuyển pháp lại thì chƣa ai tu đặng
trọn đạo, nên Thầy lựa Ngọc Ðầu Sƣ trong hạng thiếu niên
mới có đủ công phổ độ. Trong phần nhiều các con chƣa vừa
lòng cho Lịch ngồi địa vị ấy, cho nên có điều cản trở trong sự
truyền đạo. Thầy cũng nhìn nhƣ vậy, song vì tiền kiếp Lịch và
nhơn đức Tiểng, nên Thầy mới phú thác cái trách nhiệm tối đại
ấy cho nó.
Các con đều có Chức sắc chẳng lớn thì nhỏ, đều thọ Thiên
phong nơi Thầy. Cứ giữ phẩm vị các con, nhƣng Thầy có một
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điều yếu thiết là cầu các con lập nhiều công quả nơi trƣờng
Thầy sáng tạo cho khỏi phế hủy nửa chừng. Các con khá gìn
luật lệ cho tới ngày Thầy lập thành Tân Luật. Thành cùng
chẳng thành cũng do nơi Thầy. Ðƣơng lúc đầu Thầy khai đạo
thì luật pháp rẻ rúng đặng dụ kẻ biếng nhác. Các con đừng
phế phận. Thầy ban ơn cho các con. Thăng."

LÊ VĂN THOẠI (Tên)
LÊ VĂN THOẠI (Hữu Phan Quân) là nguơn linh của Nhan Hồi.
(Xem Hữu Phan Quân. Vần H.)

LÊ VĂN TIỂNG (1843-1913) (Tên)
Lê Văn Tiểng lập ra Vĩnh Nguyên Tự làm nơi tu hành. Ngài tu
theo đạo Minh Sƣ đến bực Thái Lão Sƣ, đạo hiệu là Lê Đạo
Long. Khi Ngài qui Tiên, Đức Chí Tôn cho biết Ngài đắc quả
Nhƣ Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Ngài giáng cơ dạy các môn đệ
của Ngài chuyển nhập qua Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Con ruột của Ngài là ông Lê Văn Lịch, đƣợc Đức Chí Tôn
phong là Đầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt.
Học trò của Ngài là ông Trần Văn Thụ, đạo hiệu Trần Đạo
Minh, đƣợc Đức Chí Tôn phong là Ngọc Chƣởng Pháp.

LÊ VĂN TRUNG (1875-1934) (Tên)
梨文忠
Khai đàn cho M. Trung ngày 31-01-1926
THẦY
Một Trời một Ðất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

117

Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng,
Ðạo ngƣời vẹn vẻ mới thành Tiên.
Ông Lê-văn-Trung Cựu Thƣợng-Nghị-Viên thọ Ngũ Đẳng Bửutinh (Chợ-lớn). Ông là ngƣời đứng vào số 2 trong số 28 ngƣời
ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ:
29-9-1926)
(Xem thêm:

1- Thƣợng Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt &
2- Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung)

Ngài Lê Văn Trung sanh năm Bính Tý (1876) tại làng PhƣớcLâm tổng Phƣớc Điền Trung (Chợ Lớn). Thuở Ngài đƣợc 3
tuổi thì thân phụ là ông Lê Văn Thanh (1845-1878) đau bịnh từ
trần, thân mẫu là bà Văn Thị Xuân (1849-1912) lúc đó mới 30
tuổi, cƣ tang thờ chồng, thủ phận ở vậy nuôi con cho đến ngày
khôn lớn. Ngài Lê Văn Trung lớn lên có hình dáng đẹp đẽ, cân
đối, tánh tình hòa nhã nhƣng rất cƣơng quyết, phụng sự mẫu
thân rất có hiếu, cƣ xử tốt đẹp với bà con anh em, Ngài rất ái
mộ Nho học. Ngài thi vào học tại trƣờng Lycée Chasseloup
Laubat - SàiGòn và tốt nghiệp trƣờng nầy vào năm 1894, lúc
đó Ngài đƣợc 19 tuổi. (Tuổi tây là 18 tuổi).
Cũng trong năm nầy, ngày 14-7-1894, Ngài Lê Văn Trung
đƣợc thâu nhận vào làm Thơ Ký tại Dinh Thống Đốc Nam Kỳ.
Ngài làm việc Thơ Ký cho đến năm 1906, tổng cộng đƣợc 12
năm. Sau đó, Ngài xin thôi việc và đƣợc chấp thuận ngày 6-31906. Ngài Lê Văn Trung ra ứng cử và đƣợc dân chúng bầu
vào Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ (Conseil Colonial de
Cochinchine) đại diện cho các tỉnh: Sài Gòn, Gia Định, Chợ
Lớn, Gò Công, Tây Ninh, đƣợc liên tiếp 2 khóa, tổng cộng 8
năm. (Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ có 10 Hội Viên ngƣời Pháp
và 6 Hội Viên ngƣời Việt. Hội-Viên ngƣời Việt do đại diện các
Hƣơng chức Nam Kỳ bầu lên). Lúc làm Hội Viên Hội Đồng
Quản Hạt, mỗi khi nhóm họp nơi Soái Phủ Nam Kỳ, Ngài Lê
Văn Trung thẳng thắng bàn cãi những sự ích nƣớc lợi dân.
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Ngài rất lƣu tâm đến việc mở mang các trƣờng dạy học và
công việc thƣơng mãi. Trong những sự bàn cãi, đôi khi làm trái
ý quan trên, nhƣng Ngài vẫn thẳng thắng vì nhiệm vụ đại biểu
của dân, chẳng đoái đến phận mình bị thiệt thòi, cho nên xa
gần, quan dân đều ngợi khen Ngài là ngƣời khẳng khái cƣơng
trực. Điển hình là vụ Lục Hạng điền, Chánh phủ Pháp phân 6
hạng ruộng để đánh thuế. Ông Outrey, quyền Thống Đốc Nam
Kỳ dự thảo luật thuế về Lục Hạng điền, trình ra cho Hội Đồng
Quản Hạt thừa nhận để đem ra áp dụng thi hành. Ngài Lê Văn
Trung cùng với ông Diệp Văn Cƣơng, Hội Đồng Quản Hạt Bến
Tre đứng ra làm đầu 6 vị Hội Đồng Quản Hạt ngƣời Việt, đồng
phản kháng dự thảo luật nói trên, nhƣng khi biểu quyết, số
thăm của Hội Đồng ngƣời Việt chỉ có 6, còn ngƣời Pháp thì
10, nên bị thua thăm và nhƣ thế thì dự luật đƣợc thông qua
với đa số 10/6. Dù thua thăm, nhƣng 6 ông cƣơng quyết
chống lại luật thuế Lục Hạng điền, nên tất cả 6 ông đều gởi
đơn từ chức để phản đối. Dƣới thời Pháp thuộc mà 6 ông làm
đƣợc một việc nhƣ thế phải kể là một hành động táo bạo và
rất can đảm. Từ chức xong, 6 ông đều ứng cử trở lại, năm ông
đƣợc tái đắc cử, chỉ có ông Hội Đồng Hoài là bị thất cử, do
ông Bùi Quang Chiêu theo phe ông Outrey phá. Nhờ vụ Lục
Hạng điền mà tiếng tăm và uy tín của Ngài Lê Văn Trung lên
rất cao, khiến cho ngƣời Pháp rất chú ý Ngài, chẳng dám xem
thƣờng.
Năm 1911, Ngài Lê Văn Trung đề xuất một việc làm rất mới
mẻ tại Sài Gòn, nơi đang chịu sự thống trị nặng nề của Pháp,
là việc xây dựng một Nữ Học Đƣờng để giáo dục con gái, thực
hiện Nam Nữ bình quyền. Chánh phủ Pháp ngoài mặt không
dám phản đối, nhƣng không ủng hộ việc mở mang dân trí nầy.
Ngài Lê Văn Trung vận động với bà Tổng Đốc Đỗ Hữu
Phƣơng và một số trí thức ủng hộ, quyên góp tiền bạc, xây
dựng đƣợc một ngôi trƣờng Nữ-học đầu tiên tại Sài Gòn, gọi
là Collège des Jeunes filles (có tên là Trƣớng Áo Tím) về sau
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đặt tên là Trƣờng Nữ Trung Học Gia Long. Hiện nay, trƣờng
nầy vẫn còn tấm bia kỹ niệm ghi tên hai vị sáng lập là bà Tổng
Đốc Đỗ Hữu Phƣơng và Hội Đồng Quản Hạt Lê Văn Trung.
Ngày 18-5-1912, Ngài Lê Văn Trung đƣợc Chánh phủ Pháp
thƣởng cho Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng (Chevalier de la
Légion d' Honneur). Mấy năm đó, Ngài có mở cửa hàng Hạnh
Hoa Thôn, giúp đỡ ngƣời Việt Nam bổn xứ có nề nếp hƣởng
nhờ bề thạnh lợi, sanh ý ngày càng phấn chấn, dần dần nên
cuộc đại thƣơng, không nhƣợng ngoại quốc.
Ngày 10-12-1914, Ngài Lê Văn Trung đƣợc Pháp cử lên làm
Nghị viên Hội Đồng Soái Phủ Đông Dƣơng (Conseil du
Gouvernement de l'Indochine), thƣờng gọi là Hội Đồng
Thƣợng Nghị Viện Đông Dƣơng. Nhà cầm quyền Pháp mở hội
Thƣợng Nghị Viện tại Bắc Kỳ, Ngài đi với Nguyên Soái
Gourbeil ra bàn việc nƣớc. Quan Thống Soái Bắc Kỳ, Trung
Kỳ, với quan Đại Thần An Nam là ông Hoàng Cao Khải, ông
Trƣơng Nhƣ Cƣờng, đều ngợi khen Ngài là ngƣời có khoa
ngôn ngữ và rất lễ nghĩa. Em của Ngài Lê Văn Trung là Lê
Văn Diêu, thuở trƣớc làm Giáo Thọ chữ Pháp, sau đƣợc ban
chức Huyện Hàm, tánh tình hiếu thuận, nối theo đƣờng hƣớng
của Ngài, mà gầy dựng đƣợc cuộc buôn bán phát đạt. Phu
nhân của Ngài Lê Văn Trung là bà Đãi thị Huệ, cũng ngƣời
tỉnh Chợ Lớn, hiền đức, trọng nghĩa, siêng năng buôn bán, lại
khéo bề nội trợ tề gia, giúp thêm tiếng tốt cho Ngài. (Sau nầy,
bà Đãi Thị Huệ nhập môn vào Đạo Cao Đài, đƣợc Đức Chí
Tôn phong chức Nữ Giáo Sƣ, Thánh danh Hƣơng Huệ, trong
kỳ Phong Thánh Nữ phái kỳ I ngày 14-1-Đinh Mão, dl 15-21927, tại Chùa Gò Kén.
Thi rằng:
Ra tài Quản Hạt bấy thu chầy,
Quan chuộng dân yêu hội hiệp vầy.
Lòng dạ thẳng ngay, gƣơng vặc vặc,
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Tiếng tăm khen ngợi, tiết hây hây.
Thƣơng trƣờng mở cuộc buồm xuôi gió,
Thƣợng Viện gặp thời chí lƣớt mây.
Nhờ đức thung huyên vun quén sẵn,
Lộc Trời ơn nƣớc, phƣớc gồm may.
(Viết theo tài liệu trong quyển Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập của
ông Nguyễn Liên Phong soạn, Sài Gòn, năm 1915)
Kể từ năm 1920 trở đi, công việc kinh doanh của Ngài Trung
gặp khó khăn, đến cuối năm 1924 thì bế tắc hoàn toàn, bị lỗ lã.
Ngài đau buồn, sanh ra hút thuốc phiện và sau đó, thị lực của
đôi mắt yếu đi rất nhiều, chỉ thấy mọi vật lờ mờ.
- Đức Thƣợng-Đế thâu-phục Ông Cựu Thƣợng Nghị-viện
Lê Văn Trung
Một hôm, có ông Hội đồng thành-phố Nguyễn Hữu Đắc, ngƣời
bà con với Ngài, tu theo Minh Lý, gặp ông Lê-văn Trung
đƣơng đi dạo mát, ông Đắc bèn rủ ông Trung lên Chợ Lớn
hầu đàn. Ông Đắc hƣớng dẫn ông Trung đến hầu đàn nầy. nơi
Chợ Gạo.Vào khoảng tháng tƣ nhuần năm Ất-Sửu (Juin
1.925) trong Chợ Gạo (Chợ-lớn) thƣờng đêm có thiết đàn
thỉnh Tiên. 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. Biết chỗ rồi, từ đây mỗi
lần bên Chợ Gạo có cầu Cơ thì ông Trung đều đến. Đức Lý
Thái Bạch giáng khuyên Ngài Lê Văn Trung nên tỉnh giấc
mộng trần mà lo việc tu hành. Ngài Lê Văn Trung tỉnh ngộ, bắt
đầu ăn chay, bỏ hút thuốc phiện và lần lần đôi mắt của Ngài
hết lòa, sáng trở lại. Sau khi đàn Chợ Gạo độ đƣợc Ngài Lê
Văn Trung rồi thì chƣ Tiên dạy bế, làm cho nhiều ngƣời hầu
đàn ngạc nhiên, không rõ cớ chi. Mãi đến ngày mùng 5 tháng
chạp năm Ất-Sửu, ở Sài Gòn Đức Thƣợng-Đế giáng cơ dạy
hai ông Cƣ, Tắc đem Cơ vô nhà ông Trung ở tại Chợ Lớn
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(Quai Testard) cho Ngài dạy việc. Hai ông này lấy làm bợ-ngợ
vì thuở nay chƣa hề quen biết ông TRUNG, nhƣng lịnh trên đã
dạy dƣới phải tuân theo. Hỏi thăm tìm đến nhà ông Trung, ông
CƢ thuật rõ đầu đuôi thì ông Trung lòng rất hoan nghinh, lật
đật sắm sửa thiết Đàn. Thƣợng Đế giáng cơ dạy Đạo và
khuyên việc tu hành. Ngài đã phân rằng: Ngài đã sai Lý-Bạch
dìu dắt ông Trung nơi đàn Chợ-gạo đã lâu rồi.
Đức Hộ-Pháp kể lại: "Một buổi nọ chúng tôi phò-loan học hỏi
nhƣ thƣờng ngày. Đức Chí-Tôn kêu chúng tôi và Đức Cao
Thƣợng Phẩm phải đi vô trong Chợ Lớn, đến tại nhà của Đức
Quyền Giáo-Tông của chúng ta bây giờ là Ông Lê-Văn Trung.
Buổi nọ, Ông Lê-Văn-Trung đang làm Thƣợng Nghị Viện. Hội
Đồng Thƣợng-Nghị-Viện chẳng khác bây giờ là một vị Tổng
Thống đời Pháp-thuộc. Chức Nghị Viện lớn lắm! Ông là ngƣời
Nam làm đến bực đó thôi; mà nghe ra Ông là ngƣời quá sức
đời, Tôi với Đức Cao Thƣợng-Phẩm không hạp chút nào!
Nhứt định không làm điều đó đƣợc, nghe danh quá đời, chơi
bời phóng túng không thể tả hết; buổi chúng tôi ôm Cơ đến
nhà Ngài đặng Đức Chí-Tôn độ Ngài. Khi vô tới nhà, thú thật
với Ngài rằng: "Chúng tôi đƣợc lịnh của Đức Chí-Tôn dạy Đạo,
Anh tính sao Anh tính!" Ngộ quá chừng quá đỗi. Ông biết
Đấng đó hơn chúng tôi biết: lo sắp đặt bàn ghế, sửa-soạn buổi
phò loan; rồi thì chúng tôi tiếp rƣớc Ông, độ Ông, bắt Ông
Nhập-môn đủ hết; chúng tôi không hiểu Ông có tin nơi Đức
Chí-Tôn hay không? Có khi tƣởng Ông không tin nơi Đức Chí
Tôn nữa chớ!".Ngài Lê Văn Trung là một trong 12 môn đệ đầu
tiên của Đức Chí Tôn, đã có đại công khai mở, xây dựng và
truyền bá Đạo Cao Đài. Khi ở ngoài đời, Ngài là một nhân vật
chánh trị nổi tiếng binh vực quyền lợi cho dân chúng, làm đến
chức Nghị Viên Hội Đồng Thƣợng Nghị Viện Đông Dƣơng
Ngày 18-5-1912, Ngài Lê Văn Trung đƣợc Chánh phủ Pháp
thƣởng cho Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng (Chevalier de la
Légion d'Honneur). Mấy năm đó, Ngài có mở cửa hàng Hạnh
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Hoa Thôn, giúp đỡ ngƣời Việt Nam bổn xứ có nề nếp hƣởng
nhờ bề thạnh lợi, sanh ý ngày càng phấn tấn, dần dần nên
cuộc đại thƣơng, không nhƣợng ngoại quốc. Để ghi nhớ công
nghiệp lớn lao của Ngài, ngôi trƣờng Trung Học do Hội Thánh
lập ra ở gần Cửa số 7 ngoại ô đƣợc đặt tên là Trƣờng Trung
Học Lê Văn Trung.
*(Le 11 Janvier 1926) là ngày ông Lê Văn Trung đến nhà Cao
Quỳnh Cƣ hầu Ðức Chí Tôn để nhập môn cầu Ðạo ở Sài Gòn.
Thầy giáng dạy:
Già trí đừng lo trí chẳng già,
Lƣơng tâm mình biết hỏi chi xa.
Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn Ðạo,
Hƣ thiệt rồi đây cũng biết mà.
***
Đã thấy ven mây lố mặt dƣơng,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đƣờng.
Đạo Cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trƣờng.
(12-2-1926)
Đức Lý Thái Bạch giáng cho Thi:
Có công phải biết gắng nên công,
Tu tánh đã xong tới luyện lòng.
Kinh sách đầy đầu chƣa thoát tục,
Đơn tâm khó định lấy chi mong.
(27-1-1926)
* Cũng trong ngày nầy (27-1-1926), có Thất Nƣơng Diêu-TrìCung giáng cơ. Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
- Có duyên luyện đạo cùng chăng, xin Em mách giùm.
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- Đã gặp Đạo ắt có duyên phần. Ráng tu luyện, siêng thì
thành, biếng thì đọa, liệu lấy mà răn mình. Phải sớm tính, một
ngày qua là một ngày chết. Đừng dụ dự. Em xin kiếu.
*Trong một Đàn cơ khác, nhân có Bát Nƣơng Diêu Trì Cung
giáng đàn, Đức Quyền Giáo Tông hỏi thăm Bát Nƣơng về linh
hồn của thân phụ và thân mẫu của Ngài có đƣợc siêu thăng
cùng chăng? Giờ đây đang ở đâu?
Bát Nƣơng giáng cơ đáp: Em chỉ nói bằng thơ, nếu Anh giảng
trúng thì nói nữa, trật thì lui.
Đức Quyền Giáo Tông năn nỉ: Nếu Qua nói trật thì nhờ Em
thƣơng tình mà chỉ dẫn để cho Qua học thêm với.
"Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc.
"Bá phụ cùng Bá mẫu đặng an!"
Nhƣ vậy là thân phụ và thân mẫu của Qua trƣớc ở cõi Bạch Y
Quan, nay đã sang ở nơi cõi Cực Lạc?
- Đúng đó, ấy là nhờ công tu luyện của Anh nên Bá phụ và Bá
mẫu đƣợc siêu thăng nơi Cực Lạc.
Đêm 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) quan phủ Ngô văn Chiêu đi
với hai Ngài Cƣ, Tắc đến nhà mỗi vị đặng mừng xuân. Đến
nhà ai thì cặp cơ Cƣ -Tắc phò loan, trƣớc hết là nhà ông phán
Võ Văn Sang, sau cùng là Ngài Lê Văn Trung. Mỗi ngƣời đều
đƣợc một bài Tứ tuyệt, đây là bài của Ngài Cao Quỳnh Cƣ:
Sắp út thƣơng hơn cũng thế thƣờng
Cái yêu cái dạy ấy là thƣơng
Thƣơng không nghiêm trị là thƣơng dối
Dối dạ vì chƣng yếu dạ thƣơng.
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LỄ
禮
Chữ Lễ, trƣớc tiên dùng với ý nghĩa là các hình thức cúng tế,
cầu Thần linh ban phƣớc và cúng tế Tổ Tiên. Sau đó, chữ Lễ
đƣợc dùng rộng ra bao gồm những phép tắc phù hạp với
phong tục và tập quán của dân chúng trong việc quan, hôn,
tang, tế. Sau nữa, chữ Lễ có nghĩa thật rộng, gồm cả quyền
bính của vua và cách tiết chế các hành vi của dân chúng cho
thích hợp lẽ tự nhiên của Trời Đất.
Lễ chi ƣ chánh quốc giả, do hành chi ƣ khinh trọng giã,
thằng mạc chi ƣ khúc trực giã, qui củ chi ƣ phƣơng viên
dã. Lễ đối với việc sửa nƣớc trị dân, chẳng khác nào nhƣ cây
cân để đối với vật nặng vật nhẹ, cũng nhƣ sợi dây để đối với
vật thẳng vật cong, cũng nhƣ cái quy cái củ để đối với vật tròn
vật vuông vậy. Nếu con ngƣời từ ấu chí trƣởng mà biết trọng
lễ nghĩa khiêm cung, thì khỏi chịu dƣới luật hình trừng trị, mà
đời sẽ trở nên thái-bình an-cƣ lạc-nghiệp. Sánh với đời
Nghiêu-Thuấn, Võ-Thang, Văn-Võ, Châu-Công, Khổng-Tử,
Mạnh-Tử, Nghiêu-Thuấn không lập luật hình, Võ-Thang không
tạo khám đƣờng ngục thất, đời vô-vi nhi trị thiên-hạ thái-bình
là nhờ dân-tộc thời kỳ ấy biết giữ LỄ.
Thánh-Giáo của Ðức TÔN-SƠN dạy:
Lễ nơi mình là khuôn viên trọng thể,
Lễ nơi nƣớc là phép trị an,
Lễ nơi toàn cầu là đại-đồng thế-giới.
Nếu không có lễ thì chẳng làm việc gì mà nên đặng.
THI CHỮ LỄ
LỄ là trật-tự của Thần-Tiên,
LỄ dạy nhơn-sanh giữ tánh hiền.
LỄ đối toàn cầu điều yếu trọng,
LỄ qui Tam-Giáo thuận cơ Thiên.
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LỄ DĨ HÕA NHI QUÍ
禮以和而貴
Trong Kinh Lễ có câu: "Lễ dĩ hòa vi quí". Nghĩa là Lễ nghi
phải lấy chữ hòa làm quí, vì ngoài mặt có hòa nhã, thì trong
tâm mới có thành kỉnh, lễ nghi mới ra vẻ trang nghiêm long
trọng. Nếu hành lễ mà không hòa, thì dầu lễ nghi to lớn Thánh
Thần cũng không chứng hƣởng. Thầy Mạnh-Tử nói: Thiên thời
bất nhƣ địa lợi, địa lợi bất nhƣ nhơn hòa. Nghĩa là: Thời Trời
chẳng bằng đất lợi, đất lợi cũng không bằng ngƣời hòa. Ngƣời
có hòa mới cảm tình liên-lạc kết dây đoàn thể với nhau, tƣơng
thân tƣơng ái đồng tâm hiệp lực cùng nhau thì mới thật hành
mọi điều kết-quả. Ðời Tam-Quốc ông Lƣu Tiên Chúa, duy lấy
hai chữ "nhơn hòa" mà thắng cả thiên thời địa lợi, làm cho Tào
Mạnh-Ðức lắm trận kinh hồn, Ngô Tôn-Quyền nhiều phen mất
vía. Xem nhƣ thế đủ biết chữ hòa mạnh-mẽ là dƣờng nào.
Nhớ lại tích xƣa ba vị anh hùng LƢU, QUANG, TRƢƠNG hiệp
đồng nhứt tâm, vụ tất có một chữ hòa mà lập nên giang san
Hớn-Thất. SÀI- TRIỆU- TRỊNH cũng dùng chữ hòa mà dựng
nên cơ nghiệp Tống-Triều. Quốc-dân Việt-Nam trên 25 triệu
đồng bào, chung cả tín-đồ Ðạo Cao-Ðài, nếu biết hiệp lực
đồng tâm, thƣơng yêu liên-lạc thuận-hòa cùng nhau mới có
thể phục hồi an-ninh trật-tự, chấn hƣng nền luân-lý, (mối cangthƣờng) trở nên tận-thiện tận-mỹ.

LỄ ĐỘ
禮度
Lễ độ 禮 度 là hành vi, cử chỉ theo đúng khuôn phép để tỏ
lòng cung kính đối với mọi ngƣời.
Lòng Sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu:
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"Lễ độ khiêm cung, phục hồi Thƣợng nguơn Thánh
đức, Nghiêu Thuấn lƣơng dân"
禮 度 謙 恭, 復 回 上 元 聖 德, 堯 舜 良 民

LỄ ĐẠO TRIỀU
Lễ Ðạo Triều là Lễ Kỷ niệm ngày Khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ hằng năm vào ngày 15 tháng 10 âm lịch.
Hộ Pháp Ðƣờng, 18-10-Ất Hợi (dl: 13-11-1935):
Đức Lý nói: "Lão chào Hộ Pháp, chƣ Chức sắc Hiệp Thiên,
Cửu Trùng và Hội Thánh Ngoại Giáo.
Ðợi Lão biểu Cao Thƣợng Phẩm nâng loan. (buông cơ) Lão
đến tƣ đƣờng của Hộ Pháp nên cho miễn lễ, đứng hết.
Hộ Pháp, hèn lâu Lão không đến chuyện vãn cùng nhau đặng,
một là vì không Cơ Bút, hai là vì Thiên thơ biến chuyển, Lão
có đến cũng chẳng ích gì. Nay vì Lễ Ðạo Triều, nên đến chúc
mừng chƣ Hiền Hữu. Lão để lời cám ơn Hộ Pháp đã chịu lắm
phen nhọc nhằn khổ não làm cho Ðạo ngày nay đặng ra thiệt
tƣớng. Lão chỉn thẹn có một điều là Lão chƣa giúp hay vào đó.
Lão đa tạ, đa tạ!
Hộ Pháp bạch:..- 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.
(Hộ Pháp bạch: Thiên thơ đã đổi, Đệ tử xin giao quyền hành
của Quyền Giáo Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm
Thiên thơ vững chặt).
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- 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. Nghe thi nầy và kiếm hiểu:
Bát Nhã từ đây vững lái thuyền,
Tuông pha khổ hải độ nhơn duyên.
Gay chèo thoát khổ đầy linh cảm,
Rạch nƣớc trừ oan đủ diệu huyền.
Thổi thẳng cánh buồm thì Lão thủ,
Nâng an lòng bản cậy Thần, Tiên.
Phong ba mấy độ đà qua khỏi,
Ném thử Giáng Ma đóng Cửu tuyền.

LỄ ĐƢA CHƢ THÁNH TRIỀU THIÊN
Theo thói quen của ngƣời Việt Nam nói riêng và ngƣời Á Châu
nói chung, cho rằng ngày 23 tháng chạp là "Lễ đƣa Ông Táo
về Trời". Nhƣng ngày nay Đức Chí-Tôn mở nền Tân Tôn giáo
Cao Đài thì xác định ngày này là "Lễ đƣa chƣ Thần Thánh
Tiên Phật triều Thiên" tinh thần từ trƣớc vẫn vậy.
Ðền Thánh, đêm 24 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948):
Đức Hộ-Pháp nói: "Bảy ngày nghỉ cúng, chúng ta thành tâm
cầu nguyện Chí Tôn cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Chơn
truyền buổi Ðức Chí Tôn tạo Càn Khôn Thế Giái, Ngài nắm
Thập Thiên Can, Thập Nhị Ðịa Chi trong tay, để định Pháp
Chánh Càn Khôn Vũ trụ. Trong thời buổi định Pháp Chánh ấn
định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 1, họp tại
Ngọc Hƣ Cung đặng định luật giới hạn vi diệu cho trái địa cầu,
chạy theo khuôn khổ hữu định trong năm cho chí Tân niên là
12 giờ đêm 30, khởi điểm 1 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng năm
sau. Luật Thiên Ðiều trị thế, trị nơi địa cầu nầy là hình luật
thiêng liêng là ngày giờ nầy nơi Ngọc Hƣ Cung kiểm soát định
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tội phƣớc đó vậy. Càn Khôn Vũ Trụ, đều có Ðại Hội lập Luật,
trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái địa cầu nào chƣa
đƣợc êm đềm, luật Thiên Ðiều thay đổi khác mỗi năm, chiếu
theo tấn hóa và tâm lý của nhơn sanh. Nơi Ngọc Hƣ Cung
định Pháp Chánh cũng nhƣ trong Càn Khôn Vũ Trụ là: 12
tháng một niên, 12 niên một giáp, 120 năm một thế kỷ (tất cả
đều cho rằng 100 năm là một thế kỷ, nhƣ vậy không đúng),
1.200 năm là một giáp, 12.000 năm là một nguơn, 36.000 năm
là một chuyển. Mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có Hội
Giác Tiên là thƣờng tại, từ thử đến giờ chúng ta chƣa nghe
nói, vì 1.200 năm có một vị Giáo Chủ giáng thế chỉnh Ðạo, bảo
thủ tinh thần đạo đức của loài ngƣời. Cứ độ 1.200 năm có xuất
hiện một nền Tôn Giáo để hóa chuyển thay đời, tính lại địa cầu
chúng ta từ buổi phôi thai, có vạn linh nơi mặt thế đến nay
đƣợc ba chuyển. Nay qua Hạ Nguơn Tam Chuyển, khởi đầu
Thƣợng Nguơn Tứ Chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng
1 Tết của chúng ta vậy. Tới mức giữa không gian thì nhơn loại
tới hồi khổ não đủ điều, ngƣời ta nói là tận thế, cái thuyết ấy
không có đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là
một Giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn minh Tôn Giáo chớ
không phải tận thế. Kiếp số địa cầu nầy còn vĩnh cửu, chỉ thay
đổi hình thể, vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi. Chúng
ta đã ngó thấy qua chừng một trăm năm trƣớc, văn minh con
ngƣời không đạt đến mức hiện tƣợng nhƣ bây giờ. Cơ tấn bộ
tinh thần vật chất dữ dội nhất là trong vòng 50 năm sau. Theo
đó mà tính toán lại coi, trong 500 năm nữa, nhơn loại sẽ ra
sao?
Phật Giáo nói: Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ tới sắc
dân Thần Thông Nhơn, qua khỏi dân Thần Thông, thì có sắc
dân Chí Linh, lúc đó ngƣời là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế.
Nhƣ vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.
Mỗi sắc dân vi chủ một nguơn niên, kể hai sắc dân nữa chƣa
xuất hiện, ta cũng kể là 30.000 năm nữa đời sẽ thay đổi khác
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hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi, trên con đƣờng tận
thiện mỹ, vật xinh, ngƣời đẹp, vật bỏ ngu đến khôn, ngƣời
khôn đến Chí Linh, đến ngày cùng chót toàn là Thần, Thánh,
Tiên, Phật xuống ở cõi trần nầy. Lời Chí Tôn tiên tri và quyết
định hẳn hòi:
"Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
"Chƣ Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần".
Ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn, Càn Khôn tấn triển thế
nào? Bần Ðạo ƣớc mong Càn Khôn Vũ Trụ phát triển cách
nào trong mỗi Nguơn niên Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tăng
tiến theo luật định Thiên Ðiều, phải đi theo y khuôn luật của
con đƣờng Chí Tôn định, tấn triển tới trong năm khai Nguơn
nầy vậy. Bần Ðạo ƣớc mơ sự tăng tiến của Chí Tôn đƣợc gia
bội, gấp đôi ba bây giờ mà chớ. Muốn đạt vọng ấy, Bần Ðạo
để cả tín nhiệm nơi tâm lý của toàn cả con cái của Chí Tôn.
Tƣởng cả thảy đều mơ ƣớc, mà làm đặng chăng là nhờ huyền
năng vô tận của Ðại Từ Phụ mà thoát đặng.
Chúng ta hãy cầu nguyện, để trọn tâm đức chắc chắn nơi Ðức
Chí Tôn thì Chí Tôn chẳng hề khi nào hẹp lƣợng. Chúng ta
quyết định xin mà làm nên cho toàn cả con cái của Ngƣời, thì
Ngƣời cho, chắc hẳn vậy."
Đây là Sớ chung niên nhƣ sau:
"Ngƣỡng nguyện: Các Đấng Thiêng Liêng từ bi minh tấu Đức
CHÍ TÔN bố hóa hồng ân, chuyển họa vi phƣớc, tập kiết
nghinh tƣờng, xây cuộc thế giới chiến tranh tảo đắc hòa bình,
độ tận Chúng sanh, giải thoát tai nạn đao binh thống khổ, phục
hƣng Quốc Đạo tiến hóa thạnh hành phổ độ Nhơn sanh, nhập
vi Môn đệ, vĩnh sùng Chánh Giáo, vạn loại hòa bình, an cƣ lạc
nghiệp, thống nhứt Tam Kỳ, lập thành Minh Đức, Tân Dân,
cộng hƣởng Nghiêu thiên Thuấn nhựt" Chƣ đệ tử đồng thành
tâm khấu bái, cẩn sớ thƣợng tấu. Dĩ văn.
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Viết thành Hán văn:
仰 願: 各 等 天 靈 慈 悲 明 奏 德 至 尊 布 化 洪 恩, 轉 禍 為 福,
襲 吉 迎 祥, 運 轉 世 界 戰 爭 早 得 和 平, 度 盡 眾 生, 解 脫 災
難 刀 兵 痛 苦, 復 興 國 道 進 化 盛 行, 普 度 人 生, 入 為 門 弟,
永 崇 正 教, 萬 類 和 平, 安 居 樂 業, 統 一 三 期, 立 成 明 德, 新
民, 兯 享 堯 天 舜 日. 諸 弟 子 同 誠 心 叩 拜, 謹 疏 上 奏, 以 文

LỄ GIẢ THIÊN CHI TỰ
Kinh Lễ của Nho-giáo viết rằng: "Lễ giả, Thiên chi tự" Nghĩa
là: Lễ là cái trật tự của Trời. Do đó, Nho giáo rất chú trọng về
Lễ và dùng Lễ vào 4 mục đích sau đây:
1- Dùng Lễ để hàm dƣỡng tánh tình:
Dùng Lễ để tạo thành một không khí đạo đức trang nghiêm,
dần dần biến thành một tập-quán tốt, khiến ngƣời ta làm điều
phải một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ. Vào nơi đền
chùa, thấy khung cảnh cúng bái trang nghiêm, tự nhiên sanh
lòng tôn kính.Vào chỗ đám tang, thấy cái không khí ảm đạm
thê lƣơng, tự nhiên sanh lòng bi ai. Vậy nhờ Lễ mà con ngƣời
đƣợc khơi dậy những tình cảm tốt đẹp cao thƣợng.
2- Dùng Lễ để giữ tình cảm thích hợp đạo Trung dung:
Dùng Lễ để giữ tình cảm của mình không cho thái quá mà
cũng không cho bất cập, theo đúng đạo Trung Dung. Nhờ vậy,
thể xác và tinh thần của con ngƣời đƣợc quân bình, hành
động lúc nào cũng đƣợc sáng suốt và chừng mực.
3- Dùng Lễ để định rõ lẽ phải trái:
Tình thân sơ và trật tự trên dƣới phân minh. Nhờ Lễ mà ta
phân biệt đƣợc kẻ thân ngƣời sơ, kẻ nhỏ ngƣời lớn, vì Lễ qui
định sự đối xử khác nhau rõ rệt. Do đó không còn chỗ hiềm
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nghi, định rõ lẽ phải trái. Nhờ Lễ mà định đƣợc Chính danh, có
Chánh danh mới định phận cho thích hợp. Do đó có tôn ti trật
tự, phép tắc luân lý từ gia đình đến xã hội, tạo nên một xã hội
trật tự thái bình.
4- Dùng Lễ để tiết chế lòng dục:
Dục vọng của con ngƣời thì không cùng và lúc nào nó cũng
đòi hỏi phải làm cho nó thỏa mãn. Nếu không dùng Lễ để chế
giảm, tất dục vọng sẽ làm con ngƣời hƣ hỏng. Dùng Lễ để chế
giảm mà còn hƣớng dẫn dục vọng vào chỗ cao thƣợng nữa.
Lễ và Pháp luật đều có mục đích ngăn chận sự hƣ hỏng và tội
lỗi của con ngƣời. Nhƣng Lễ có ƣu điểm là nó có thể ngăn cản
những việc lầm lỗi chƣa xảy ra, còn dùng pháp luật là để trừng
trị những việc tội lỗi đã xảy ra rồi. Do đó, Thánh nhân trọng Lễ
hơn trọng hình phạt. Pháp luật tuy phải đặt ra, nhƣng dùng sự
giáo hóa về Lễ mà ngăn chận trƣớc sự phạm tội mới là ƣu
việt.
Tóm lại: chữ Lễ trong nghĩa rộng có bao hàm tính chất pháp
luật. Nhƣng Lễ chú trọng về mặt giáo hóa và ngăn ngừa sự hƣ
hỏng, phạm tội; còn Luật pháp thì chú trọng trừng phạt những
hƣ hỏng và phạm tội đã xảy ra.
Lễ thì dạy ngƣời ta nên làm điều gì, không nên làm điều gì và
tại sao nhƣ thế. Còn Luật pháp thì cấm không cho làm việc
nầy, việc nọ, hễ vi phạm thì bị trừng phạt.
Ngƣời làm trái Lễ thì bị chê cƣời, có tính cách trừng phạt về
mặt tinh thần, ngƣời làm trái pháp luật thì bị trừng phạt về thể
xác.
Thánh giáo:
Lễ là hạnh nết của Thần Tiên,
Phải giữ lễ nghi thật vững bền.
Trƣớc mắt phàm tuy trông chẳng thấy,
Chín từng lồng lộng Đấng bề trên.
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LỄ BÁI
E: The cult.
F: Le culte.
(Xem bái lễ)
Chung qui sự lễ bái là để phát khởi Đạo tâm. Có câu "Lễ bái
thƣờng hành tâm Đạo khởi".

LỄ GIÁO
禮教
E: Educated.
F: Éduqué.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Giáo: dạy, có giáo dục. Lễ giáo là có giáo dục về
lễ nghĩa.

LỄ HẠ NGUƠN
Hạ nguơn là nguơn cuối cùng trong ba nguơn của một năm:
Thƣợng nguơn từ tháng giêng, 2,3, 4; Trung nguơn từ tháng
5,6,7,8; Hạ nguơn từ tháng 9,10,11,12. Lễ Hạ nguơn trong
cửa Đại-Đạo chính là ngày khai Đạo rằm tháng 10 năm Bính
Dần (dl:19-11-1926). Ngày qui thiên của Đức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung cũng vào Hạ nguơn: ngày 13-10-Giáp Tuất
(dl:19-11-1934). Tức nhiên Đức Ngài hành Đạo đúng 8 năm
tròn không dƣ không thiếu một ngày. Ngoài nguơn niên nhƣ
nói trên, còn những nguơn lớn hơn nữa của Thế, Vận, Hội.
Đức Quyền Giáo Tông giáng Cơ nói: "Mừng các em: Mỗi năm
đến kỳ Lễ Hạ Nguơn, kỷ niệm Khai Đạo, thì các em không
quên ngày Thánh đán của Anh và mỗi em đều để tâm lo lắng,
nhứt là Hộ Pháp cƣ xử trọn nghĩa đệ huynh, đến nhƣ thi hài
của anh đối về phần Đạo thì cũng chẳng trọng hệ chi, nhƣng
đó là một phần trong Thánh Thể của Chí Tôn, các em lo cho
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anh đƣợc châu toàn, anh có lời cảm ơn trƣớc là Hộ Pháp, sau
là tất cả các em. 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. Còn cơ Đạo của
Chí Tôn, bƣớc qua năm 26 sẽ phát triển lên cao thƣợng một
cách phi thƣờng, làm cho dân tộc Việt-Nam đều ngạc nhiên và
chủ tâm hƣởng ứng. Nền Đạo cao lên bao nhiêu thì danh thể
của các em tăng tiến lên; trọng yếu và trách nhậm phải thế
nào? Các em cần lo trau giồi cho đáng giá, để làm gƣơng mẫu
hƣớng dẫn quần chúng noi bƣớc theo con đƣờng đạo đức và
lập quốc buổi tƣơng lai đã đến đây. Trong phƣơng diện hành
đạo, có ba điều nên chú ý nhƣ sau nầy, các em khá nhớ: - Một
là Quyền. - Hai là Luật, - Ba là Pháp, đều của Đức Chí Tôn
vậy:
-Quyền là giáo hóa,dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của
Đạo -Luật là thƣơng yêu, rộng dung, tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn
năn. -Pháp là giữ công bình chánh trực.
Nếu có kẻ không nghe lời giáo hóa, cố tâm phạm luật, thì
ngƣời cầm quyền cai trị lấy Thánh đức mà định hình phạt là
cốt yếu cạo gọt cho nên hình ngƣời, chớ không phải kẻ cầm
quyền mà để phạm vào tội ác bất nhơn, bởi Đạo quyền là
Thánh trị, chớ không phải Phàm trị, các em nên nhớ. Còn Cơ
đời sẽ biến chuyển cho đến ngày liễu kết cuộc chiến tranh hầu
có lập lại đời Thánh đức. Đạo và Đời, Quốc và Cộng.

LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ KIM MẪU
Do Kỹ-niệm Vọng Thiên Cầu Ðạo ngày 27-10-Ất Sửu.Thể theo
Thánh-lệnh của Ðức Phật Mẫu lễ Hội-Yến Diêu Trì-Kim-Mẫu:
Đức Hộ-pháp thuyết: "Hôm nay là ngày kỹ-niệm Bí Pháp: Bí
Pháp Hội Yến Diêu Trì, Ðức Chí Tôn đã lập trong nền Chơn
Giáo của Ngài. Bần Ðạo thừa dịp nên thuyết minh cho toàn cả
con cái Ðức Chí Tôn hiểu rõ cái huyền vi bí mật ấy, bởi có ảnh
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hƣởng với cơ quan đạt Ðạo chúng ta tại mặt thế gian nầy.
Hơn nữa Bần Ðạo có phƣơng tiện tỏ ra một đức tin dị thƣờng
của một Ðấng yêu ái, một Ðấng tạo Càn Khôn Võ Trụ, Ðấng tự
hữu hằng hữu, Ðấng quyền năng vô tận vô biên, cốt để cho
con cái của Ngài thấu đáo cái thâm tình của Ngài đối với ta và
ta đối với Ngài dƣờng nào.
Ðạt đặng đức tin phi thƣờng ấy, năm Ất-Sửu tức nhiên năm
1925 Ðức Chí Tôn đến với chúng ta, nhƣng Ngài đến với một
tình Bạn mà thôi, đến với một danh hiệu, giờ phút này Bần
Ðạo không dám nói, Ngài đến cũng làm Bạn Thƣợng Phẩm và
Hộ Pháp. Tháng 6 năm ấy Ngài dùng Cơ Bút huyền diệu của
Ngài, Ngài dạy Vọng Thiên Cầu Ðạo (điều mà chúng ta không
thể tƣởng tƣợng đây là một cử chỉ) ai cũng lấy làm lạ, nhiều
ngƣời muốn tầm Ðạo phải để một dấu hỏi, hỏi tại sao buổi ấy
Thƣợng Phẩm và Hộ Pháp có một đức tin vững vàng nghe
theo lời Ngài vọng Thiên Bàn Cầu Ðạo. Ðiều mà chúng ta
không thể tƣởng tƣợng, đây là một cử chỉ chung chớ không
phải cá nhân Thƣợng Phẩm hay Hộ Pháp, mà lời giáo huấn
của Ngài cốt yếu để cho toàn thể nhân loại nơi mặt địa cầu
này nhứt hơn hết là nòi giống Việt Nam chúng ta.
Bần Ðạo nói đây: Còn có Bà Nữ Chánh Phối Sƣ Hƣơng Hiếu
là ngƣời bạn Cao Thƣợng Phẩm và Bần Ðạo buổi ban sơ thấu
hiểu điều ấy, Ngài đến với một tình cảm đáo để, một đức tin
vững vàng làm sao đâu? Không thể sợ đặng, không còn biết
vị-kỷ nhục-nhã chi hết: giữa khoảng đƣờng nơi Châu Thành
Sài-Gòn thiên hạ tấp nập, mà Ðức Chí Tôn buộc phải quì
ngoài đƣờng dựa bên lề ấy, quì đặng cầu nguyện xin Ðạo cho
chúng sanh, tội nghiệp thay! Ngài thử thách cho đến nƣớc,
thảng nhƣ mình quì đó mà thiên hạ không hiểu mình quì làm
gì thì cũng ít mắc cở chút mà cũng có thể quì, còn làm mà
ngƣời biết thì nhột nhạt khó chịu lắm, nhƣng sợ Ðức Chí Tôn
phải rán mà làm.
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Ngoài ra có ông Bạn ai cũng đều biết là nhà thi sĩ danh tiếng,
Bần Ðạo dám chắc nội trong Nam Bộ chúng ta đây chƣa có ai
bằng, nổi danh thi sĩ đứng đầu hết thảy là ngƣời ấy, không biết
chứng cớ gì mà ngƣời mê thi phú của Ðức Chí Tôn quá chừng
quá đỗi, đến nƣớc ngƣời thuộc lòng thi phú của Ðức Chí Tôn,
rồi ngƣời họa lại với Ðức Chí Tôn, ngƣời làm nhƣ mê man
vậy. Bần Ðạo thì nhột-nhạt duy có sợ mà vâng mạng lịnh thi
hành quyền giáo hóa của Ðức Chí-Tôn, còn ngƣời thi sĩ Bồng
Dinh họa theo đó mà ngâm, thiên hạ thấy tấn tuồng dị hợm tụ
lại đông lắm. Trƣớc để một cái bàn Vọng Thiên Cầu Ðạo ngay
chính giữa coi dị hợm lắm, Bần Ðạo mới gát hai tay lên cho đỡ
mắc cở vừa gát lên thì cái bàn quây gõ nói chuyện. Các Ðấng
Thiêng Liêng đến không biết bao nhiêu, đến các vị Giáo Chủ
cũng xuống giảng dạy chúng ta và làm nhiều kiểu lạ lắm; cũng
lúc nầy Ðức Chí Tôn đã giáo hóa khá lâu các Ðấng Thiêngliêng cũng đến cùng Thƣợng Phẩm và Hộ Pháp, tuy mới mà
đủ đầu óc có một đức tin vững vàng, đức tin ấy có thể nói
rằng: Tuy buổi ban sơ mà dƣờng nhƣ khối óc đã thâm hiểu
nhiều rồi, nên Ðức Chí Tôn mới ra lịnh biểu làm một cái tiệc.
Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đãi Ðấng vô hình, đãi 10 ngƣời:
Ðức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nƣơng. Phần hữu hình có ba
ngƣời: Thƣợng Sanh, Thƣợng Phẩm và Hộ Pháp. Sắp tiệc ấy
do tay Bà Nữ Chánh-Phối-Sƣ Hƣơng-Hiếu vâng mạng lịnh tạo
thành một tiệc, trên bàn thờ Phật-Mẫu, ở dƣới sắp 9 cái ghế
cũng nhƣ có ngƣời ngồi vậy. Chén, đũa, muỗng, dĩa, bất kỳ
cái gì cũng giống nhƣ đãi ngƣời hữu hình vậy; duy có ba
ngƣời xác thịt là Thƣợng Sanh, Thƣợng Phẩm, Hộ Pháp. Bần
Ðạo mới hỏi tiệc này là tiệc gì? Ngài nói là Hội Yến Diêu Trì.
Bần Ðạo nghe nói vậy thì hay vậy, chớ không biết giá trị Hội
Yến là gì cả. Nghĩ chắc cũng có ảnh hƣởng gì cần yếu đến
tƣơng lai của Ðạo mà vâng lịnh thôi, chớ không hiểu nghĩa lý
cho cùng cạn gì hết.
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Ba ngƣời sống đồng ngồi ăn, còn Bà Nữ Chánh Phối Sƣ
Hƣơng Hiếu gắp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ
cho Ðức Phật Mẫu cũng nhƣ ngƣời sống kia vậy.
Bần Ðạo còn nhớ một chuyện lạ lùng, lúc đó lấy làm kỳ quái
không hiểu gì hết, giờ biết Ðạo mới hiểu Ðức Chí Tôn buổi nọ
lấy một tên riêng đối với Bần Ðạo. Bây giờ Bần Ðạo không
dám nói lại, Ngài đến làm Bạn cùng Thƣợng Phẩm và Hộ
Pháp.
Chừng Hội-Yến Diêu-Trì rồi, các Ðấng Thiêng-liêng và các vị
Giáo Chủ ra từ giã (thăng) kế Ðức Chí-Tôn đến nhập cơ.
Thƣợng Phẩm và Bần Ðạo tọc mạch hỏi:
- Khi nãy Diêu-Trì-Cung đến có Ngài đến ở đó không?
Ðức Chí Tôn trả lời:
- Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ đến giờ.
- Ngài có thấy Diêu Trì Cung đến không?
- Có chớ, chính mình ta tiếp đãi!
Cao Thƣợng Phẩm hỏi: - Diêu Trì Cung ngó thấy Ngài không?
- Không ngó thấy.
Cao Thƣợng Phẩm hỏi: - Sao vậy?
Ngài trả lời: - Ngài dùng phép ẩn thân.
Bần Ðạo tọc mạch hỏi tiếp:
- Nhƣ đứa em của tôi là Thất Nƣơng Diêu Trì có thể đạt Ðạo
chăng?
- Ðạt đặng chớ.
Cao Thƣợng Phẩm hỏi: - Phải làm sao?
Ngài nói: - Phải tu, bằng không tu thì chẳng đạt đặng.
Bần Ðạo hỏi: - Tu chừng bao lâu mới đạt đặng?
Cái đó Ngài làm thinh.
Bần Ðạo hỏi: - Một năm? Năm năm? Một ngàn năm? Mƣời
ngàn năm? Một trăm ngàn năm?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức nào hỏi nữa, không
biết chừng nào mới đạt đặng, nghe vậy hay vậy. Các vị Nữ
phái rán nhớ, Diêu Trì Cung, Bần Ðạo có giải nghĩa Hội Yến
Diêu Trì là gì rồi đó.
Toàn Thánh Thể Ðức Chí Tôn là con cái của Ngài rán để ý cho
lắm: Từ khi Ðạo bị bế Ngọc Hƣ Cung bác luật, Cực Lạc Thế
Giới thì đóng cửa nên chúng sanh toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ
có tu mà thành thì rất ít, bởi phƣơng pháp khó khăn lắm, muốn
đạt pháp thì không phải dễ. Cổ pháp định cho Chơn hồn về
nơi Diêu Trì Cung, hƣởng đƣợc Hội Yến Bàn Ðào tức nhiên
hƣởng đƣợc Hội Yến Diêu Trì, ăn đƣợc quả đào Tiên, uống
đƣợc Tiên tửu mới nhập vô cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống gọi
là nhập tịch. Ôi thôi! Từ thử đến giờ có ai đặng hƣởng nếu có
đặng hƣởng cũng một phần rất ít. Giờ phút này Ðức Chí Tôn
quyết định tận độ con cái của Ngài, thay vì Bí Pháp ấy độ con
cái của Ngài về nơi Kim Bàn Phật Mẫu đặng hƣởng đặc ân
thiêng liêng của Ðức Chí Tôn. Ðức Chí Tôn buộc Phật Mẫu
phải đến tại thế gian nầy để Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại cửa
Ðạo nầy cho con cái của Ngài giải thoát, ấy là một Bí Pháp
Thiêng-liêng duy có tay Ngài định pháp ấy mới đặng.
Hôm nay là ngày Phật Mẫu đem Bí Pháp đặng giải thoát
chúng sanh, tận độ toàn vạn linh sanh chúng. Ngài để tại mặt
thế này trong cửa Ðạo này mà thôi. Hôm nay là ngày lễ của
Ngài mà cũng là ngày trọng hệ trong cửa Ðạo, xin toàn cả con
cái của Ngài nhớ và để nơi tâm mình, bởi thế năm nào Bần
Ðạo cũng để ý đến lễ của Ngài hơn hết; từ tạo Thiên lập Ðịa
đến giờ chƣa có ai hƣởng đƣợc thời kỳ nầy. Ngài đến tại mặt
địa cầu 68 nầy đặng tận độ con cái của Ngài. Chúng ta phải
chiêm ngƣỡng ơn vô biên vô tận của Ngài, chúng ta phải
chiêm nghiệm lễ nầy để làm mật niệm cám ơn Ðức Chí Tôn và
Phật Mẫu, ấy là Bí Pháp của chúng ta đó vậy.
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LỄ NGHI PHONG HÓA
禮 儀 風 化
E: Ceremony and manners.
F: Cérémonie et moeurs.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Nghi: cách thức bày ra. Phong: thói, nếp có từ lâu
đời. Hóa: thay đổi, giáo hóa. Lễ nghi là những nghi thức làm
lễ. Phong hóa là phong tục và giáo hóa.
Lễ nghi phong hóa là cách thức bày ra trong sự cúng tế cho
đƣợc trật tự, trang nghiêm, kính cẩn và các phong tục tạp
quán của một dân tộc.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Tuy vẫn đã biết, lúc Thầy lập Pháp Chánh Truyền thì
Thầy dạy hành lễ dƣờng ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi
phong hóa nhà Nam ta buộc phải vậy.

LỄ NGHĨA
禮 義
E: The politeness.
F: La politesse.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Nghĩa: việc làm đúng theo lẽ phải và đạo lý. Lễ
nghĩa là những phép tắc phải theo để cho việc cƣ xử tỏ ra
đƣợc sự tôn kính và đúng theo lẽ phải.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Còn hỏi về lễ nghĩa giao thiệp về phần đời thì Ngài dạy
Giáo Hữu nam phái cũng phải chịu dƣới quyền của
Giáo Sƣ nữ phái.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỄ NHẠC
禮樂
E: The rites and music.
F: Les rites et la musique.
• Lễ và Nhạc.
• Lễ Nhạc là phần trọng yếu của Khổng Giáo.
• Lời Thỉnh giáo.
• Chỉnh đốn thức lệ Cúng kiến.
• Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân nói về Lễ Nhạc.
• Đức Hộ-Pháp giảng "Nhạc là Lễ, Lễ là Nhạc".
• Lễ Nhạc luận.
• Thiểu học lý tích cơ nhạc.
a/- Lục-Luật.
b/- Về ngũ thanh.
c/- Về lục căn, lục lữ.
• Nguồn gốc Đạo học của Lễ Nhạc.
• Đức Chí-Tôn mở Đạo dùng cả Âm, thinh, sắc, tƣớng, để
cảm hóa nhân-tâm không gì bằng Âm-nhạc.
• Hai câu liễn về Lễ Nhạc.
• Những âm-thanh trong vũ-trụ tạo thành Tam-bửu của
Nhạc.
• Nguồn gốc Thần bí của Lễ Nhạc.
• Sự tƣơng quan giữa Lễ và Nhạc.
• Nghi thức chỉnh đốn lòng ngƣời trƣớc đã.
_________________________________

Lễ Nhạc là Lễ nghi và Âm nhạc (Lễ là cách bày tỏ sự tôn kính
bằng cử chỉ hay bằng sự cúng tế, cuộc lễ có nghi tiết. Nhạc:
âm nhạc).
Lễ và Nhạc trong Đạo Cao Đài đƣợc Đức Chí-Tôn xem rất
quan trọng, cho nên ngay từ khi mở Đạo, Đức Chí Tôn đã
nhiều lần giáng cơ dạy về Lễ và Nhạc. Lễ Nhạc còn có địa vị
trọng yếu trong phép trị nƣớc và đƣợc đặt ngang hàng với
Hành chánh và Hình pháp. Lễ để chỉ đạo ý chí, Nhạc để điều
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hòa thanh âm, Hành chánh để thống nhứt hành động, Hình
pháp để ngăn ngừa tội ác. Lễ Nhạc, Hành chánh, Hình pháp
có mục đích cuối cùng là một, tức là thống nhứt lòng dân để
thực hiện nền thạnh trị".
Lễ và Nhạc do Đức Chí Tôn lập ra, trên nền tảng cái cũ là Cổ
lễ và Cổ nhạc của Nho giáo, để làm ra cái mới, khiến cho cũ
và mới hoàn toàn dung hợp nhau, làm cho Lễ Nhạc trong Đạo
Cao Đài có những nét độc đáo, sử dụng có hiệu quả nhứt, để
đƣa nhơn loại trở về con đƣờng đạo đức chơn chánh.
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. Uổng thay! Nền Ðạo chẳng phải hƣ, ngày nay
không phƣơng tái lập. Thầy giao cho mấy đứa, vì Ðạo vì Ðời
khá hiệp trí chung lo, họa may mới vớt ngƣời đặng muôn một.
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! "
1- LỄ NHẠC là phần trọng-yếu của Khổng-Giáo:
LỄ NHẠC quan hệ đến luân-lý, phong-tục và chính-trị mật-thiết
lắm, cho nên các Nho gia tìm cái căn nguyên ở trong đạo tựnhiên của trời đất: LỄ là trật tự của Trời Đất.NHẠC là cái điềuhòa của Trời Đất. Hai bên dung-hòa nhau thì mới hòan-toàn
đƣợc. Nếu có LỄ mà không có NHẠC thì nhân quần ở với
nhau thành ra phân biệt thái-quá, nhân tình bất thông; có
NHẠC mà không có LỄ thì thành lƣu đãng, khinh nhờn.Vậy
nên có LỄ phải có NHẠC, để cái nọ chế cái kia thành điềuhòa. Vì một đƣờng thì khiến tâm-tình ở trong, một đƣờng thì
khiến sự hành-vi ở ngoài, cốt cho trong HOÀ ngoài THUẬN.
Cái cùng-cực của NHẠC là HÒA. Cái cùng-cực của LỄ là
THUẬN. Nếu trong lòng mà tính-tình điều-hòa và ở ngoài mà

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hành-vi thuận hợp nghĩa-lý thì cái tà-tâm vọng niệm còn vào
thế nào đƣợc lòng ngƣời ta nữa.Vậy nên Thánh Nhân dạy
ngƣời cốt lấy LỄ-NHẠC làm trọng (Ðức Hộ Pháp)
2- Lời Thỉnh giáo:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập bát niên)

TOÀ THÁNH TÂY NINH
_____________________________+

Kính Đại-Huynh Tiếp-Pháp Hiệp-Thiên-Đài.
Tệ-sĩ Tiếp Lễ Nhạc-Quân trân trọng giải đáp 3 câu hỏi của
Đại-Huynh sau đây.
- Dàn-Trống-Quan nghĩa là gì?
- Tại sao từ Phối sƣ trở xuống đƣa linh-cữu có Dàn Bắc?
- Tại sao có khác nhau?
Xin giải đáp:
I-Dàn-Trống-Quan là môn Võ-Quốc-Thiên tối cổ của Việt
Nam.
1- Đời thì từ Đế vƣơng trở xuống Tam-Công, Đạo thì từ ĐầuSƣ trở lên đến Giáo-Tông và Hộ Pháp đƣợc ngự hƣởng bài
Trống Quan
2- Định nghĩa của Dàn-trống-Quan dùng trong nghi lễ đƣa và
rƣớc.vv
II- Từ Phối-Sƣ đổ xuống khi qui vị phải còn hành nghi lễ
chèo-hầu và chèo đƣa.
Khi chèo đƣa, những tổng-trạo và Dàn-đờn trên thuyền BátNhã thay cho Dàn-Nam, đó vậy. Dàn-Bắc là tiền phong hƣớng
đạo.
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III- Chỗ khác nhau là từ Đầu-Sƣ trở lên khi qui vị kỵ Long-Mã,
không chèo hầu, không chèo-đƣa phải có dàn Nam thay cho
Tổng Trạo… Từ Phối-sƣ trở xuống còn chèo-đƣa nên không
đƣợc dùng Dàn-Nam, để tránh sự gây rối thinh âm giữa Dànnam và Dàn đờn trên thuyền Bát-Nhã.
Thƣa Đại huynh: Lời Lẽ Tệ sĩ biện minh trên đây là chính mình
Đức Hộ-Pháp khi xƣa đã dạy Tệ-sĩ với khẩu lịnh. Bởi, từ ấy
đến nay tuân theo khẩu lịnh Đức Ngài mà thi hành chớ không
có Văn chỉ truyền ký.
Thành thật kính đệ Ngài ngự lãm.
Nay Kính, Toà-Thánh, ngày 20-09-63
TIẾP LỄ NHẠC QUÂN
(Ký tên đóng dấu)
3- Chỉnh đốn thức lệ Cúng kiến:
Đạo Sử của Bà Hƣơng-Hiếu có ghi:
Chú Giải: Ngoài các thức-lệ chỉnh đàn hành-lễ phải cho y một
kiểu vở, phải định thêm lễ-nghi về Quan, Hôn, Tang,Tế, buộc
các nơi phải tùng theo một luật-lệ, pháp giải-oan, phép tắmthánh cũng vậy.Về NHẠC cũng phải chỉnh-đốn, nhứt là giọng
đọc kinh của đồng-nhi phải phân biệt ba giọng: Ai, Xuân và
Đảo Ngũ Cung. Hơi đọc kinh có ảnh-hƣởng nhiều về sự HOÀBÌNH êm tịnh và phát thạnh của THÁNH-THẤT sở tại, cứ tụng
một hơi ai-oán thì không khác nào cầu sự khổ não cho
THÁNH-THẤT mình (Đạo sử II).
Thầy dạy:"LỄ NHẠC chẳng hoàn-toàn, nhiều đứa cậy tài học
giỏi 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 thoát khỏi tà ma, mà đi cho cùng
bƣớc Đạo. Uổng thay! Nền Đạo chẳng phải hƣ, ngày nay
không phƣơng tái lập, THẦY giao cho mấy đứa, vì Đạo vì đời
khá hiệp trí chung lo, họa may mới vớt ngƣời đặng muôn một.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Con đƣợc phép cho mấy anh coi Thánh giáo của THẦY. Thầy
cho các con hay rằng: Đại-Lễ TÒA-THÁNH chẳng hoàn toàn
theo cách thức dạy trƣớc đây thì khá biết rằng: có tà-quái
chứng mà thôi nghe! (9-1 Canh Ngọ)
Bảo-Văn-Pháp Quân bạch: Đƣợc! nhƣng còn sơ sót, món nào
liệu chẳng có ích, thì nên chế giảm, trừ ra NHẠC phải giữ cho
toàn, đi LỄ cho có vẻ nghiêm-nghị, ấy là hai món đại khái đó.
NHẠC còn chƣa đủ thể cách, đờn để rƣớc chƣ TIÊN THÁNH
không phải vậy là đủ, ngƣời Nhạc-công phải ăn mặc tinh-khiết.
Sắp đặt vào khởi NHẠC phải có thứ lớp phân minh, chớ chẳng
phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái Thánh-ý đó. Phải
sắp đặt lại nghe à! Nơi Đàn nào mà khác hơn Thánh-giáo và
bày biện nhiều trái cách thì Đạo hữu không phép tham dự.
(TNHH 18-7-1928)
"Từ thử đến giờ, trên mặt địa cầu này có nƣớc Tàu là Đức
KHỔNG PHU TỬ chỉnh-đốn hoàn bị nên LỄ NHẠC có phƣơng
thế làm môi giới, làm khí cụ cho toàn vạn quốc đƣơng buổi
này" (Ðức Hộ Pháp)
"NHẠC LỄ là phép nhà NAM, THẦY muốn giữ gìn sao cho trọn
vẹn, các con hiểu?" ( 21-8 Bính Dần Đức Chí Tôn)
"LỄ NHẠC là hai điều trọng hệ của ĐỨC CHÍ TÔN, khi Ngài
đến vẫn chú ý hai điều ấy. (Ðức Hộ Pháp)
Nhứt là Đức CAO THƢỢNG PHẨM sanh tiền buổi nọ, lấy con
Đờn mà làm bạn thiết, hết thảy ngôn ngữ thƣờng tình đều
khinh rẻ. LỄ NHẠC sản xuất do nơi HUỲNH ĐẾ với CHÂU
CÔNG. Chính cái tác-dụng mãnh-liệt của NHẠC đó mà cổ
nhân đã giáo dục con ngƣời bằng cách chế ra "NHẠC". NHẠC
là cái vui của Thánh-Nhân mà khiến cho lòng dân trở nên tốt
lành; có thể cảm lòng ngƣời rất sâu và di phong dịch tục đƣợc,
cho nên Tiên-Vƣơng mới đặt ra dạy NHẠC.
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"Từ hàng CHƢỞNG-PHÁP đổ lên mới đặng "NHẠC CÔNG
KHỞI NHẠC", còn từ Đầu Sƣ đổ xuống, lễ xƣớng "CHỨC
SẮC TỰU VỊ", lễ xƣớng "giai quì" thì nhạc khởi.
NHẠC SĨ là một chức phẩm của Bộ Nhạc trong nền ĐẠO
CAO-ĐÀI, NHẠC SĨ là phẩm cấp sau cùng về nhạc, đối phẩm
với CHÁNH-TRỊ SỰ bên CỬU TRÙNG-ĐÀI"
NHẠC là hƣởng ứng của cả khối sanh quang của càn khôn
vạn-vật đồng thinh. Nơi Á-Đông có câu: Biều, thổ, cách, mộc,
thạch, kim, dữ ty, trƣớc nãi Bát âm". Các vật vô năng mà nói
đặng, có trật-tự niêm luật hòa nhau là đoạt ĐẠO, hiệp lại với
tiếng Kinh mình đọc là âm thinh nghĩa là con ngƣời cùng vạnvật đồng thinh hiến lễ". Mấy Em phải biết cái tinh túy mà ngƣời
ta có thể đo lƣờng NHẠC cao thấp mà hiểu đƣợc.
Mình biết tinh-túy của mình, trọng hay khinh là do nơi mình;
nếu mình biết trọng thì họ trọng, nếu mình khinh thì họ khinh".
(Ðức Hộ Pháp)
"Ta nói cho chúng sanh biết: gặp TAM-KỲ PHỔ ĐỘ này mà
không tu thì không còn trông mong siêu rỗi.
Tại đây là một nơi ta khởi chế sự TẾ LỄ THỜ PHƢỢNG lại".
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
- LỄ dĩ địa trần minh định nhơn gian tôn trật tự.
- NHẠC do Thiên tác tuyên thông thế giới chủ điều hoà.
•禮以地塵明定人間尊秩序
•樂由天作宣通世介主調和
(Hai Câu liễn đặt trƣớc cổng Bộ Nhạc trung ƣơng ToàThánh)
Nói về LỄ NHẠC là đã minh định tôn chỉ và lập trƣờng đến một
mức độ thật quan trọng vô cùng:
- LỄ xuất phát từ nơi cõi trần này để làm sáng tỏ đức độ của
con ngƣời phải biết tôn trọng sự trật tự, lớn nhỏ phân minh.
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- NHẠC do thiên nhiên tác động để truyền bá rộng rãi khắp
toàn cầu với mục đích duy nhất là sự điều hòa.
Ngày nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy NHO TÔNG
chuyển thế mà Đạo Nho lấy LỄ NHẠC làm trọng. LỄ NHẠC Là
HỒN Đạo phải đƣợc xem là yếu trọng vậy.
4- Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân nói về Lễ Nhạc:
Năm Đinh-Mão (1927) Ngài Cao Quỳnh Diêu thọ phong Tiếp
Lễ Nhạc Quân, có phận sự sắp đặt Lễ nghi và Âm Nhạc lo về
việc cúng tế trong Đạo. Đầu năm 1929, Ngài Tiếp Lễ NhạcQuân Cao Quỳnh Diêu vâng lịnh Hội-Thánh, đặt ra 3 Bài Dâng
Tam Bửu (Dâng Hoa, Dâng Rƣợu, Dâng Trà), có dâng lên Bát
Nƣơng Diêu-Trì-Cung giáng cơ chỉnh văn lại, để thay thế 3 bài
Dâng Tam Bửu cũ đã dùng lúc mới mở Đạo. Đồng thời Ngài
cũng vâng lịnh Đức Hộ Pháp viết bài Tán tụng công đức DiêuTrì Kim-Mẫu. Năm này, trong lúc Ngài Cao Quỳnh-Diêu còn ở
phẩm Tiếp-Lễ Nhạc-Quân, Ngài viết quyển "NGHI TIẾT ĐẠI
ĐÀN & TIỂU ĐÀN" với mục đích chỉnh đốn Lễ Nhạc trong các
Đàn Cúng Vía Đức Chí-Tôn và các Đấng Thiêng liêng cho
đúng theo qui cách tốt đẹp, đạt đƣợc sự trang nghiêm để áp
dụng thống nhứt trong Đạo Cao-Đài, dâng lên Đức Hộ Pháp
duyệt xét rồi chuyển qua Hội Thánh. Hội-Thánh xem xét đồng
ý và Đức Quyền Giáo Tông ban hành, kể từ ngày 17-6 CanhNgọ (dl:12-7-1930) áp dụng thống nhứt cho tất cả các ThánhThất. Trong quyển "Nghi Tiết Đại Đàn & Tiểu Đàn" nầy, Ngài
Tiếp-Lễ Nhạc-Quân Cao Quỳnh Diêu hiệu là Mỹ Ngọc, có viết
Lời tựa nhƣ sau:
"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 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
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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.
NHẠC cũng là một việc cần yếu, vì là phƣơng làm cho đầm
ấm tao nhã cốt để dìu dẫn giúp cho thành Lễ ra vẻ long trọng,
vì đã che lấp các việc xao động trong cơn hành Lễ, trên thì
hiến cái vẻ tiêu tao phù trầm cho các Đấng, dƣới là làm cho
chúng ta, vì nghe đặng cái giọng tao nhã, nhặt khoan, hoặc có
lúc vì tiếng nhạc trổi mà lòng ta vẫn hân hoan mà quên bẵng
cái mỏi mệt trong cơn hành Lễ hoặc có khoản vì cái thức phù
ba của giọng đờn mà làm cho ta yên tịnh, mới có thể thiền tâm
vọng cầu các Đấng cho thấu đáo. Có câu phƣơng ngôn của
bậc hiền triết miền Âu châu rằng: "La musique adoucit les
moeurs" lại có nói: Nếu muốn biết sự tấn hóa của một sắc dân,
sau sẽ trở nên thế nào, thì duy có xem trong nét văn chƣơng
và nghe giọng Nhạc của sắc dân ấy cũng đủ hiểu trƣớc.
Huống chi Đấng Chí-Tôn ra công khó nhọc khai sáng cho ta
một nền Đại-Đạo nhƣ vầy, lại dìu dẫn ta từ bƣớc, mà ta lại
chẳng để hết tâm chí chấn-chỉnh nghề Nhạc cho hoàn toàn
hầu gìn giữ đƣờng tấn hóa cho nền Đạo sao?
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20-4-Kỷ Tỵ (1929)
Tiếp Lễ Nhạc Quân Mỹ Ngọc
____________
Ghi chú: Đầu năm Canh Ngọ (1930), Ngài Cao Quỳnh Diêu đƣợc
thăng phẩm Bảo Văn Pháp Quân chánh vị đặng chỉnh đốn Lễ Nhạc
cho hoàn toàn, cho tới ngày thành Đạo.

5- Đức Hộ-Pháp giảng "Nhạc là Lễ, Lễ là Nhạc"
"Qua thƣờng nói với mấy em rằng: Nếu một nền Tôn giáo mà
không có LỄ, không có NHẠC thì cả cái mỹ pháp của nó, dầu
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Thể Pháp, Bí Pháp cũng vậy, chẳng hề khi nào đặng tốt đẹp
hoàn mỹ. Qua có giảng cho mấy em biết, vì cớ nào Nhạc là
Lễ, mấy em biết khuôn khổ của Nhạc do tinh thần xuất hiện,
Qua chỉ rõ một bằng chứng, dầu cho cả thảy mấy em trong
Nhạc-Sĩ cho tới chức lớn của Bộ Nhạc là Tiếp Lễ Nhạc Quân,
mấy em cầm một cây đờn mà đờn thì không có đứa nào giống
đứa nào hết, bởi cả tinh thần ra trong ngón đờn của mấy em,
đó là cá nhân của mấy em đó vậy. Ấy vậy, Nhạc nó sản xuất
trong tinh thần, mà tinh thần là gì? Tinh thần mới thiệt là Ðạo.
Tại sao Nhạc là Lễ? -LỄ ngoài đời mấy em ngó thấy một bằng
cớ hiển nhiên, là khi mấy em đờn hòa cùng nhau, tuy ngón
đờn của mấy em mỗi đứa đều khác, hay dở đặc biệt mỗi đứa
đều không giống nhau, nhƣng mà cái nhịp trƣờng canh mấy
Em phải theo nó mà thôi, nếu không tùng nó thì mấy Em
chẳng hề khi nào hòa NHẠC cùng kẻ khác đƣợc. Ấy vậy trong
khuôn khổ HÒA với nhau, ấy là LỄ. Vì cớ cho nên Qua giảng
tiếp cho mấy Em hiểu, LỄ NHẠC do âm thinh đó vậy. Ngộ
nghĩnh thay! Giờ phút nầy Qua cho mấy Em biết, chỉ có dân
tộc Việt-Nam về văn hóa Nho-Tông của chúng ta mới có đặng
một cái NHẠC là đều do nơi âm thinh và điều Qua đƣơng nói
với mấy Em, cái kinh dinh của các sắc dân trên mặt địa cầu
nầy, cả các quốc dân xã hội đều nhận điều đó. Nƣớc Trung
Hoa hay các sắc dân chịu ảnh hƣởng cái văn minh tối cổ của
Nho-Tông chúng ta mới có NHẠC, âm thinh ấy là LỄ.
Bằng cớ hiển nhiên, chính Qua đọc một tờ nghị luận tại nơi
Liên-Hiệp-Quốc, họ luận rằng: Nếu cả thảy các dân tộc nơi
mặt địa cầu nầy mà đặng gìn giữ cho còn LỄ cũng nhƣ nƣớc
Tàu đã đƣợc LỄ tối cổ của họ, cả những điều nghịch hẳn cùng
nhau, khởi hấn cùng nhau giữa hội nghị của Liên Hiệp Quốc
chẳng hề khi nào xảy ra, nếu có xảy ra là tại họ vô lễ cùng
nhau mà chớ.! Do nơi vô lễ ấy mà nhơn loại chịu thống khổ hai
phen Đại-chiến hoàn cầu. Mấy Em nghĩ, họ vô lễ cùng nhau
cho đến nƣớc họ đập bàn ghế ra khỏi Hội-nghị của Quốc-tế là
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tại họ thiếu LỄ, mà LỄ là NHẠC. Qua lấy một bằng cớ rõ ràng,
ngƣời Pháp đã nói:"La Musique Adoucit les Moeurs". NHẠC
làm cho phong hóa luân lý tốt đẹp dịu dàng, mà không phải
một mình nƣớc Pháp mà thôi, cả các liệt quốc Âu Châu đều
cũng nói.
Ấy vậy, giờ phút nầy Qua ký Thánh Lịnh cho mấy Em đi các
nơi, cốt yếu đặng mấy Em đem cái ngôn ngữ điều hòa, lấy một
ống tiêu mà Trƣơng-Lƣơng đã làm cho tan vỡ một đạo binh
hùng tráng của Hạng Võ, đánh tan nát cơ nghiệp của Sở, thâu
đạt cơ nghiệp ấy đem lại cho nhà Hớn duy có ống tiêu
Trƣơng-Lƣơng mà thôi.Giờ phút nầy Qua giao cho mấy Em
một sứ mạng làm sao cho thiên hạ nghe ống tiêu Thiêng Liêng
của mấy Em đặng tinh thần nòi giống mấy Em đứng dậy định
tƣơng lai vinh-quang cho mình với cái giọng ngọt dịu của mấy
Em, làm cho thiên hạ thức tỉnh, diệt tiêu bớt hung hăng bạo
ngƣợc, trái lại đem đến một con đƣờng hòa hƣỡn, cao quí, tốt
đẹp, êm dịu, đem lại cái đạo đức tinh thần chiến thắng để cứu
vãn sanh mạng loài ngƣời. Bởi giờ phút nầy họ đang đi đến
con đƣờng diệt vong mà chớ".
Mỗi Chức sắc và mỗi vị đều rõ biết, LỄ NHẠC là rất quan hệ
và trọng yếu cho đời và cho con ngƣời, cũng chẳng khác chi
món ăn và thức mặc vậy. Các Đấng Thánh nhân thời cổ tìm
cái căn nguyên cao xa và tôn quí của LỄ NHẠC ở trong đạo tự
nhiên của Trời Đất và cho rằng: LỄ là cái trật tự của Trời Đất,
NHẠC là cái điều hòa của Trời Đất.Võ trụ nhờ có LỄ NHẠC
mà tồn tại, vạn vật trong Trời Đất nhờ có LỄ NHẠC mới có trật
tự phân minh, thời tiết thuận lợi, Âm Dƣơng luân chuyển, khí
tính điều hòa mà giúp cho cơ sanh hóa. Nói cách khác, LỄ
NHẠC của Trời Đất tức là cách sắp đặt của Đấng Tạo hóa,
làm cho vạn vật đƣợc có vị trí phân minh không sai đƣờng,
không đổi hƣớng: hết Xuân qua Hạ, Thu mãn kế Đông về,
mƣa nắng tùy theo mùa, gió sƣơng tùy theo tiết, hết ngày tới
đêm, hết tối tới sáng, nhựt nguyệt tuần tự chuyển luân, phân
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phối Âm Dƣơng điều hòa, ấm lạnh thế nào cho cỏ cây đƣợc
sởn sơ, mùa màng đƣợc kết quả.Cơ quan sanh hóa của
ngƣời và vật nhờ đó mà tồn tại và tiếp diễn mãi. Cái trật tự và
cái điều hòa làm cho vạn vật sanh tồn. Đó tức là LỄ NHẠC của
Trời Đất vậy.
Thánh nhơn mới nhơn đó chế ra LỄ NHẠC để làm căn bản
trong sự dạy ngƣời và trị thiên hạ, khiến ngƣời ta cƣ xử hành
động sao cho hợp Nhơn đạo, tức là hợp với Thiên lý.Vì lẽ đó,
đối với các bậc Đế Vƣơng đời trƣớc, LỄ và NHẠC có cái địa vị
rất là trọng yếu về đƣờng chánh trị. "LỄ tiết dân tâm, NHẠC
hòa dân thạnh", là dùng Lễ để tiết chế lòng dân, dùng Nhạc để
hòa thanh âm của dân.Cái hay của LỄ là làm cho có sự cung
kính, giữ trật tự phân minh. Cái hay của NHẠC là tạo sự điều
hòa khiến cho tâm tánh tao nhã. Nhạc và LỄ phải dung hòa
với nhau thì mới đƣợc hoàn toàn, vì nếu có LỄ mà không có
NHẠC thì ngƣời ta đối xử với nhau phân biệt, mất tình thân ái;
còn có NHẠC mà không có LỄ thì thành ra thiếu trật tự, khinh
lờn nhau.Vậy có LỄ tức phải có NHẠC để kềm chế nhau cho
có điều hòa và phân biệt. Đức Khổng-Tử tin sự dùng Lễ Nhạc
có công hiệu rất lớn, nên Ngài nói rằng: "Quân tử minh ƣ Lễ
Nhạc, cử nhi thố chi nhi dĩ" có nghĩa là: ngƣời quân tử biết rõ
Lễ Nhạc, chỉ đem thi thố ra là đủ. Vì Lễ thì khiến sự hành vi
bên ngoài, Nhạc thì khiến tâm tình bên trong. Cái cực điểm
của Nhạc là hòa, cái cực điểm của Lễ là thuận. Nếu bên trong
mà tính tình điều hòa, bên ngoài sự hành vi thuận hợp nghĩa
lý, thì cái tà tâm vọng niệm thế nào còn chen vào đƣợc lòng
ngƣời ta nữa. Trái lại, nếu Lễ mà không kính, Nhạc mà không
hòa, thì dầu bề ngoài có giữ đủ các lề lối thì cũng không có ích
lợi cho sự tiến hóa của con ngƣời.
Lập nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ lúc ban sơ, Đức Chí-Tôn lấy
Lễ Nhạc làm gốc. Đức Chí Tôn chỉ dạy từ bƣớc chơn đi LỄ
phải thế nào, cho tới hòa tấu những bản Nhạc nào mà thƣờng
nhắc nhở Chức sắc nếu Cúng Đàn mà Lễ Nhạc không nghiêm
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thì chỉ để cho tà quái xung nhập, chứ các Đấng thiêng liêng
không chứng.Vậy các Chức sắc và nhơn viên trong Bộ Nhạc
cũng nhƣ Bộ Lễ, nên hết lòng sốt sắng với nhiệm vụ, gắng lo
trau giồi nghệ thuật cho tới chỗ tận thiện tận mỹ, để nâng cao
tinh thần của nền Đạo.Nơi một Đàn cúng mà Lễ Nhạc đƣợc
trang nghiêm thì Đàn cúng đƣợc bao trùm, có thể nói là một
bầu quang tuyến thiêng liêng huyền diệu, khiến cho chúng ta
tƣởng tƣợng là có Đức Chí Tôn và các Đấng Tiên Phật giáng
đàn để chứng kiến lòng thành của chúng ta và ban ơn cho
chúng ta. Trái lại, nếu LỄ không nghiêm, NHẠC không hòa, thì
Đàn cúng dƣờng nhƣ có cái tâm trạng hỗn loạn, nô đùa, khiến
ngƣời quì cúng có cái tâm trạng xao xuyến, bần thần, bất mãn.
Lập Đàn cúng nhƣ vậy, chúng ta chẳng những thất lễ mà còn
đắc tội với Đức Chí Tôn.
6- LỄ NHẠC LUẬN
LỄ: Trong việc lập đàn thiết Lễ, muốn tỏ lòng thành kính nên
phải thiết lễ lập đàn, lập Lễ tất phải có Nhạc.
Cái sở dụng của NHẠC, LỄ là thế nào?
Lập LỄ thì phải có ngƣời Lễ Sĩ, áo mão chỉnh tề, hết lòng
thành kính, hai tay nâng cúng vật lên ngang mày theo nhịpnhàng của Âm-nhạc, từ từ điện lễ đi lên, tỏ vẻ rất là tề chỉnh, đi
bộ trang nghiêm, ấy để khiến ngƣời bàng quan sanh lòng tôn
kính, cho nên tinh thần LỄ là tôn kính.
NHẠC: trống, chuông, đờn, kèn, ống tiêu và nhiều thứ âm
thanh khác nhau.Trống dẫn đầu khai NHẠC, trống có hai cái
âm dƣơng khởi động văn vũ, sấm động thấu suốt cùng trời
đất.
Trống là sấm: Sấm CHẤN ở phƣơng đông (là mặt nhựt) kế
đến là đờn nguyệt ở phƣơng Tây, theo nhịp sống mà khải hòa
đông tây, âm dƣơng hòa thuân).
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Kế đến đờn Nhị (đàn cò), gáo, chờ ba nhịp mà cùng hòa, tức
là Thủy Hỏa đồng Ký-tế, rồi đó các khí cụ khác đồng hòa theo
một loạt do trống điều khiển cho đúng nhạc lý thành thuận,
đồng thời dấy lên một lƣợt (tức đều đủ) rất là êm dịu, hòa
thuận buổi lễ chen lẫn tiếng lớn, tiếng nhỏ, giọng phù trầm
nghe nhƣ nhƣờng nhịn lẫn nhau rất là hòa điệu, để cho mỗi
nhạc khí thung dung phô diễn sở năng của nó, cho nên tinh
thần nhạc là HÒA.
LỄ NHẠC: Nguyên ngày xƣa tiền nhân đã quan sát vũ trụ
nhận thức đƣợc luật vũ trụ, nhận thức đƣợc luật trật-tự và điều
hòa của TRỜI, ĐẤT rồi theo đó mà chế ra LỄ NHẠC cho nên
nói rằng :
- LỄ giả thiên địa chi tự
- NHẠC giả thiên địa chi hòa.
Tiền Thánh đã dụng ý chế ra LỄ NHẠC rất là hay mà cái sức
mạnh tinh thần ấy có thể uyển-chuyển kích động lòng ngƣời
đến chỗ cao xa, lòng Tín-ngƣỡng xúc động mà hoài bão đến
sự siêu thoát của tinh-thần. Cũng nhƣ sức mạnh của tinh thần
ấy LỄ NHẠC có thể cảm hóa đƣợc lòng ngƣời về đƣờng đạo
đức. Kính là vâng thuận, có vâng thuận mới có hòa thuận.
Vậy LỄ NHẠC thƣờng phải đi đôi với nhau mới có kết quả mỹ
mãn.
LỄ mà không có NHẠC hay có NHẠC mà không có LỄ thì buổi
lễ ấy mất tôn nghiêm hòa kính. Kính và hòa là nhơn tâm và thế
sự luôn luôn phải hòa mình với nhau cùng trời đất Càn khôn
vũ trụ. Nếu Kính mà không hòa phải ly tán, Hòa mà không kính
thì lòng ngƣời phải loạn: nhƣ hội họp nhiều ngƣời mà không
có điều lễ, biết kỉnh nhƣờng để làm cho có trật tự trên dƣới lớn
nhỏ. Ngƣời lớn mà khinh thƣờng kẻ nhỏ, hành động nói năng
không lễ độ. Kẻ nhỏ mà hỗn ẩu, không kiêng nễ ngƣời lớn.
Trật tự không có thì chung qui phải giải tán.
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- HOÀ mà không KÍNH tức là loạn
- KÍNH mà không HÒA là phản nghịch
Than ôi! Gia đình ly tán, xã hội loạn lạc thì làm thế nào quần tụ
để giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống của con ngƣời. Xem đó
cũng đủ hiểu LỄ và NHẠC rất là tƣơng quan mật thiết của
ngƣời trong việc hàm dƣỡng tánh lành trong đời sống của con
ngƣời ở trên mặt thế này.Vậy có LỄ phải có NGHĨA mà có
NGHĨA cũng phải có LỄ là trật-tự và hòa bình để dâng hiến mà
hiệp cùng vũ trụ: Thiên- Địa- Nhơn nên vạn vật hóa Thuần.
7- THIỂU HỌC LÝ TÍCH CƠ NHẠC
Về cơ-nhạc xuất hiện cũng tại lý Âm Dƣơng của trời đất mà
tác thành CƠ-NHẠC, vì kể từ hỗn độn sơ khai thì nhứt TháiCực sanh Lƣỡng-Nghi, phân Tứ-Tƣợng rồi biến thành BátQuái mà tạo thành Càn-Khôn vũ-trụ, rồi có NGŨ-HÀNH hầu
hóa sanh nhơn-loại và vạn-vật. Nên vì đó mà các Đấng TiênVƣơng, kể từ Đức Phục-Hy, Thần-Nông, Huỳnh-Đế, Đế
Nghiêu, Đế Thuấn, rồi tiếp nối vua Thang, vua Võ, chánh thức
mở mang là Châu-Công, Khổng-Tử. Đức Phục-Hy là bậc chí
Thánh, Tiền-Vƣơng thông thiên văn, định địa-lý, tiếp xem Bát
Quái Hà Đồ mà rõ việc nhiệm mầu của Đấng Tạo-Hóa, đặng
thống danh chánh đạo về Bát âm, Ngũ thanh và Lục Luật cho
CƠ NHẠC cổ thời sơ khai. Về Bát-Âm là Cơ-Năng của Bát
Quái: CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN, TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI.
Ngũ thanh là cơ-năng của ngũ-hành là: KIM, MỘC, THỦY,
HỎA, THỔ.
a/- Lục-Luật là cơ năng của con số 12 của sanh quang khí,
bậc Tiên-Vƣơng minh định Bát âm là: Bào, Thổ, Cách, Mộc,
Thạch, Kim, Ty, Trƣớc. Thế nên các Đấng mới tạo ra ống
Luật, ống Lữ, Ngọc thạch, Tỳ bà và đờn cầm, đờn sắc, các
loại NHẠC này đều lƣợng theo thể thiên pháp địa, bốn mùa
tám tiết, ngũ hành lục hiệp, quân thần tá sứ chi nghĩa, văn võ
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đẳng cấp chi nhân, chúng sanh hiếu hòa trung tiết đễ. Ấy là
giữ phong hóa nhơn-luân cho chánh nghĩa, khai thông pháp
tam-tài vậy là: THIÊN -ĐỊA - NHƠN.
Còn hiện nay Văn Bát âm là: Tam, Tiêu, Tranh, Đản, Kiềm,
Tỳ, Cò, Độc.
Bát âm võ là: Bồng, trống, kèn, chiêng, tum, mỏ, đẩu, bạc. Vì
có trống sơ khai nên có câu chú: "Úm ma ni bát ri hồng"
Còn câu kinh Phật-Mẫu rõ hơn:
"Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh."
Nhớ hồi Đạo Cao-Đài sơ khai, Đức Chí-Tôn dạy bậc Thiênphong phải học NHẠC-LỄ thì Đức Hộ Pháp có ý thắc mắc
bạch với ĐỨC CHÍ TÔN: Đời đã chê Âm-thanh sắc tƣớng sao
ĐỨC CHÍ TÔN còn buộc Chức sắc học NHẠC-LỄ làm chi?
ĐỨC CHÍ TÔN dạy rằng: Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đôi câu
liễn, đặt hai bên tả, hữu:
" BÁT HỒN TƢ MẬT CA HUỲNH LÃO
" VẠN VẬT ĐỒNG THINH NIỆM CHÍ TÔN"
Từ đây về sau Đức Hộ-Pháp không còn thắc mắc nữa.
b/- Về NGŨ THANH:
Cung Thanh-Cung làm chủ cho bốn mùa: Trung ƣơng, Mồ, Kỷ.
Thổ.
Cung Thanh-Thƣơng làm chủ ba tháng về mùa thu Tây
phƣơng: Canh, Tân, Kim.
Cung Thanh-Giốc làm chủ ba tháng về mùa xuân: Đôngphƣơng, giáp, ất, mộc.
Cung Thanh-Chủy làm chủ ba tháng về mùa Hạ: Namphƣơng, Bính, Đinh, Hỏa.
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Cung Thanh-vũ làm chủ ba tháng về mùa Đông: Bắc-phƣơng,
Nhâm, Quí, Thủy.
Trong mỗi cung có một Tiên-Hoàng làm chủ:
- GIỐC Long MỘC Tiên hiệu Hoàng Bá
- CHỦY Long HỎA Tiên hiệu Hoàng-Trọng.
- THƢƠNG Long KIM Tiên hiệu Hoàng-Thúc.
- VÕ Long THỔ Tiên hiệu Hoàng-Thiếu.
Đây là NGŨ-CUNG và NGŨ-HÀNH gắn liền với Thập-Thiêncan và Thập-Nhị địa chi.
Thập-nhị Địa chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi,
Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Kinh Phật-Mẫu hằng ngày tụng đọc rằng:
"Thập thiên can bao hàm vạn-tƣợng,
"Tùng địa chi hóa trƣởng càn-khôn."
Ấy là tạo hóa có 10 thiên can và 12 địa chi cùng tƣơng liên với
Lục Luật và Lục Lữ mà lƣu hành trong một năm đƣợc điềuhòa, nhơn-loại và vạn vật tồn sinh, tiến hóa theo luật thiên
nhiên của trời đất.
c/- Về Lục căn, Lục Lữ:
Nguyên vì ống Luật và ống Lữ có 6 bậc Âm và 6 bậc Dƣơng:
- Lục Luật về dƣơng là: Huỳnh chung, Thái thốc, Cổ tẩy, Nhuy
tân, Duy tắc, Vô dịch.
- Lục-Lữ về âm là: Đại lữ, Giáp chung, Trung lữ, Lâm chung,
Nam lữ, Ƣng chung.
Thành số định là 12 vì trong một năm có 12 tháng, 6 tháng
thuộc Dƣơng là lục Luật, 6 tháng Âm thuộc về lục Lữ để huân
bố các khí hậu trong càn khôn vũ trụ mà trƣởng-dƣỡng vạn
vật cho tiến-hóa lên.
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Buổi cổ thời Đức Hiên-Viên dạy ông Linh-Quản đến phía Tây
Chấn (đại hạ) sau núi Côn-Lôn lấy tre nơi hang Giải cốc, lấy
ba lóng chia làm hai ống.
Đức Ngài dạy phân bậc, dùi lỗ rồi dạy thổi hầu khải tấu cung
Huỳnh chung. Về sau các bậc Thánh Đế, kế tiếp chế ngự ra 6
ống, 12 ống và 36 ống, có ống dài, ống ngắn cắm vào trái bầu
để hòa với tiếng chim phụng trống, kêu là Hoàng, thuộc dƣơng
Lục Luật, chim mái kêu là Phụng thuộc âm Lục Lữ, hầu sánh
tấu cung Huỳnh chung để cầu đƣợc sự an-lành, sanh sanh
hóa hóa và nhơn-tâm chẳng cho phóng-túng mà sai việc cang
thƣờng, luân-lý, đạo đức, nghĩa nhân là bẳng căn Luật Lữ, làm
cho vạn pháp do theo điều hòa vạn loại trong càn khôn vũ trụ.
Trong Thánh giáo ĐỨC CHÍ TÔN dùng nhạc-lý mà dạy ĐẠO
rằng:
Trong tám tiếng phân tƣờng giai cấp,
Vọng CUNG THƢƠNG cao thấp tùy nhau.
GIỐC CHỦY võ hiệp thanh-tao,
Lục-căn Lục Lữ phân sao cho đều.
Xét lại Cơ Nhạc có căn nguyên tông tích lịch sử từ thuở sơ
khai, càn khôn phân định, nguyên thủy khai hóa dục tấn nhơnloại giữ đạo đức nghĩa nhân ghi ân-thâm từ đời Tam Hoàng
Ngũ-Đế. Tuy có khoản thạnh suy nhƣng không thất chánh,
đến đời Châu-Công, Khổng-Tử gia tâm chỉnh-đốn hoàn bị đủ
Ngũ-Kinh Tứ Truyện, đến đời Tần Thỉ-Hoàng "khanh sĩ phầnthơ" tức là đốt sách, chôn học trò nên KINH NHẠC bị mất chỉ
sót còn một thiên ghép vào kinh LỄ cũng có phần giảng-giải
các kinh truyện nhƣ trong bộ khai-tịch diễn nghĩa, thiên Nhạcký và tự-điển giải-nghĩa, thì NHẠC có lắm điều mật thiết sâu
xa, đối với nhân loại và cơ nhiệm mầu của tạo hóa.
Cũng vì thời-kỳ quá ƣ văn-minh cực điểm, đem nhiều điều dễ
theo cho nhơn loại khiến sai chơn truyền đạo nghĩa của Thánh
trƣớc Hiền xƣa. Để rồi chuyên chế, khinh khi, ganh ghét, hiếp
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lẫn, thù hằn, chiến tranh làm cho phong di tục diệt, kinh kệ
xem thƣờng, nghĩa-nhân che lấp đạo đức, lễ-nghi âm nhạc lần
lần coi là loại tình thƣờng lệ tục. Hôm nay ĐỨC CHÍ-TÔN
hoằng khai Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ là NHO TÔNG chuyển
thế, Phật giáo chấn hƣng, nhƣ vậy BỘ NHẠC HỘI-THÁNH rất
cần, về tinh thần, hình thức, bản bài của nghệ thuật; nhạc khí,
nhạc lý, nhạc điệu phải đƣợc ra vẻ là thuần-túy, hầu đáp ứng
với nhơn sanh trong nền Đại-Đạo.
Nên nhớ lại lời phổ hóa của Đức Hộ-Pháp rằng: "THI THƠ, LỄ
NHẠC là căn-bản chơn truyền pháp NHO TÔNG, BỘ NHẠC là
của chính mình Đức Chí-Tôn đã lập với BỘ LỄ, dầu dở hay
Bần-Đạo không quyền luận biện, chỉ làm theo ý muốn của Đức
Chí-Tôn mà thôi". Và Ngài nói: "Dầu nƣớc nào có văn minh
cực điểm tới đâu nữa, cũng không thể cải bỏ NHẠC đƣợc.
Nên có câu: "HƢNG Ƣ THƢ, TÁC Ƣ LỄ, THÀNH Ƣ NHẠC" ấy
là lời trong NHO GIÁO vậy".
Thiểu học lý tích cơ nhạc xin vắn tắt trên đây.
Bộ nhạc, ngày 6 tháng 7 năm Quí Sửu
Chƣởng quản Bộ Nhạc Trung-ƣơng (dl: 4-8-1976)
Phó Chƣởng quản Bộ Nhạc Trung ƣơng
Nhạc sƣ
TRẦN-VĂN-NIỆM
_____________
Phê kiến:
Nhạc Sƣ: VÕ THÀNH TƢƠI
Tóm lại: Dầu nƣớc văn minh nào ở trên mặt địa cầu này cũng
không thể bãi bỏ NHẠC đƣợc". (Ðức Hộ Pháp)
Ấy vậy, mình phải biết NHẠC. Khi nào cầm cây đờn, năm
mƣời cây hòa lại có một giọng thì tức nhiên CHỮ HÒA do nơi
NHẠC mà sanh ra vậy". (Ðức Hộ Pháp)
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8- Nguồn gốc Đạo học của Lễ Nhạc:
LỄ NHẠC sản-xuất do nơi Huỳnh-Đế với Châu Công. Thế nên
Đạo Cao-Đài ngày nay Đức Chí-Tôn lập ba ban: Lễ, Nhạc,
Đồng-nhi cốt lấy chữ hòa làm gốc, cũng là pháp qui Tam-bửu
qua hình-thức:
- Lễ thuộc về TINH để thể hiện chữ tâm.
- Đồng-nhi đọc kinh hòa giọng là KHÍ.
- Nhạc là THẦN. Nói chung đây là hồn Đạo. Do vậy mà Thểpháp là tƣợng hình của Bí-pháp, phải chỉnh-đốn các thức lệ
cúng kính, không đƣợc chế cải.
9- Đức Chí-Tôn mở Đạo dùng cả Âm, thinh, sắc, tƣớng, để
cảm hóa nhân-tâm không gì bằng Âm-nhạc
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. Lời tựa trong kinh Thi đã diễn-tả đƣợc
tinh-thần ấy: "Khi hoài-bão còn ở trong tâm của ngƣời là Chí,
phát ra lời là Thi. Tình động ở trong mà diễn ra bằng lời, lời
thấy chƣa đủ thì ta ta-thán. Ta-thán thấy chƣa đủ, thì ta ca
vịnh. Ca vịnh thấy chƣa đủ, thì bất-giác tay ta múa, chơn ta
nhảy. Tình cũng phát-động ở trong mà diễn ra bằng âm thanh.
Âm-thanh thành bài gọi là âm-nhạc: Nƣớc trị thì âm-nhạc yên
và vui, chánh-trị đƣợc điều-hòa. Nƣớc loạn thì âm-nhạc oán
và nộ, chánh-trị bị ngang trái, Nƣớc mất thì âm-nhạc buồn và
rầu, dân-tình khốn đốn. Bởi vậy, chính-đính còn hay mất, làm
động đến thiên địa, cảm đến quỉ thần, không gì bằng Kinh Thi".
Từ khi mới mở Đạo, Đức Hộ-Pháp đã chú-ý đào luyện cho bộ
Nhạc về môn Âm-nhạc cổ-truyền, Đức Ngài ban Thánh lịnh
cho Chức-sắc Bộ Nhạc để đi hành Đạo địa-phƣơng và giải
thích về giá-trị cần-thiết của Nhạc.
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"Qua lấy một bằng cớ rõ-ràng, ngƣời Pháp đã nói: "La
Musique adoucit les Moeurs". Nhạc làm cho phong-hóa, luân
lý tốt đẹp dịu-dàng, mà không phải một mình nƣớc Pháp mà
thôi, mà các liệt quốc Âu-Châu đều cũng nói.
Nhạc 樂 là cái gì đặt bên trên âm-thanh.
Thanh 聲 là một tiếng kêu nào bất cứ. Khi tiếng kêu đó có
văn-vẻ, tiết-điệu thì gọi là Âm 音. Khi âm đó đƣa tới Đức gọi là
Nhạc."Thanh văn chi vị âm, đức âm chi vị nhạc" 聲 聞 之 謂 音
德 音 之 謂 樂.
Con vật mới biết thanh mà chƣa biết âm (tạm nói theo thông
lệ). Ngƣời thƣờng chỉ biết âm mà chƣa biết nhạc. Chỉ có bậc
quân-tử mới biết đƣợc Nhạc tức là cái đức của âm-thanh. Cái
Đức đó là Hoà."Nhạc dữ thiên địa đồng hoà" 樂與天地同和 Cái
chính cốt của Nhạc là ở chỗ Hoà với thiên-điạ. Muốn cho "chí
đức" "chí Hoà" thì phải thấu triệt cả cái hoà hàng ngang cũng
nhƣ hoà hàng dọc. Chính là chữ thập 十 đó vậy.
10- Hai câu liễn về Lễ Nhạc:
Hai câu liễn về LỄ NHẠC đã minh định tôn chỉ và lập trƣờng
của LỄ NHẠC quan trọng đến mức độ nào rồi.!
LỄ xuất phát từ nơi cõi trần này để làm sáng tỏ đức độ của
con ngƣời phải biết tôn trọng sự trật tự, lớn nhỏ phân minh.
NHẠC do thiên nhiên tác động để truyền bá rộng rải khắp toàn
cầu với mục đích duy nhất là sự điều hòa.
- LỄ dĩ Địa trần minh định nhơn gian tôn trật tự.
- NHẠC do Thiên tác tuyên thông thế giới chủ Điều Hoà.
•禮以地塵明定人間尊秩序
•樂由天作宣通世介主調和
Ngày nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy NHO TÔNG
chuyển thế mà Đạo Nho lấy LỄ NHẠC làm trọng yếu.Thế nên
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ba ban LỄ, NHẠC, ĐỒNG NHI là bộ phận chủ yếu của NHẠC
Đại-Đạo ngày nay.
11- Những âm-thanh trong vũ-trụ tạo thành Tam-bửu của
Nhạc:
Cái vi-diệu của Nhạc là HÒA. Cái gốc hòa phát nguyên từ trời,
đất và ngƣời, gọi là Thiên, địa, nhân làm cái gốc của vạn-vật:
Trời sinh ra vạn-vật, Đất nuôi vạn-vật, Ngƣời làm thành vạnvật.Ngƣời cảm-thông cái nghĩa của đất trời mà lý hội:
* Trời sinh ra vạn-vật bằng hiếu đễ.
* Đất nuôi vạn-vật dƣới hình-thức ăn uống.
* Ngƣời hoàn-thành bằng LỄ NHẠC.
Tuy nhiên làm sao thấy đƣợc nhạc? - Vì nó từ trong lòng vũtrụ, Từ trong lòng vạn-vật, Từ trong lòng mọi ngƣời. Nếu cả
tiếng côn-trùng không tấu lên làm sao nghe đƣợc âm-thanh
rộn rã. Tiếng gió không khua động cành lá làm sao nghe đƣợc
rì rào? Lòng ngƣời không cảm hoài, vui buồn ai-oán thì làm
sao có đƣợc khúc nhạc lòng. Tất cả hòa thành Nhạc của vũtrụ vạn vật. Nếu đƣợc tinh-ba chắc lọc hòa-đồng với vũ-trụ sẽ
thành Thiên thiều. Sự tinh-ba đó là điều-hòa nên mới sinh ra
Lễ tức là trật-tự, ngăn-nắp, khiêm-cung, hòa-ái.
LỄ NHẠC là hai điều trọng-hệ của Đức Chí-Tôn. Khi Ngài đến
vẫn chú-ý đến hai điều ấy. Thầy nhấn mạnh: "Nhạc Lễ là pháp
nhà Nam. Thầy muốn giữ-gìn sao cho đƣợc trọn vẹn, các con
hiểu?"
12- NGUỒN GỐC Thần bí của LỄ NHẠC:
Theo quan-niệm cổ-nhân dù ĐÔNG hay TÂY thì NHẠC cũng
có một nguồn gốc rất thần-bí. Ngƣời Ấn-Độ cho rằng NHẠC do
vị Nữ Thần Saraswati, con gái của thần sáng tạo vũ trụ
Brahmâ chế tạo ra, còn các raga (điệu nhạc) chánh thì do thần
Mahadev và vợ là Nữ-Thần Parviti sáng tạo. Ngƣời Ấn-Độ lại
còn tin rằng điệu raga megh là điệu nhạc thuộc hành thủy khi
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nào hát lên thì trời mƣa nên trong những năm hạn hán, họ
thƣờng thỉnh cầu các ca sĩ danh tiếng đàn hát lên điệu nhạc ấy
để cầu mƣa. Đối với dân Trung Hoa thì NHẠC do các vị Thánh
vƣơng chế tạo ra khi nghe tiếng chim phụng, chim loan, tiếng
sấm. Ngƣời đầu tiên làm việc ấy chính là vua Phục Hi, nghe
tiếng chim phụng kêu Ngài đã làm ống tiêu bằng trúc theo hình
chim phụng. Khi thổi lên, ống tiêu phát ra những âm thanh
giống nhƣ tiếng hót của chim phụng. Đến đời Hoàng Đế, nhà
vua đã chế ra một loại ống thổi gọi là kèn dốc mà khi âm thanh
phát ra thì tạo thành thanh "GIỐC" giống nhƣ tiếng hai con
chim phụng cùng kêu lên hay hai con rồng cùng ngâm lên.
Theo Đức KHỔNG TỬ thì NHẠC do âm sinh ra "Nhạc giả âm
chi sở do sinh dã". Mà ÂM có năm bậc: CUNG, THƢƠNG,
GIỐC, CHỦY, VŨ. Vả lại NHẠC có một nghĩa rất rộng gồm cả
đàn, hát, văn thơ, chuông trống.
13- SỰ TƢƠNG QUAN GIỮA LỄ VÀ NHẠC
Nhƣ vậy chủ đích của NHẠC cũng tƣơng tự nhƣ chủ đích của
LỄ là vừa tiết-chế tánh-tình mà cũng vừa hàm-dƣỡng nó,
nghĩa là vừa bắt buộc tính-tình phải tuân theo qui-luật vừa bồi
dƣỡng để nhân-tính càng ngày càng phát triển hầu tiến đến
chỗ chí-thiện. Trong thiên NHẠC-KÝ (sách Lễ ký) chép rằng:
"Ngƣời ta sinh ra vốn tĩnh, đó là tính Trời, cảm với vật ở ngoài
mà động là cái muốn của tính. Vật đến thì cái biết của mình
biết, nhiên-hậu cái ƣa, cái ghét mới hình ra. Cái ƣa cái ghét
mà không đƣợc tiết-chế ở trong, cái biết của mình bị ngoại vật
dẫn dụ, cứ thế mà không nghĩ lại thì thiên-lý tiêu-diệt vậy."
Xem thế, ngoại vật có thể làm mất cái thiên-tính của ngƣời ta
đi, bởi vì: Cái thƣờng tình của hạng ngƣời trung-nhân hễ có
thừa thì xa-xỉ, không đủ thì bỏn xẻn, không ngăn cấm thì dâm
đảng, không theo tiết độ thì sai lầm, buông thả lòng dục thì hƣhỏng. Cho nên ăn uống phải có hạn-lƣợng, y phục phải có tiết
chế, cửa nhà phải có pháp độ, súc tụ phải có số thƣờng, xe cộ
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và đồ dùng phải có hạn-chế, đó là đề phòng cái nguồn loạn
vậy", vì lẽ đó nên mới "theo thƣờng tình của ngƣời ta mà đặt
ra LỄ để ngăn giữ ngƣời ta khỏi làm bậy". Nhƣ vậy thì "LỄ tiết
chế cái tình, cấm sự loạn sinh ra cũng nhƣ bờ đê giữ nƣớc
khỏi tràn và nếu nói rằng đê cũ không dùng chi mà phá nó đi
thì sẽ bị nƣớc tràn ngập, nói LỄ cũ không dùng đi mà bỏ nó đi
thì ắt có rối loạn."
Nếu LỄ đã đủ cái chủ-đích nhƣ thế nào thì NHẠC cũng đƣợc
cổ-nhân đặt ra với chủ-đích nhƣ thế ấy hay nói khác đi LỄNHẠC đƣợc các Thánh-Nhân tạo ra là để chế ngự-tình ngƣời
mà nếu bỏ đi thì lấy gì đè-nén dục-vọng xấu-xa nữa. Sách LỄKÝ viết rằng:"Ngoại vật khiến ngƣời cảm-xúc không cùng, vậy
thì cái ƣa cái ghét của ngƣời mà không đƣợc tiết chế thì khi
vật đến ngƣời bị cảm mà hóa theo giống nhƣ điều mình ƣa
muốn. Ngƣời mà hóa theo giống nhƣ vật mình ƣa muốn thì
thiên-lý Trời phú cho sẽ bị tiêu diệt và có thể thực hành tất-cả
những cái dục-vọng xấu xa. Đã nhƣ thế ắt có cái tâm bội
nghịch, trá ngụy, có những hành vi dâm dật, tác loạn. Vì đó
mới sinh ra những việc kẻ mạnh hiếp ngƣời yếu, số đông tànbạo với số ít, kẻ có trí thì lừa dối ngƣời ngu, kẻ can đảm làm
khổ kẻ nhát gan rồi kẻ đau ốm không đƣợc nuôi dƣỡng, ngƣời
già, con trẻ, kẻ cô độc không đƣợc an thân, ấy là cái đƣờng đi
tới đại-loạn vậy. Vì thế mà Tiên-Vƣơng chế ra LỄ NHẠC để
tiết chế cái tình của ngƣời: "Dây rơm, mũ mấn, khóc lóc là để
điều chỉnh lễ tang, chiêng trống, đồ dùng, ca vũ là để định cái
giới-hạn cho sự biểu-lộ cái tình trong những lúc vui-vẻ; lễ cƣới,
lễ quan (lễ đội mũ), lễ cài trâm là để phân biệt con trai, con gái,
tiệc liên hoan, giỗ chạp là để làm cho sự giao tiếp giữa các
hạng ngƣời đƣợc thích đáng, đứng đắn.
14- NGHI THỨC CHỈNH ĐỐN LÒNG NGƢỜI TRƢỚC ĐÃ
LỄ là những phép tắc qui củ đƣợc đặt ra hay là tập quán của
xã hội. Nghĩa rộng Lễ còn là quyền chính của nhà vua cùng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

162

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

cách tiết chế của nhân dân và cả những việc thích-hợp với cái
lẽ công chính-đính của đạo-lý và lẽ thích-nghi của sự-lý.
LỄ còn là cái thực của Nghĩa. Lễ tự đối với từng ngƣời là
những qui củ đặt ra buộc thân-xác phải theo để tới mục-đích
chính-đính và bền-bĩ của mình. Lễ còn là những cái tự khắc
phục chính thân mình để khỏi ra ngoài tập-quán của cái Lễ thi
hành, để hàm-dƣỡng cái tính-tình của đồng-loại, giữ mực
trung mà xử-kỷ tiếp-vật, tức là tự xử với mình và tiếp ngƣời
vậy. Thế nên, Thánh-nhân mới đặt ra Lễ để ngăn giữ cái tình
cảm của ngƣời ta cho có chừng mực, không nên có lúc tháiquá, lại có khi bất-cập. Khổng-Tử nói rằng: "Cung nhi vô lễ tắc
lao, thận nhi vô lễ tắc tứ, dũng nhi vô lễ tắc loạn, trực nhi vô lễ
tắc giảo." Nghĩa là: Cung kính không có Lễ thì nhọc, cẩn thận
không có lễ thì khiếp sợ, Dũng mà không có lễ thì loạn. Tính
thẳng mà không Lễ thì ngang-ngạnh, nên kẻ vũ-dũng mà
không có Lễ ắt là kẻ vũ-phu mà làm loạn. Trong cuộc mạnh
lớn mà không có Lễ thì ắt lắm điều càn bậy nên ngƣời Quântử coi cuộc mạnh mẽ to lớn mà không phải Lễ thì không bƣớc
chân vào vậy.
Phu-Tử lại nói rằng: "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật
ngôn, phi lễ vật động.".Tức nhiên: không phải Lễ chớ trông,
không phải Lễ chớ nghe, không phải Lễ chớ nói, không phải
Lễ chớ động. Nhƣ ở đây nói rõ là: Không phải Lễ chớ bƣớc
vào. Ngƣời Quân-tử trong lúc thời mình đang mạnh-mẽ lớnlao nhƣ vậy, tài đức lớn lao thì tới đâu hay thi-hành gì ai mà
chẳng phục, chẳng hanh-thông? Những nơi không phải Lễ thì
không bƣớc chân vào. Trong cuộc Đời, ngƣời Quân-tử xử kỷ,
tiếp-vật nhƣ vậy tỏ rõ là có một nghị-lực tự-chủ mạnh-mẽ to
lớn biết là dƣờng nào! Có thể ngăn-cản ép mình theo ý muốn
của mình mà không bao giờ phóng đãng theo vật-dục. Nhƣ
những kẻ vũ-phu có cái lực năng cử đỉnh, sức đánh muôn
ngƣời, ra trận thì bách chiến bách thắng mà tâm mình vẫn
chƣa đƣợc chính. Nhƣ Nã-phá-Luân cứng mạnh thế mà cũng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thành mềm-yếu bên cạnh nàng Joséphine. Trụ-vƣơng sức
địch muôn ngƣời mà cái trí chỉ xiêu về với nàng Đắc-Kỷ. Thử
hỏi lỗi ấy do ai? Do nàng Joséphine chăng? Do nàng Đắc-Kỷ
chăng? Ngẫm cũng buồn cƣời: Ngƣời ta đẹp, ngƣời ta quyến
rũ với sắc nƣớc hƣơng trời ấy thì mặc ngƣời ta, can chi tới
mình, mà đắm, mà lụy rồi đổ cho tại "Đàn bà"! Chỉ có thắng
mình không đƣợc mà tự làm lụy cho mình, mà làm cho "Ngửa
nghiệng chín bệ, gập-ghình ba châu" là tại các Ông chứ sao lại
đổ là tại Đàn bà đẹp? Cái vũ-dũng của những đấng nhân-quân
đó cũng chỉ là những sức mạnh đè-ép đƣợc ngƣời mà chƣa
có thể tự đè ép đƣợc mình, cho nên mới bị cái nạn vong-quốc.
Cái sức mạnh to lớn không chính-đính có thể mất đƣợc mà cái
trí óc của đứa thất-phu khó lòng cƣớp nỗi. Cho nên cái trí của
đấng Quân-tử to-lớn mạnh-mẽ lắm thay, không cần trị ngƣời
mà tự trị mình đƣợc thì ắt ngƣời phải trị đƣợc. Ôi! những lời
răn của Thánh nhân cao xa lắm thay! Khổng-tử nói rằng: "Tam
quân khả đoạt Suý dã, xất-phu bất khả đoạt trí dã" Luận-ngữ:
Tử-hãn IV. Nghĩa là có thể bắt đƣợc Tƣớng suý trong đám ba
quân, mà không thể cƣớp đƣợc cái trí của đứa thất-phu. Ở đời
chẳng gì mạnh mà to bằng cái Trí, chẳng gì giàu-có hơn cái
Trí. Ngƣời biết luyện cái Trí có thể tự khắc kỷ, đó là bậc Đại
tƣớng đại-tài mạnh mẽ nhƣ Trời-đất, giàu có hơn bốn bể.
Đạo Cao-Đài chỉ một câu là đủ: "Ngũ nguyện Thánh Thất an
ninh" tức nhiên chính mình phải tự an cái tâm của mình làm
Chủ cái tánh của mình.

LỄ NHẠC CỦA TRỜI ĐẤT
Đức Thƣợng Sanh ban Huấn dụ: "Các Đấng Thánh nhân thời
cổ tìm cái căn nguyên cao xa và tôn quí của LỄ NHẠC ở trong
đạo tự nhiên của Trời Đất và cho rằng: LỄ là cái trật tự của
Trời Đất, NHẠC là cái điều hòa của Trời Đất. Võ trụ nhờ có LỄ
NHẠC mà tồn tại, vạn vật trong Trời Đất nhờ có LỄ NHẠC mới
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có trật tự phân minh, thời tiết thuận lợi, Âm Dƣơng luân
chuyển, khí tính điều hòa mà giúp cho cơ sanh hóa.
Nói cách khác, LỄ NHẠC của Trời Đất tức là cách sắp đặt
của Đấng Tạo hóa, làm cho vạn vật đƣợc có vị trí phân minh
không sai đƣờng, không đổi hƣớng: hết Xuân qua Hạ, Thu
mãn kế Đông về, mƣa nắng tùy theo mùa, gió sƣơng tùy theo
tiết, hết ngày tới đêm, hết tối tới sáng, nhựt nguyệt tuần tự
chuyển luân, phân phối Âm Dƣơng điều hòa, ấm lạnh thế nào
cho cỏ cây đƣợc sởn sơ, mùa màng đƣợc kết quả.
Cơ quan sanh hóa của ngƣời và vật nhờ đó mà tồn tại và tiếp
diễn mãi. Cái trật tự và cái điều hòa làm cho vạn vật sanh tồn.
Đó tức là LỄ NHẠC của Trời Đất vậy."

LỄ NHẠC ĐƢỜNG
Ông Cao Quỳnh Diêu nói: 01-8-Nhâm Thìn (dl 19-9-1952)
"Trong khi ra ngoài tƣơng tiếp với nhơn quần xã hội, đáng mặt
một học sinh nơi Lễ Nhạc Đƣờng của Đại Đạo, vì Lễ Nhạc là
hai quan điểm đặc sắc của Nho Tông để đoạt phép điều hòa
nâng cao hồn nƣớc. Chƣ vị phải để ý cẩn thận về đó cho lắm
mới khỏi hổ lòng với lời Thánh giáo của các Đấng thiêng liêng
đã dạy câu: Nho tông chuyển thế nơi cửa Đại Đạo".

LỄ NHẠC VIỆN
Điều thứ 3: Tiếp Lễ Nhạc Quân đƣợc phép giữ tài chánh của
Lễ Nhạc Viện và cầm sổ sách thâu xuất cho phân minh mọi
khoản. Sổ nầy mỗi cuối tháng phải có Phụ Thống Lễ Viện
Hành Chánh và Lễ Viện Phƣớc Thiện chấp thuận và ký tên
mới đủ lẽ.
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LỄ KHAI ĐẠO
Đến ngày 14 tháng 10 Bính Dần, nhằm ngày 18-11-1926, Ðức
Chí Tôn dạy thiết Ðại Lễ Khai Ðạo chánh thức tại Từ-Lâm-Tự
tỉnh Tây-Ninh, đồng thời Ðức Chí-Tôn lập Pháp Chánh-Truyền
phong vị cho Chức-Sắc Hiệp-Thiên Ðài, Cửu Trùng-Ðài và
Ðức Chí-Tôn dạy nhóm Hội Thánh lập Luật, vậy sau ba tháng
Ðại-Hội, Ðạo đã có Pháp, có Luật thì nghiễm nhiên Ðạo thành
một nền Tôn Giáo danh gọi là Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ.

LỄ PHÁP
"Theo Lễ pháp thì Lễ sĩ phải thấu hiểu rằng: Lễ đã dạy kỹ,
bƣớc bằng chữ Tâm 心 tức là giữ trọn tấm lòng thành, đi đứng
có mực thƣớc, tùy theo nhạc chầu 7 lá phách mới bƣớc vào
một bƣớc, ấy là trạng thái bƣớc LỄ đi đứng có vẻ tề chỉnh, còn
hiến dâng Tam bửu: Bông, Rƣợu, Trà, tức là tạm dùng ba món
để thể hình: Tinh- Khí- Thần, nghĩa là chúng ta hiến lễ cho
Đấng Chí-Tôn với tấm lòng chí thành thƣờng chứa ba tôn chỉ
của Tam giáo là: Bác ái, Công bình và Điều hòa, tƣơng tự nhƣ
nơi cơ bí truyền có thể hình Tam giác đóng khuôn bao quanh
lƣơng tâm (huệ nhãn). Tóm tắt cả ý nghĩa là trong mỗi cuộc Lễ
hiến cho Đức Chí-Tôn hoặc các Đấng thiêng-liêng hay là các
bậc Tiền Hiền đã quá vãng, cả hành vi của mấy em Lễ sĩ và
Nhạc sĩ biểu diễn vốn để tƣợng trƣng cái phép cƣ xử theo LỄ
cho nhơn loại dõi chƣớc. Nếu muốn yên vui với nhau nơi cõi
tạm nầy, nhơn loại cần phải cộng sự với nhau bằng tấm lòng
thành thật, tâm hằng giữ vững ba món báu là: 1-Yêu đƣơng
với nhau. 2- Đoan chánh với nhau. 3- Hòa nhã với nhau; hầu
đƣợc tránh khỏi mọi nỗi sai lầm với nhau trong bƣớc đƣờng
đời. Ấy là đúng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, vì Chí Tôn đã
có dạy chúng ta nhiều lần với câu Thánh giáo nầy: "Chẳng cần
chi hơn là Thầy thấy các con để tâm hòa nhã với nhau. Đó
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mới thật là Lễ long trọng các con hiến cho Thầy". Mà đó cũng
là ba tôn chỉ của Nho- Thích - Đạo".

LỄ PHÉP
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Ngƣời phải thƣơng nhau nhƣ con một cha. Cả hoàn cầu là đại
chánh chung cả nhơn loại, không hại lẫn nhau, lấy lễ phép mà
giao thiệp cùng nhau, lấy công bình mà đối đãi cùng nhau. Lo
cho Ðạo hữu trong nền Ðạo có cơ sở làm ăn, biết làm lành là
quí.
Que l'humanité soit une, une comme race, une comme
religion, une comme penseé (nhân loại chỉ có Một: một nòi
giống, một tôn giáo, một tƣ tƣởng)
Ấy là cuộc sửa đời lập Tân Thế Giái (Ere nouvelle) của Ðại Từ
Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Ðạo.
Thầy dạy: "Thầy khuyên kẻ cầu Đạo hầu đàn ngày mai. Bữa
nay, Thầy phạt chẳng cho ai xin chi hết đặng cho biết lễ phép
chút đỉnh."

LỄ SANH (Phẩm)
禮生
Đức Thƣợng Đế giáng tại Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh) Thứ
bảy: 20-11-1926 (âl: 16-10-Bính Dần) lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài Nam phái, lần lƣợt các phẩm, là:
Pháp Chánh Truyền: "LỄ SANH là ngƣời có hạnh, lựa chọn
trong chƣ Môn đệ mà hành lễ". - Chú Giải: "Thầy đã nói Lễ
Sanh thì phải lựa chọn ngƣời có hạnh hơn hết trong chƣ Môn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðệ của Thầy, ắt buộc phải hạnh nết hoàn toàn, huống chi phải
vào bực Lễ Sanh mới mong bƣớc qua hàng Chức Sắc, thì Lễ
Sanh tất phải là ngƣời xứng đáng, có đủ tƣ cách, học thức mà
làm một vị Chức Sắc Thiên Phong ngày sau. Tuy vẫn đã biết,
lúc Thầy lập Pháp Chánh Truyền, thì Thầy dạy hành lễ dƣờng
ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi phong hóa nhà Nam ta buộc phải
vậy, chớ Lễ Sanh mà đối chức "Anh" ( Frère) của Thánh Giáo,
thì phận sự cao trọng của Chức Sắc ấy là dƣờng nào! Sau đây
buộc Lễ Sanh phải có cấp bằng nơi trƣờng Ðạo, mới mong dự
cử vào địa vị ấy. Vậy thì Lễ Sanh là ngƣời thay mặt cho Giáo
Hữu, khi Giáo Hữu vắng mặt, mà hành lễ cúng tế Thầy, song
phải tùng quyền Giáo Hữu mà hành sự (1).
Pháp Chánh Truyền: "Chúng nó đặng đi khai đàn cho mỗi Tín
Ðồ". - Chú Giải: Lễ Sanh phải đi thăm viếng các nhà Ðạo
Hữu, thƣợng tƣợng khai đàn; dạy cho biết lễ nghi cúng tế
Thầy, thay quyền cho Giáo Hữu. Nhƣ ngày kia Ðạo đã xuất
dƣơng ra ngoại quốc thì sẽ có nhiều dân tộc chẳng có thể thờ
phƣợng nhƣ Nam, phận sự của Lễ Sanh đây mới ra sao?
Tƣởng chẳng chi khác hơn là đổi ra phần thăm viếng Tín Ðồ,
an ủi, dạy dỗ chăm nom dìu dắt trong đƣờng Ðạo cũng nhƣ
đƣờng Ðời, thay quyền cho Giáo Hữu.
Pháp Chánh Truyền: "Thầy dặn các con rằng: Lễ Sanh là
ngƣời Thầy yêu mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó". - Chú
Giải: Thấy lòng bác ái của Thầy bắt động lòng, vì Thầy đã biết
rằng Lễ Sanh phải chịu tùng phục dƣới quyền ngƣời sai khiến,
nên phải có hạnh đức, mới biết an phận mình, mà chịu phần
lòn cúi, quật hạ đặng. Thầy lại để lời dặn rằng: "Lễ Sanh là
ngƣời yêu mến của Thầy", ấy là Thánh ý muốn không cho kẻ
bề trên lấy quyền hiếp em dƣới.
Pháp Chánh Truyền: "Nhƣ đặng hàng Lễ Sanh mới mong
bƣớc qua đƣợc hàng Chức Sắc". - Chú Giải: Câu nầy trên đã
giải rõ, nên chẳng cần lập lại, nhƣng phải nhắc rằng Lễ Sanh,
hoặc đặng đắc cử hay là có khoa mục mới đạt vị.
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Pháp Chánh Truyền: Kỳ dƣ Thầy phong thƣởng riêng mới
qua khỏi ngã ấy mà thôi, "nghe à!" -Chú Giải: Phải có cấp
bằng Lễ Sanh mới vào hàng Giáo Hữu đặng, kỳ dƣ Thầy
giáng cơ phong thƣởng riêng, mới qua đặng Pháp Chánh
Truyền, Thầy quyết định với tiếng "nghe à!" xin khá để ý (2).
Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau
công cử.
LỄ SANH (Elève Prêtre) Thánh Giáo của Ðức CHÍ TÔN nói
rằng: "Lễ Sanh là đứa có hạnh trong con cái của Thầy lựa
chọn, để hiến lễ trọng cho Thầy". Lễ Sanh là ngƣời có hạnh
kiểm tốt, đƣợc quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ, đứng vào
hàng Thiên Thần. Nhờ ơn Ðức LÝ GIÁO TÔNG định cho, theo
Ðạo Nghị Ðịnh thứ ba, điều thứ hai cho Lễ Sanh đƣợc cầm
quyền Hành Chánh một Tộc Ðạo. Số Lễ Sanh không có giới
định, bao nhiêu cũng đƣợc. Phải vào hàng Lễ Sanh mới mong
nhập vào Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN đƣợc.
Phẩm Lễ Sanh chƣa đƣợc vào hàng Chức sắc, chỉ là ngƣời có
hạnh đức dùng vào việc Lễ nghi. Ngày xƣa dùng phẩm Lễ
sanh này là ngƣời dâng Lễ (nay đổi ra là Lễ Sĩ). Tôn chỉ của
Đại Đạo Tam Kỳ là Phổ Độ, thế nên quyền Chí Tôn hữu hình
tại thế là khi nào Giáo Tông hiệp cùng Hộ-Pháp làm một. Từ
khi Đức Lý Giáo Tông hiệp với Đức Hộ-Pháp mới lập thêm
Bàn Trị sự gọi là Hội Thánh Em, do vậy mà phẩm Lễ Sanh mới
đƣợc nâng lên hàng Chức sắc, có trách nhiệm thuyên bổ, đảm
trách vụ đặc sứ, sau này Cai quản Tộc Đạo nên còn là ĐầuTộc Đạo.
Số Lễ Sanh thì hằng hà, bao nhiêu cũng đặng, cũng chia ra 3
Phái: Thái, Thƣợng, Ngọc. Thảng nhƣ có một vị Giáo Hữu
Phái Thái qui liễu, tất cả Lễ Sanh xúm nhau công cử một vị
Phái Thái đặng thay thế, mà chỉ chọn một ngƣời của Phái Thái
thôi, còn hai Phái kia còn chờ đợi.
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Đức Lý dạy: "Những vị Lễ Sanh tân phong, ta cũng nên rộng
ân phong thƣởng, nhƣng mà ra lịnh cho ba vị Quyền Chánh
Phối Sƣ xem xét lại hồ sở kỹ lƣỡng đặng bôi xóa những vị mới
phạm tội, còn những vị không phổ tế, không giáo đạo thì nên
đình đãi lại. Khi chỉnh đốn xong, cầu Lão đến định phái".
"Hộ Pháp, hiền hữu nghe Lão: Hiền hữu nhớ rằng Chí Tôn chỉ
có lập Hội Thánh chớ không có lập Thế đạo. Hiền hữu nhớ
rằng Lễ Sanh là tín đồ để hành lễ mà thôi. Bởi chúng ta muốn
nền Đạo đủ Thiên đạo và Thế đạo, nên Lão xin cùng Hiền
hữu, buổi nọ lập nên Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự,
rồi lại đem phẩm Lễ Sanh vào hàng Chức sắc làm đầu nhơn
sanh trong Quyền Vạn Linh đã lập.
Hiền hữu có nghĩ vì tại sao Lão phải dâng quyền Giáo Tông
cho Hiền hữu, đặng có trọn quyền Chí Tôn hữu hình tại thế
chăng?
Hộ Pháp: Xin Ngài dạy rõ.
- Cƣời!... Thì cũng do lòng từ bi vô tận của Đại Từ Phụ lo cho
con cái của Ngƣời, chỉ sợ cái oai của Lão, vì còn cầm quyền
thiêng liêng mối Đạo quá chấp nê, tánh không dung thứ tội
tình con cái của Ngƣời nên phú giao cho Hiền hữu, là bạn
đồng sanh biết đau đớn, biết khổ cực với mảnh thi phàm mà
rộng dung cho họ.
Cƣời!... Quyền Chí Tôn trong tay Hiền hữu thì cứ tự dụng
đặng định vị cho Thánh thể của Ngƣời, Lão chẳng nên can
thiệp vào đó. Nầy hiền hữu, Lão nói thử: Hiền hữu nghĩ coi có
lẽ nào Lão cầm cơ thăng vị cho những ngƣời nhƣ: Kiên, Chẩn,
Thạch, Dƣợc.
Cƣời... Hiền hữu tự mình định liệu lấy. Nếu cần, phò loan nơi
Giáo Tông Đƣờng, Lão sẽ đến bàn luận".
_______________________
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Chú thích (1) Luật cầu phong áp dụng từ hàng Lễ Sanh,
những ngƣời dự sổ cầu phong phải là Chánh Trị Sự có 5 năm
công nghiệp đầy đủ và tròn trách nhiệm. Một đôi khi có lịnh ân
xá cho những Phó Trị Sự hoặc Thông Sự lâu năm đƣợc đem
tên vào sổ cầu phong. Ðạo hữu có công nghiệp phi thƣờng
cũng đƣợc dự sổ cầu phong. Và Chức Sắc Ban Thế Ðạo từ
phẩm Hiền Tài đƣợc cầu ân phong vào phẩm Giáo Hữu đổ
lên. Ngoài ra mọi ngƣời đều phải đi qua mặt luật Chánh Trị Sự
5 năm cả.
(2) Quyền CHÍ TÔN ân tứ cho các Chi Phái gia nhập về Hội
Thánh và do theo công nghiệp phi thƣờng của họ.
Cho nên theo Thể Pháp, phẩm vị tại thế nầy đối với phẩm vị
Thiêng Liêng trong Cửu Phẩm Thần Tiên.
(1) Nhiều khi chƣ Hiền Hữu lạm dụng danh Lễ Sanh mà cho
kẻ hiến lễ làm cho mất thể diện của vị Thiên phong. Vậy Lão
đặt tên cho kẻ hiến lễ ấy là Lễ Sĩ.

LỄ SĨ
禮士
E: Student priest.
F: Elève prêtre.
Lễ Sĩ (Elève Prêtre) thƣờng gọi là học trò Lễ.
Vào buổi đầu khai Đạo thì Lễ Sanh là ngƣời giữ phận sự điện
lễ. Ðiện lễ là hai tay cung lên, bƣng phẩm vật đem từ ngoại
nghi vào nội nghi, bƣớc đi theo hình chữ Tâm 心 trao cho
Chức sắc quì tại Nội nghi hiến lễ lên Ðức Chí Tôn. Lễ sanh, ở
đây không phải là phẩm vị Chức sắc, mà là ngƣời xƣớng lễ và
điện lễ, nên sau nầy, Đức Lý Thái Bạch đổi lại gọi các vị ấy là
Lễ sĩ cho phân biệt. Ngài nói: "Nhiều khi chƣ Hiền Hữu lạm
dụng danh Lễ Sanh mà cho kẻ hiến lễ làm cho mất thể diện
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của vị Thiên phong. Vậy Lão đặt tên cho kẻ hiến lễ ấy là Lễ
Sĩ".
Lễ Sĩ: do nơi Sắc Lịnh số 51 đề ngày 9 tháng 11 năm Bính Tý
(22 12 1936) năm thứ 10 (*), Lễ Sĩ trọn hiến thân và có cấp
bằng của Hội Thánh, cứ đủ 5 năm công nghiệp thì đặng thăng
thƣởng Lễ Sanh, khỏi phải đem ra quyền Vạn Linh công nhận.
Đức Cao-Đài dạy: 16-6-Bính Dần (Dimanche 25 Juillet 1926)
"Mấy đứa Lễ Sanh cốt để sắp đặt sự nghiêm trang trong đàn
cầu Thầy, chớ chẳng phải duy để đi Lễ mà thôi, mỗi Đại Đàn
phải đủ mặt; chúng nó phải ăn mặc trang hoàng: hai đứa
trƣớc, hai đứa sau xem sắp đặt sự thanh tịnh. Thầy dặn các
con nhƣ đàn nội chẳng nghiêm Thầy không giáng, ba con nhớ
nghe!". Nay phân biệt:
- Lễ sĩ là ngƣời hiến lễ, học trò lễ.
- Lễ Sanh là phẩm vị Chức sắc dƣới Giáo Hữu.
Thầy dạy buổi đầu: "Lịch, hiểu à! Khi hành Đại lễ cho Thầy rồi
thì Lễ sanh (1) xƣớng: "Thiên phong quán tẩy". Cả thảy đều ra
rửa mặt mày cho tinh sạch. Chừng xƣớng: "Chỉnh túc y quan"
thì cả thảy phải thay Thiên phục.
Lễ sanh xƣớng: "Lập vị" thì đứng theo hàng ngũ cũ nhƣ trƣớc.
Hành lễ y nhƣ tại chùa Vĩnh Nguyên Tự nghe Lịch".
Văn phòng
Nội Chánh

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ Thập lục niên)

____

Tòa Thánh - Tây Ninh

Số 21/SL

_________________________

SẮC LỊNH
Nghĩ vì Tân Kinh là Kinh tận độ đã ra, nên cần nhứt là phải có
Lễ Sĩ và Giáo Nhi dạy mấy em Đồng nhi cho thành thuộc, phải
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độ rỗi phần hồn của toàn con cái Chí-Tôn khắp cả các nơi mà
bƣớc Đạo đã dụng huyền linh che chở.
Nghĩ vì Hội-Thánh mong mỏi mở rộng con đƣờng ThánhĐức
cho đoàn hậu tấn bƣớc vào con đƣờng Thánh Thể của ChíTôn đặng lập vị:
Nghĩ vì trẻ em Đồng nhi từ 11 năm mở Đạo đến nay đã trƣởng
thành nên buộc Hội-Thánh định phần phong thƣởng công
nghiệp. Nên:
SẮC LỊNH
Từ đây mở khoa mục mỗi năm cho Lễ Sĩ và Giáo-nhi thi cử. –
LỄ SĨ thì thi theo mặt Kinh Luật của Đạo về Quan, hôn, Tang,
Tế, nhứt là về Lễ Nhạc. Buộc Lễ Sĩ phải cần cho hay một món
đờn trong mấy thứ Âm nhạc: Tam, Tiêu, Tranh, Kìm, tỳ, Cò,
Độc…
- GIÁO NHI thì phải thuộc làu Tân Kinh và cũng phải thuộc một
món Âm Nhạc nhƣ Lễ Sĩ.
Những Đồng Nhi nam nữ có giấy chứng Tòa-Thánh, lớn trên
20 tuổi mới đặng thi LỄ SĨ và GIÁO NHI, phải biết viết với đọc
chữ Quốc ngữ..
Mỗi năm mở khoa mục, đầu tháng 10 tại Tòa Thánh.
Hội-Thánh chia ra hai thứ Lễ sĩ và Giáo Nhi:
- Thứ nhứt thì những hạng Lễ sĩ và Giáo Nhi trọn hiến thân
cho Hội-Thánh, nhứt là Giáo nhi đã tuyên thệ thủ trinh hành
đạo thì sẽ đặng thuyên bổ hành chánh trong các Thánh Thất
bất cứ nơi nào.
LỄ SĨ 05 năm công nghiệp thì thăng vị Lễ Sanh khỏi cầu
phong lại nữa. Hạng Lễ Sĩ và Giáo-nhi này trên quyền Chánh
Trị-sự và dƣới quyền Lễ Sanh nhƣng về mặt Lễ nhạc: Quan,
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Hôn, Tang, Tế mà thôi, chứ không đặng dự vào Chánh trị hay
là Luật pháp của Tòa Đạo.
- Thứ nhì là hạng Lễ sĩ và Giáo Nhi còn ở lại gia đình, nhứt là
Giáo nhi có chồng con theo Thế, thì không đặng vào nơi
Thánh Thất nào mà hành chánh hết, duy hành Đạo nơi xóm
làng của mình mà thôi, lại buộc mỗi năm phải dạy ít nữa 12
trên 36 đứa Đồng nhi. Lễ sĩ thì dạy Nam, Giáo nhi thì dạy nữ,
chứ không đặng dạy lộn xộn nam nữ chung nhau.
Cấm nhặc Lễ Sĩ không đặng phép dạy Đồng nhi Nữ.
nếu mỗi năm có mặt phái Chức sắc, Chức Việc sở tại nói rằng
dạy thiếu và không đi hành Đạo thì bị ngƣng chức liền, Hội
Thánh không cần minh tra lại nữa.
Hạng này tùng quyền Chánh Trị Sự và ngang quyền Phó-Trịsự và Thông Sự về mặt Lễ Nhạc: Quan, Hôn, Tang, Tế mà
thôi, chứ không đặng dự vào Chánh trị hay là Pháp Luật của
Tòa Đạo. Đủ năm năm công nghiệp đổ lên mới đặng cầu
phong vào hàng Lễ Sanh, nhƣng do nơi tổ yêu cầu Chức sắc,
Chức việc sở tại mới đặng.
LỄ SĨ mặc nhƣ Lễ Sanh nam phái, nhƣng trên mão ngang trán
có Tam sắc Đạo và Cổ Pháp của Giáo Tông là: Thƣ Hùng
Kiếm, Long Tu Phiến và cây Phất chủ thêu trên.
GIÁO NHI mặc nhƣ lễ Sanh nữ phái, nhƣng không đặng giắt
bông sen trên đầu tóc, còn Tiểu phục cũng vậy nhƣng trƣớc
ngực có choàng một tấm choàng đen.. Kiểu này phải do nơi
tiệm Linh Đức.
Kỳ dƣ mấy vị Lễ sĩ và Giáo Nhi đƣơng thời hành đạo trong
Hội-Thánh, vì có giấy tờ Hội-Thánh công nhận chánh thể rồi:
Hội Thánh nhứt định cấm nhặc không ai đƣợc xƣng danh hiệu
Lễ sĩ và Giáo Nhi mà không có khoa mục và cấp bằng của Tòa
Thánh ban cho đủ lẽ.
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Khai Pháp, Tiếp Thế, Tiếp Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
Quyền: Thái, Thƣợng và Ngọc Chánh Phối Sƣ và Chủ trƣởng
Hội-Thánh ngoại giáo, mỗi vị tùy phận sự thi hành Sắc lịnh
này.
Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 9 tháng 11-Bính Tý.
(Le 26 Décembre 1936)
HỘ-PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC
Vâng lịnh ban hành
Tòa Thánh ngày 12 tháng 11 năm Bính Tý
(Le 26-12-1936)
Q.Thái Chánh Phối Sƣ
(Thái Tu Thanh)
Q.Ngọc Chánh Phối Sƣ
(Ngọc Trọng Thanh)

Q.Thƣợng Chánh Phối Sƣ
(Thƣợng Tình Thanh)
Nữ Chánh Phối Sƣ
(Hƣơng Thanh)

LỄ NGHI
Kinh Sám Hối có câu:
"Con người có trí khôn-ngoan,
"Tánh linh hơn vật biết đàng lễ nghi."

LỄ TẤN PHONG
Huấn từ của Đức Thƣợng-Sanh đọc tại Đền Thánh ngày 18
tháng 11 Mậu Thân (1968) nhơn cuộc Lễ Tấn Phong Đức Bà
lên phẩm Nữ-Đầu-Sƣ chánh vị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hôm nay là ngày Lễ Tấn Phong Bà Nữ Đầu Sƣ Nguyễn
Hƣơng Hiếu, thọ Thiên ân Đầu Sƣ Chánh vị Nữ phái do Thánh
giáo của Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm tại Cung Đạo đêm 20
tháng 10 Mậu Thân (dl 9-12-1968). Lễ lập thệ đã cử hành
xong. Từ đây Chức sắc Nữ phái Cửu-Trùng-Đài đã có vị Đầu
Sƣ cầm quyền điều khiển dìu dắt trên đƣờngThánh đức".

LỄ THƢỢNG NGUƠN
Ngƣỡng vọng: VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, háo
sanh đại đức, tùy nguơn vận hội ân xá chƣ linh hữu công hành
Đạo, tế độ nhơn sanh. Cập Tiền vãng Thất tổ, Hậu vãng Cửu
Huyền do tử tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu
nghĩa vi tiên. 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. Nguyện cầu các đẳng vong hồn tảo đắc siêu thăng Tịnh
độ. Chƣ Đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thƣợng tấu.
Dĩ văn.
仰 望: 無 中 慈 父 發 下 洪 恩, 好 生 大 德, 隨 元 運 會 恩 赦 諸
靈, 有 功 行 道, 濟 度 人 生.及 前 往 七 祖, 後 往 九 玄 由 子 孫
立 身 行 道, 以 顯 父 母, 孝 義 為 先.
諸 戰 士 忠 誠 勇 敢 為 國 忘 身, 以 至 全 體 黎 民 痛 苦 戰 爭
同 時 死 難. 願 求 各 等 亡 魂 早 得 超 升 淨 度. 諸 弟 子 同 誠
心 叩 拜, 謹 疏 上 奏. 以 文.

LỄ TRIỀU CHÍ LINH
禮朝至靈
Lễ triều Chí Linh 禮朝至靈 là Chầu lễ Đấng Chí Linh.Vào
chầu lạy Đức Chí Tôn nơi Bạch Ngọc Kinh.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.2 VẦN L

176

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
"Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh."

LỄ TRUNG NGUƠN
Ngƣỡng vọng: VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân háo
sanh Đại Đức, tùy nguơn vận hội Ân xá Chƣ Thánh hữu công
hành Đạo, tế độ Nhơn sanh, cập tiền vãng Thất tổ, hậu vãng
Cửu Huyền do tử tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu,
hiếu nghĩa vi tiên. 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. Nguyện cầu các Đẳng vong hồn tảo đắc siêu
thăng tịnh độ. Chƣ đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ
thƣợng tấu".
仰 望: 無 中 慈 父 發 下 洪 恩 好 生 大 德, 隨 元 運 會 恩 赦 諸
聖 有 功 行 道, 濟 度 人 生, 及 前 往 七 祖, 後 往 九 玄 由 子 孫
立 身 行 道 以 顯 父 母, 孝 義 為 先.
諸 戰 士 忠 誠 勇 敢 為 國 忘 身, 以 至 全 體 黎 民 痛 苦 戰 爭
同 時 死 難. 願 求 各 等 亡 魂 早 得 超 升 淨 度.諸 弟 子 同 誠
心 叩 拜, 謹 疏 上 奏 以 文

LỄ VẬT
禮物
E: The offering thing.
F: L’offrande.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Vật: phẩm vật. Lễ vật là các phẩm vật dâng cúng.
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Trong Đạo Cao Đài, lễ vật dâng cúng Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu và các Đấng thiêng liêng là Hoa, Rƣợu, Trà. Ba món nầy
tƣợng trƣng Tam bửu của con ngƣời là: Tinh, Khí, Thần. Tinh
là thể xác, Khí là chơn thần, Thần là chơn linh.
Ở ngoài đời, lễ vật là những phẩm vật có giá trị lớn đem biếu
ngƣời trên để xin ra mắt hay cầu cạnh một điều gì.

LỄ VIỆN
禮院
E: Institute of rites.
F: Institut des rites.
LỄ VIỆN là một trong chín Viện (Cửu viện) lo sắp đặt, tổ chức
tất cả các cuộc tế lễ ở Đền-Thánh và Thánh Thất. Lễ Viện còn
có nhiệm vụ đảm trách mọi cuộc lễ của Hội-Thánh, nghĩa là
các vấn đề Quan, Hôn, Tang, Tế.
Ngọc Chánh Phối-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, Quan,
Hôn, Tang, Tế.
Đôi liễn nơi Văn phòng Lễ Viện Cửu-Trùng-Đài:
Đôi liễn nầy đặt trƣớc Văn phòng Lễ Viện Cửu Trùng Đài. Lễ
Viện là một Viện trong Cửu Viện, có nhiệm vụ coi về nghi lễ
của đạo.
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- LỄ giáo pháp điều bác ái đại đồng hòa thiện tâm năng độ chúng.
- VIỆN tùng Thiên đạo từ bi vạn loại hiệp nhứt trí hộ nhơn sanh.
•禮敎法倏博愛大同和善心能度眾
•院從天道慈悲萬類合一智護人生
Giải thích:
Câu 1: Lễ nghi, giáo dục, pháp luật, bác ái, đại đồng, cùng với
tấm lòng lành, có khả năng cứu độ nhơn sanh (Lễ giáo: lễ nghi
và giáo dục. Pháp điều: những điều khoản pháp luật. Bác ái:
lòng thuơng yêu bao la, thƣơng khắp chúng sanh. Đại đồng:
không phân biệt giai cấp, chủng tộc, quốc gia, mọi ngƣời đều
sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc nhƣ nhau. Hòa: cùng ăn
nhịp với. Thiện tâm: lòng lành. Năng: có khả năng làm đƣợc.
Độ chúng: cứu giúp nhơn sanh)
Câu 2: Lễ viện tùng theo đạo Trời, lòng từ bi thƣơng yêu vạn
loại, hợp với sự hiểu biết thống nhứt, che chở giúp đỡ nhơn
sanh.(Viện: cơ quan lớn. Tùng: theo. Thiên đạo: Đạo Trời, Đạo
Cao Đài. Từ bi: lòng thƣơng yêu chúng sanh và muốn giúp
chúng sanh thoát khổ. Vạn loại: muôn loài vật. Hiệp: Hợp, hòa
hợp. Nhứt trí: sự hiểu biết thống nhứt, tức là đồng một ý kiến.
Hộ: che chở giúp đỡ.)
Lễ Viện là một trong
Cửu Viện, có nhiệm
vụ hƣớng dẫn thực
hành các nghi thức
cúng tế, việc thờ
phƣợng theo đúng
luật đạo, thống nhất
từ trung ƣơng xuống
địa phƣơng
(Lễ: -Cách bày tỏ
kính ý bằng cử chỉ
hay bằng cúng tế, cuộc lễ có nghi tiết. Viện: tòa sở lớn.)
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Lễ Viện Cửu-Trùng-Đài phụ trách nghi lễ tại Tòa Thánh và các
Thánh Thất, tổ chức các kỳ lễ trong Đạo.
Đứng đầu Lễ Viện Cửu-Trùng-Đài là một Thƣợng Thống,
phẩm Ngọc Phối Sƣ, có các Phụ Thống, Quản Văn phòng và
Thƣ ký giúp việc. Lễ Viện chịu hệ thống trực tiếp của Ngọc
Chánh Phối Sƣ.
Ngoài ra còn có Lễ Viện Phƣớc Thiện phụ trách nghi lễ nơi
Báo Ân Từ và các Điện Thờ Phật Mẫu.

LỆ ÁI ÂN
淚愛恩
Lệ ái ân nói cho đúng là Ái-ân lệ 愛恩淚 là chỉ giọt nƣớc mắt
khi tƣởng nhớ đến lúc vợ chồng yêu thƣơng nhau. (Lệ: nƣớc
mắt; Ái-ân là thứ tình cảm thân thiết của vợ chồng). Giờ đây
phải sa nƣớc mắt là chỉ lúc xa vắng hoặc cao độ hơn là cảnh
biệt ly.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Dâng mảnh tâm gọi là của lễ,
"Chén ly tình là lệ ái ân."

LỆ CHÂU
淚珠
Lệ châu 淚珠 là nƣớc mắt nhƣ giọt châu dầm dề rơi xuống.
Giọt châu hay châu sa đều chỉ giọt nƣớc mắt rơi xuống long
lanh nhƣ hạt ngọc. Truyện Kiều có câu:
Lòng đâu sẵn mối thƣơng tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
Do tích nhƣ sau: Nguyên thời xƣa có loài giao long hóa thành
ngƣời, gọi là giao nhân 蛟人 sống trên thế gian lấy vợ, lấy
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chồng và buôn bán với loài ngƣời. Nhƣng đến cuối năm lại
phải về thủy phủ để chầu vua. Lúc từ biệt gia đình, họ khóc rất
thảm thiết, mà khóc bao nhiêu thì nƣớc mắt hóa thành những
hạt châu bấy nhiêu. Nên có câu: "Sái giao nhân chi châu lệ"
洒蛟人之珠淚 nghĩa là ngƣời giao nhân khóc, nƣớc mắt sa
xuống thành hạt châu.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Cha ở đâu, mẹ nơi đâu?
"Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu."

LỆ SA
Lệ 淚 là nƣớc mắt. Lệ sa là rơi nƣớc mắt.
Ngƣời ta thƣờng rơi nƣớc mắt, cảm động, khóc, vì: Nơi ven
trời xa xôi gợi đến mối tình thƣơng yêu sâu đậm khi họ bị mất
mát. Lòng cảm thấy nhớ thƣơng nên nƣớc mắt tuôn rơi dầm
dề. Đó là hiện tƣợng của mối từ tâm, tiếng gọi thiêng liêng nơi
lòng.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu
"Ven Trời gởi chút tình thâm,
"Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa."

LỆ THUỘC
隸屬
E: Dependent.
F: Dépendant.
Lệ: phụ thuộc. Thuộc: phụ thuộc. Lệ thuộc là phụ thuộc hoàn
toàn, mất quyền tự chủ, chịu sự sai khiến của ngƣời khác (phụ
thuộc không tự chủ.).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dƣới quyền lệ thuộc từ
ngày tạo lập đến giờ.

LỊCH ĐẠI TIÊN VƢƠNG (Lịch Đại Tiên Vong)
歷代先王
Câu 19 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Lịch đại tiên vong
đồng đăng giác ngạn."

LỊCH SỰ
歷 事
E: Gentleman, polite.
F: Politesse.
Lịch: Trải qua, từng trải. Sự: việc. Lịch sự, nghĩa đen là trải
qua nhiều việc, từng trải việc đời; nghĩa thƣờng dùng là: cách
giao thiệp tốt đẹp làm vừa lòng mọi ngƣời; đẹp và sang trọng
(trải việc đời, việc gì cũng biết).

LỊCH SỬ
歷史
Đức Hộ-pháp nói: "Nhiều ngƣời đã nói đến, đã giảng lịch-sử
Đạo, nhƣng không đúng lịch-sử chút nào hết. Sự thật nhƣ thế
này: Trong năm Ất-Sửu, các Thầy, các Ông, từ hàng Thẩm
phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên hạ đã làm
đảo-lộn trong giới trí-thức đƣơng thời là "Con ngƣời có thể
thông-công cùng các Đấng thiêng liêng vô hình đƣợc" nhứt là
thuyết này đã làm cho cả Âu Châu sôi nổi, nhiều sách vở đã
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tung ra cả hoàn-cầu do các Hội Thần linh-học và Thông-thiênhọc đã khảo-cứu một cách rõ-rệt. "Loài ngƣời có thể sống với
cảnh thiêng liêng kia nhƣ chúng ta đang sống đây vậy." Cái
triết-lý ấy làm cho nhiều ngƣời, nhứt là ngƣời học thức muốn
tìm tàng thấu đáo".

LIÊM Sỉ
廉恥
E: Honest man.
F: Homme intègre.
Liêm: trong sạch, ngay thẳng. Sỉ: biết hổ thẹn. Liêm sỉ là liêm
khiết và biết hổ thẹn khi làm việc quấy (Liêm khiết biết điều sỉ
nhục).
Tân Luật: Thế Luật, Điều 3:
Phải giữ Tam cang Ngũ thƣờng là nguồn cội của Nhơn
đạo. Nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ; Nữ thì
tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công dung....

LIÊN ĐÀI
蓮臺
E: The throne of lotus.
F: Le trône de lotus.
(Liên: sen; Đài là cái đài). Liên đài 蓮 臺 là Đài sen hay tòa
sen, thƣờng chỉ ngôi vị Phật. Ở đây, Hoa Sen tƣợng cho chiếc
xe Thiêng liêng (Liên Thần) đƣa các Chơn linh đắc Đạo vào
Tây Phƣơng Cực Lạc.
Phật giáo dùng Hoa Sen làm biểu tƣợng cho chân lý hiện thực
trong cuộc đời đầy ƣu phiền và tục lụy. Hoa Sen biểu trƣng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho con đƣờng nhập thế của Phật giáo, nhƣ câu thành ngữ:
"Cƣ trần bất nhiễm trần" 居塵不染塵 là sống ở trần gian nhƣng
không nhiễm trần, nhƣ "hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn" hay câu "Phật pháp bất ly thế gian" 佛法不離 世間
nghĩa là Pháp của Phật không rời khỏi thế gian. Do vậy, Hoa
Sen thƣờng đƣợc Phật giáo biểu tƣợng là Tòa sen, cũng là
ngôi vị Phật. "Liên đài may nở thêm hoa". Cũng nhƣ ngƣời tu
thì đƣợc "Liên đài đỡ gót đến gần Tây phƣơng".
Kinh Tiểu-Tƣờng có câu:
"Ao Thất-Bửu gội mình sạch tục,
"Ngôi liên-đài quả phúc Dà-Lam.
"Vạn-Linh trổi tiếng mầng thầm,
"Thiên-thơ Phật tạo độ phàm giải căn."

LIỄN ĐỐI
E: Two parallel sentences.
F: Deux phrases paralèles.
Liễn đối thƣờng là hai câu và đối nhau về chữ, về ý. Tuy chỉ
hai câu mà gói ghém đƣợc tinh thần của ngƣời múôn bày tỏ
đối với ngƣời đã mất: Đây nói riêng về Liễn thờ ngƣời quá
vãng.
• Nếu Con thờ Cha thì dùng:
Bốn chữ " Hỗ sơn vân ám", do câu trong Kinh Thi "Trắc
bỉ hỗ hề chiêm vọng phụ hề" (Trèo lên núi Hỗ chừ,
ngóng trông cha chừ) để thờ cha.
Hai câu liễn viết trên tƣợng để thờ cha:
行 成 大 道 知 何 報,
孝 敬 丹 心 豈 敢 忘.
• Hạnh thành Đại Đạo tri hà báo,
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• Hiếu kính đan tâm khởi cảm vong.
Nghĩa là
Nết thành Đạo lớn, bao giờ báo!
Hiếu kỉnh lòng son há dám quên.
• Con thờ mẹ: ngƣời ta thƣờng viết tƣợng để thờ nhƣ:
Hai chữ 萱 室 "Huyên thất".
Hoặc: Bốn chữ 北 堂 雲 暗 "Bắc Đƣờng Vân Ám".
Hoặc: Bốn chữ 屺 嶺 雲 迷 "Dĩ lĩnh vân mê", do câu
trong Kinh Thi: Trắc bỉ Dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề 陟 彼
屺 兮, 瞻 望 母 兮" (Trèo lên núi Dĩ chừ, nhìn ngóng mẹ
chừ) để thờ mẹ.
Còn hai câu liễn thờ mẹ thông thƣờng ngƣời ta có viết:
陰 境 母 遊 何 日 會,
陽關子望幾時逢
• Âm cảnh mẫu du hà nhựt hội,
• Dƣơng quan tử vọng kỷ thời phùng.
Nghĩa là
Âm cảnh mẹ về bao thuở gặp,
Dƣơng trần con ngóng lúc nào gần.
Ngoài ra, hai câu liễn sau có thể viết thờ chung cho cha lẫn
mẹ:
德 懷 萱 室 生 成 道,
福 念 椿 堂 鞠 育 恩.
• Đức hoài Huyên thất sanh thành đạo,
• Phƣớc niệm Xuân đƣờng cúc dục ân.
Nghĩa là
Đức tƣởng đến mẹ, sanh thành đạo,
Phƣớc nhớ tới cha, cúc dục ân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Vợ thờ chồng thông thƣờng ngƣời ta có thể viết tang
nhƣ sau:
Hai chữ "良 人 Lƣơng Nhân".
Hoặc: Bốn chữ "音 容 如 在 Âm dung nhƣ tại" (Âm
thanh và hình dạng vẫn còn đó).
Hai câu liễn vợ thờ chồng thì viết:
夫 沒 陰 宮 千 載 淚,
妻 存 陽 世 一 心 愁.
• Phu một Âm cung thiên tải lệ,
• Thê tồn Dƣơng thế nhất tâm sầu.
Nghĩa là
Chồng thác Âm cung ngàn thu lệ,
Vợ còn Dƣơng thế nhứt tâm sầu.
• Chồng thờ vợ: thì ngƣời ta có thể viết:
Hai chữ "拙 荊 Chuyết Kinh".
Hoặc: Bốn chữ 音 容 如 在 "Âm dung nhƣ tại".
Cặp liễn chồng thờ vợ:
結 髮 百 年 何 忍 斷,
席 床 兯 寢 現 分 離.
• Kết phát bách niên hà nhẫn đoạn,
• Tịch sàng cộng tẩm hiện phân ly.
Nghĩa là
Kết tóc trăm năm sao đành dứt?
Chiếu giƣờng cùng ngủ hiện phân ly.
Sau các Tuần cửu, Tiểu, Đại tƣờng xong, Tƣợng tang và tấm
Phủ nghi sẽ đƣợc đốt cùng một lƣợt với tang phục khi làm lễ
mãn tang. Từ đó, ngƣời thân trong gia đình mới dẹp Bàn thờ
tang để thỉnh vong linh ngƣời quá cố lên một bàn thờ riêng
hoặc thờ chung cha mẹ một bàn thờ để cúng giỗ.
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LIÊN ĐỚI (LIÊN ĐÁI)
連帯
E: Solidary.
F: Solidaire.
Liên: Liền nhau, liên tiếp. Đới: Đái: đeo mang, dắt theo. Liên
đới (Liên đái) là dính liền và ảnh hƣởng lên nhau (buộc liền lại
với nhau).
Ý nói: Cùng gánh, cùng chịu chung một trách nhiệm.

LIÊN HIỆP
連恊
"Trƣớc đã nói:
- Hiệp Thiên Ðài là Chơn thần,
- Cửu Trùng Ðài là Xác thịt,
- Bát Quái Ðài là Linh hồn.
Hồn đặng tƣơng hiệp cùng xác phải nhờ chơn thần, chơn thần
lại là bán hữu hình, tiếp vô vi mà hiệp cùng hình thể, cũng nhƣ
Ðạo tiếp Thánh Ðức của các Ðấng Thiêng Liêng mà rƣới chan
cho nhơn loại. (Hay) Nhơn loại đặng liên hiệp cùng Trời thể
nào, thì Cửu Trùng Ðài phải liên hiệp cùng Bát Quái Ðài thể
ấy. Bát Quái Ðài là hồn của Ðạo mà Thầy đã nắm chặt phần
hồn thì xác phải nƣơng theo hồn, mới mong giữ bền sanh
hoạt. Hồn Ðạo Thầy đã nắm chặt rồi; thì Ðạo chẳng hề khi nào
còn chịu dƣới tay phàm nữa. Ấy vậy Thầy nói không chịu giao
Thánh Giáo cho tay phàm là tại vậy."
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LIÊN HOA
蓮花
Đức Hộ-Pháp giải về Tứ Diệu-Đề khổ có nói: "Chính Phật
cũng phải nhờ triết lý ấy mà nhiều phen đã tự an ủi mình làm
một Phật vị, bởi chính mình Ngài muốn tạo một lớp Liên Hoa
của Ngài, Ngài phải đầu kiếp làm Thảo Mộc lên Thú Cầm tới
Nhơn Loại rồi đến Phật vị, thì tức nhiên trọn cái vòng siêu
thoát của Ngài, Ngài đã biết nhơn loại, biết kiếp sống của con
ngƣời đau khổ nhƣ thế nào, thật có sống với đời mới biết cái
khổ của đời, những tay thầy thuốc giỏi hay biết đƣợc bịnh con
ngƣời một cách đúng đắn mực thƣớc thì chính mình ông phải
có bịnh đó, ổng tự thí nghiệm bào chữa chứng bịnh của ổng
rồi ổng mới đoạt đƣợc lịch thi của ổng không thế tƣởng tƣợng.
Đức Phật Thích Ca cũng thế, Ngài cũng sống Ngài đã chịu
trong cái Luật quả kiếp ấy luân chuyển từ vật hình dĩ chí cho
tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài nó phải chơn thật không thể
tƣởng tƣợng đƣợc, thể bỏ nó ra không có cái triết lý nào giải
nghĩa kiếp sanh con ngƣời cho nó mực thƣớc hết".

LIÊN HÒA
連和
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
"Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
"Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
"Thiện-lương chơn-chánh đức không lường."

LIÊN HÒA TÔNG PHÁI (Chi Phái)
Liên Hòa Tông Phái, đứng đầu là hai Ông Nguyễn Phan Long
và Trần Văn Quế, ở Thánh Thất Cầu Kho Sài Gòn. Ngài Tiếp
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Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm
1948 nhƣ trên. Theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron cho
Tòa Thánh Tây Ninh là cái gốc của Ðạo, cái gốc thì sanh ra
các nhánh, sanh Chi phái. Theo ông Quế Liên Hòa Tổng Hội,
với chƣ quí Ngài: Long, Quế.

LIÊN NGÂM
連吟
Liên ngâm là một lối thơ mà cứ mỗi ngƣời làm hai câu liên
tiếp, nối nhau cho đến hết bài. Cái khó của thơ liên ngâm là
tuy mỗi ngƣời chỉ có hai câu nhƣng ý tứ phải liền lạc nhau.
Tháng 08-Ất Sửu (Tháng 09-1925) Lục Nƣơng giáng làm thi:
Lục Nƣơng làm hai câu đầu, còn sáu câu nhƣợng cho ba ông:
Lục Nƣơng:
Cao Quỳnh Cƣ:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Trót đã đa mang cái nợ đời,
Gánh đời nặng lắm khách đời ơi!
Oằn vai Thần đạo non sông vác,
Chịu kiếp trần ai gió bụi vùi.
Thƣơng hải tang điền xem lắm lúc,
Công danh phú quý nhắm trò chơi.
Ở đời mới hẳn rằng đời khó,
Khó một đôi năm dễ khó đời.

*Bài thứ hai cũng một lối liên ngâm nhƣ trên:
Lục Nƣơng:
Cao Quỳnh Cƣ:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Ở thế sao chê tiếng thế buồn,
Buồn vui hai lẽ lấy chi đong.
Cân đai tuế nguyệt trêu hồn bƣớm,
Tên tuổi phong ba lắm bụi hồng.
Chiếc bách dập dồn dòng Bích Thủy,
Phồn hoa mờ mệt giấc Huỳnh Lƣơng.
Bờ dƣơng chừ đặng phong trần rảnh,
Quảy gánh thơ đàn dạo bốn phƣơng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hai bài thơ trên cũng là một hình thức lấy Âm Dƣơng hòa
hiệp. Thế nên Đạo luôn nhất quán.

LIỆT NỮ
烈女
Liệt nữ là chỉ những ngƣời phụ nữ có khí tiết khẳng khái, anh
hùng, can đảm dám làm những việc lớn.
Gƣơng liệt nữ: chính những ngƣời phụ nữ có khí tiết khẳng
khái, có thể dùng làm gƣơng cho ngƣời đời sau noi theo: Sách
Ấu học có kể lại hai trang liệt nữ nhƣ sau: "Hàn Cửu Anh
khủng tặc uế, nhi tự đầu ƣ uế; Trần Trọng thê khủng vẫn đức,
nhi ninh vẫn ƣ nhai, thử nữ chi liệt giả" 韓玖英恐賊 穢,
而自投於穢; 陳仲妻恐隕德, 而寧隕於崖,此女之烈者 Nàng Hàn
Cửu Anh sợ cƣớp làm nhơ mà tự gieo vào chỗ nhơ; vợ anh
Trần Trọng sợ chết mất đức hạnh thà chết ở hố, đấy là những
trang liệt nữ.
Bộ Đƣờng thƣ có chép rằng con gái ông Hàn Trọng Thành là
nàng Cửu Anh, sợ cƣớp bắt làm nhục, bèn tự gieo mình vào
trong chỗ nhơ, bọn cƣớp thấy vậy bèn bỏ đi, không bức hiếp
nàng.
Vợ anh Trần Trọng là em gái Trƣơng Thúc Minh, cùng hai
ngƣời chị dâu gặp cƣớp, sợ phải chịu nhục với bọn cƣớp, bèn
bảo nhau rằng: Ngƣời đàn bà lấy thân ngƣời trong sạch làm
cao cả,đâu đƣợc để thân bị ô nhục, bèn nhảy xuống hố mà
chết.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Chở che khỏi kiếp phong trần,
"Gìn gương liệt nữ hồng quần để soi."
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LIỆT THÁNH
列聖
E: The Saints.
F: Les Saints.
Liệt: Số nhiều. Thánh: vị Thánh. Liệt Thánh là chƣ Thánh, các
vị Thánh.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Chƣ Thần chóa mắt màu thƣờng đổi,
Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.

LIỆT SĨ
烈士
Thành Thái giáng cơ ngày 11-08-Ất Mùi (1955):
Tách bƣớc đồ lƣu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế trở về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trau sửa,
Đấp điếm non sông gấm vóc ta.

LIỆT VỊ
列位
E: Ladies and gentlemen.
F: Mes dames et messieurs.
Liệt: Số nhiều. Vị: chỗ đứng, chỉ ngƣời. Liệt vị là chƣ vị, quí vị,
quí ông quí bà.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LIỀU MÌNH TỰ VẬN
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

LIỄU ĐÀO YẾU ỚT
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Phần phụ nữ liễu đào yếu ớt,
Phải chung vai gánh vác Đạo Thầy.
Nghĩ vì Đạo mở ra đây,
Ấy là bửu phiệt độ rày nhơn sanh.

LIỄU ĐẠO
了道
E: To die.
F: Mourir.
(Liễu là xong; Đạo là con đƣờng, là tôn giáo dẫn ngƣời đến
chỗ giải thoát kiếp luân hồi sanh tử, là cơ quan giải khổ cho
chúng sanh). Liễu Đạo là thi hành xong trách nhiệm đối với
Đạo
Đức Hộ-Pháp nói: "Ôi! Biết bao nhiêu khổ não, truân chuyên
thƣơng Em, mà điều chẳng qua liễu Đạo của Chị, cái chết của
Chị trong đầu óc Em biết sao mà nói, tƣởng tƣợng quả quyết
rằng vì Chị bị cƣờng quyền khảo quá thế!"
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LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN TÔN TẪN
Ngày 25-1-Ất Hợi (dl 28-2-1935).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN TÔN TẪN
Thiên Thai văng vẳng tiếng tri âm,
Đạp máy Âm Dƣơng đến cõi phàm.
Lƣợc sách binh thƣ dâng bửu bối,
Bao trùm hậu khí giúp nhà Nam.
***
Địa hoàn biến chuyển đổi dƣ đồ,
Diệt tận văn minh của Đạo Tô.
Phân đảnh Á Âu chia Bắc Hải,
Lập triều Anh Mỹ đóng Tây Đô.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thành bại một trƣờng lƣu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định Xa thơ.

LIỄU - OANH
柳-鶯
Bài hoạ của Ông Cao-Quỳnh-Cƣ qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nƣơng Vƣơng Thị Lễ có câu:
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.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LIỄU YẾU
E: The weak willows.
F: Le saule faible.
Liễu: Cây liễu cành mềm, lá dài tha thƣớt, dùng để ví con gái.
Yếu: mềm yếu. Liễu yếu là cây liễu mềm yếu, chỉ ngƣời phụ
nữ yếu ớt nhƣ cây liễu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Liễu yếu đem đƣờng dìu liễu yếu.

LIỆU BIỆN
Thầy dạy: Thơ! Con làm ơn lo Thánh Địa lập Tòa Thánh, con
thấy sự khó trƣớc mắt đó, thấy chƣa con? Song may một điều
là Chánh phủ tin cậy đƣợc hai vợ chồng con. Vậy con phải liệu
biện đặng để phổ thông Đạo con nghe".

LINH BÚT
靈筆
Đức Hộ-Pháp nói: "Một ông Cha thƣơng yêu vô tận, hạnhphúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ Đạo. Đấng đã cầm
quyền cả Càn Khôn Vũ Trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái
chết của Càn Khôn Vũ Trụ đến chung ở chúng ta, cái hạnh
phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên khi
Ngài đến cầm cây Linh bút đặng mở chơn-truyền của Ngài,
những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng và không có thể tƣởng
tƣợng đặng và không có thể tin đặng."
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LINH CẢM
靈感
E: To have a presentiment of.
F: Pressentir.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Cảm: Cảm động nhận thấy.
Linh cảm là cảm thấy trƣớc một việc gì.
Ngƣời tu giữ đƣợc trƣờng chay, cúng kiếng thƣờng, chí tâm
làm công quả, tin tƣởng mạnh mẽ Đức Chí Tôn và Đức Phật
Mẫu, thì luôn luôn đƣợc chƣ Thần chƣ Thánh hộ trì, báo trƣớc
cho biết những việc nguy hiểm xảy ra bằng linh cảm.

LINH CHỨNG
靈證
Bài hoạ của Ông Cao-Quỳnh-Cƣ qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nƣơng Vƣơng thị Lễ có câu:
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?

LINH DỊỆU
靈妙
E: Miraculous.
F: Miraculeux.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Diệu: khéo léo, huyền diệu.
Linh diệu là thiêng liêng huyền diệu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần
linh diệu riêng.

LINH DƢỢC
靈藥
E: Marvelous drug.
F: Drogue merveileuse.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Dược: thuốc. Linh dƣợc là
thuốc trị bịnh rất hay, nhƣ thuốc Tiên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Linh dƣợc đầy bầu là cội ái.

LINH ĐÀI
靈臺
Linh Đài là tâm linh của con ngƣời. Tâm không phải là một
khối thịt vô tri vô giác. Bởi ngƣời là Tâm của trời đất muôn vật.
Tâm là chủ của trời đất muôn vật. Tâm tức trời, nói Tâm là nói
cả trời đất muôn vật rồi. Có câu "Nhân giả thiên địa vạn vật chi
tâm dã. Tâm giả thiên địa vạn vật chi chủ dã. Tâm tức thiên,
ngôn tâm tắc thiên địa vạn vật giai cử chi hĩ" 人者天
地萬物之心也.心者天地萬物之主也.心即天.言心則天地萬
物皆舉之矣 (Dƣơng-Minh).
Tâm của con ngƣời vô cùng linh thiêng, làm căn bản cho cuộc
đời, Tâm cai quản hết thảy. Kinh Phật Mẫu để lời rằng: Kỳ khai
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ là tạo một linh-đài qui Tín ngƣỡng
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của toàn nhơn-loại, đủ quyền năng tiêu-diệt Tà pháp đặng
đem nhơn-loại đến ĐẠI-ĐỒNG.
Ấy là do Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài,
"Diệt hình tà-pháp cường khai Đại-Đồng."

LINH ĐINH
經贏
Linh đinh là một mình cô độc, là lênh đênh, trôi nổi giữa dòng,
không bám víu vào đâu đƣợc, hoặc nay đây mai đó.
Thầy dạy cho biết: "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."
Kinh Ði Ra Ðƣờng có câu:
"Đòi phen lúc biến khi dời,
"Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh."

LINH HIỂN
靈顯
Linh hiển 靈 顯: Hay hiển linh là linh thiêng mà hiển hiện ra.
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Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Ớ (Tên họ kẻ qui vị) thành tâm cầu nguyện,
"Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh."

LINH HỒN
靈魂
E: The soul.
F: L’âme.
Kinh Sám Hối rằng:
"Giữ cho trong sạch linh hồn,
"Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai."

LINH KHÍ
靈氣
Xét về hình thể địa-lý huyền-bí thì Việt-Nam có con sông dài
vào bậc nhất thế-giới tất sẽ tạo nên linh-khí thiêng liêng. Linhkhí ấy tạo nên "long mạch Cửu-Long" và dãy Thất sơn nơi
Châu-đốc đó vậy. Miền Nam là nơi đất mới khai-khẩn nên
những quả báo chƣa gây nhiều, lại có luồng nƣớc nóng và
nƣớc lạnh từ các miền đại-dƣơng hòa-hợp để tạo nên một khí
hậu điều-hòa. Tóm lại, Việt-Nam có đủ điều-kiện: Thiên, Địa,
Nhân tức là Tam tài để đứng ra chủ-trƣơng một mối Đại-Đạo.
Tam-tài ứng với lý Tam-ngôi. Tam ngôi ba điểm đều vẹn thì
làm chủ thiên-hạ là lẽ thƣờng chớ có gì đâu khác lạ!

LINH MIÊU
靈猫
Trong mình mỗi ngƣời đều có điển. Kẻ mới thác điển quang
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trong thân chƣa thiệt dứt, nếu có một con mèo nhảy ngang
qua, điển trong xác ấy tiếp với điển con mèo rồi thây ma
chuyển động, đi đứng nhƣ hồi sống, chừng hai đƣờng điển tan
ra thì hết. Các loài thú chỉ có con mèo là nhiều điển hơn hết,
nhứt là mèo mun tuyền sắc, có kẻ gọi là linh miêu.

LINH PHAN
靈幡
Linh phan 靈幡 tức là Phƣớn linh. Ấy là cây phƣớn linh
thiêng, cây phƣớn dìu dẫn Chơn linh về lại cõi Thiêng Liêng.
Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trƣớc,
Đƣa linh phan tiếp rƣớc nguyên nhân.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ,
"Cõi Xích-Thiên vội mở ải-quan.
"Thiên-Quân diêu động linh-phan,
"Cả miền Thánh-vức nhộn-nhàng tiếp nghinh."

LINH QUANG
靈光
(Linh 靈: chơn linh huyền diệu. Quang 光: ánh sáng). Linh
quang 靈 光 là điểm Linh quang, tức là Chơn linh mầu nhiệm
của Thƣợng đế ban cho mỗi ngƣời, mỗi sinh vật, nhƣng nhiều
ít khác nhau tùy theo sự tiến hóa của Chơn linh đó, nhờ nó mà
ngƣời khôn hơn vạn vật. Điểm Linh quang nhẹ nhàng, trong
sạch, nhƣng bởi oan khiên, nghiệp quả, làm cho Chơn Thần bị
trọng trƣợc trì níu, sai khiến Chơn linh, tỉ nhƣ vòng Kim-cô trói
buộc chặt Chơn linh vậy. Khi hồn về đến Hạo Nhiên Thiên,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chơn linh đƣợc các Đấng dở cái Kim cô, tức nhƣ cởi sự trói
buộc để Linh quang đƣợc nhẹ nhàng siêu thoát.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang."

LINH SÀNG
靈床
E: The table of the death.
F: La table de mort.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Sàng: cái giƣờng. Tọa: chỗ
ngồi. Linh sàng là cái bàn đặt trƣớc quan tài của ngƣời chết,
trên đó có bài vị, nhang đèn, bông trái, trà rƣợu để linh hồn
ngƣời chết ngự nơi đó mà chứng lễ cho con cháu.
Linh tọa là chỗ ngồi của linh hồn, đồng nghĩa Linh sàng.

LINH SỐ 12
靈數
Linh số là con số linh thiêng, mầu nhiệm. Trong lãnh vực Tôn
giáo, thì con số 12 đƣợc coi là linh số. Trong Đại-Đạo thì tầm
quan trọng của con số 12:
- Trong Thánh giáo dạy về Lễ bái, Đức Chí Tôn đã nói về con
số 12 nhƣ sau: "Lạy Thầy 12 lạy là tại làm sao? - Các con
không biết đâu "Thập nhị Khai Thiên là Thầy, Chúa cả Càn
Khôn thế giới, nắm trọn Thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng
của Thầy" (Thánh giáo ngày 25-02-1926)
- Câu chú của Thầy gồm 12 chữ: "Nam-mô Cao Đài Tiên
Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát". Ấy là gồm có 6 Âm 6 Dƣơng, tức
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nhiên bằng hai lần con số của câu niệm "Nam-Mô A-Di-ĐàPhật". Chứng tỏ lần này Thầy đến độ cả nhân loại trên toàn
thế giới: độ cả hồn lẫn xác, độ cả Nam và Nữ, độ tử và độ
sanh, là nhƣ vậy.
- Trong Thánh giáo dạy về phổ độ Đức Chí Tôn đã dạy mỗi
môn đệ phải độ đƣợc 12 ngƣời: "Chƣ môn đệ đã lập Minh thệ
rồi ngày sau tùy âm chất mỗi đứa mà thăng, hay tội lỗi mà
giáng, song mỗi đứa phải độ cho đặng ít nữa là 12 ngƣời"
(Thánh giáo ngày 27-08-1926 / 20 tháng 07 Bính dần / Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển / Q1 / Tr. 39).
-Tỉnh Tây Ninh thuộc con số 12. Đặc biệt nhất là từ trƣớc
đến giờ trải qua các triều đại Tổng Thống, các Tỉnh đều đổi tên
hoặc cắt đất phân phối cho đều, hoặc sát nhập mà tên đổi
khác đi, ví nhƣ Rạch giá ngày xƣa, giờ đổi là Kiên giang…Còn
Tây Ninh nếu tính từ thời Pháp thuộc thì đứng vào số 12. Qua
các câu có chữ đầu của Tỉnh nhƣ:
Gia-định,
Trà vinh.
Tân- an,
Biên hòa,
Vĩnh long,

Châu đốc,
Sa đéc,
Sóc trăng,
Mỹ tho,
Gò công,

Hà tiên,
Bến tre,
Thủ Dầu một,
Bà rịa,
Cần thơ,

Rạch giá,
Long xuyên,
TÂY NINH,
Chợ lớn,
Bạc liêu.

- Trong Phƣơng pháp Luyện tập thân thể Đức Hộ Pháp đã dạy
tập 12 thế vận động, mỗi thế làm 12 lần, cũng nhƣ luyện thở
có chỉ huy chỉ 12 hơi mà thôi. Đức Ngài đã dạy rằng: "Nên nhớ
con số 12 là con số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Trong đó 12
con Giáp linh-diệu cũng là Thập Nhị Thời Thần" (12 bài luyện
tập thân thể). Bởi vì: "Thầy nắm trọn Thập nhị Thời Thần vào
tay, rồi mới khai thiên lập địa" (Diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc
tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14-02- Mậu Thìn (dl: 05-031928). Theo kinh nghiệm những ngƣời đã ứng dụng theo
Phƣơng pháp luyện tập nầy, thì chỉ cần làm đúng con số 12 thì
không bao giờ gặp sự phản ứng nào bất lợi cả.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Trong buổi đầu khai Đạo, Đức Chí Tôn đã thâu nhận 12
ngƣời làm Môn đệ đầu tiên, để truyền bá mối đạo.
- Về sau Đức Chí Tôn đã tấn phong 12 vị Thời quân Hiệp
Thiên Đài làm Tƣớng soái của Thầy để làm đồng tử (cầu cơ
chấp bút). Bên cạnh đó còn có 12 Bảo Quân để làm thành Hàn
Lâm Viện sau này. Những con số ấy tƣơng ứng với 12 giờ cho
ban ngày và 12 giờ cho ban đêm. Nhƣ vậy chính là tính cách
Âm Dƣơng của nền Đại-Đạo.
- Khi khai Thánh Giáo: Chúa Jésus cũng đã chọn 12 thánh
Tông Đồ, tức là Môn đệ để truyền đạo.
- Ngày nay chúng ta còn nhận thấy con số 12 còn hiện diện
trong cả các lãnh vực khoa học tự nhiên, khoa hoc nhân văn
và cả trong khoa học thực nghiệm nữa:
- 12 giờ là nửa vòng của quả đất quay trên trục của nó tạo ra
ngày đêm, sáng tối, âm dƣơng.
- 12 tháng là một vòng quay của quả đất theo quỹ đạo của nó
quanh mặt trời, tạo ra bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- 12 địa chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân,
Dậu, Tuất, Hợi. Ngƣời xƣa cho rằng: "Thiên khai ƣ Tý, Địa tịch
ƣ Sửu, Nhơn sanh ƣ Dần". Nên về mặt huyền vi nó kết hợp
với 10 Thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quý, biểu tƣợng cho cơ sanh hóa:
"Thập Thiên can bao hàm vạn tƣợng,
"Tùng Địa chi hóa trƣởng Càn Khôn".
(Phật Mẫu Chơn Kinh)
- Về mặt ứng dụng con số 12, Đông phƣơng đã dùng 12 Địa
chi kết hợp với 10 Thiên can để làm cơ sở cho các khoa nhân
văn sau đây:
*Chế ra lịch (âm lịch) để tính giờ, ngày, tháng, năm…và tiên
lƣợng sự biến chuyển thời tiết khí hậu trong năm, nhƣ ngày
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nào đó là tiết Đại hàn (lạnh nhiều), Đại thử (nắng gay gắt),
Tiểu tuyết (tuyết rơi ít), Đại tuyết (tuyết rơi nhiều) v.v…
*Âm lịch còn kết hợp với Dịch lý làm cơ sở cho các khoa: Dự
đoán học (bói toán), Thái ất, Độn giáp, Tử vi đẩu số (chiêm
tinh Đông phƣơng).
- Phƣơng Tây cũng chia Hoàng đạo làm 12 cung, và gọi các
chòm sao ở mỗi cung bằng các tên:
- Aries (Bạch dƣơng).
- Libra (Thiên bình).
- Taurus (Kim ngƣu).
- Scorpius (Thiên hát).
- Gemini (Song tử).
- Sagitarius (Nhân mã).

- Cancer (Cự giải).
- Capricornus (Ma kết).
- Leo (Sƣ tử).
- Aquarius (Bảo bình).
- Virgo (Thất nữ).
- Pices (Song ngƣ).

- 12 Cung còn có mặt trên địa bàn của khoa Tử vi Đông
phƣơng (Trung hoa cổ). Còn hiện diện trong 12 cung của khoa
Chiêm tinh Tây phƣơng (Hy lạp cổ), tiên đoán vận mạng con
ngƣời, sinh gặp cung nào thì vận mạng sẽ ra sao, khá chính
xác.
- Trong cơ thể con ngƣời có 12 đƣờng kinh lạc, xuất phát từ
12 tạng phủ, phân bố khắp cơ thể, lại có nhịp độ sinh học thịnh
suy tƣơng ứng với 12 giờ phƣơng Đông nhƣ Phế (phổi) thịnh
vào giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng), Vị (dạ dày) thịnh vào giờ Thìn
(7 đến 9 giờ sáng) v.v…
- Theo khoa giải phẫu sinh lý học hiện đại, thì con ngƣời có 12
đôi thần kinh xuất phát từ sọ não, phân bố cùng khắp cơ thể,
chi phối sự linh thông sáng suốt của con ngƣời.
- Trong hóa học hữu cơ hiện đại, con số 12 có mặt trong phân
tử hình thành hợp chất sống, đó là phân tử hữu cơ vòng của
đƣờng Glucose có công thức C6 O6 H12.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Trong sự cấu tạo vật chất, khoa vật lý học hiện đại đã tìm ra
12 thành phần cấu tạo cơ bản của vật chất trong đó có 6
lepton, 6 quart (Theo The Tao of Physic).
Nhƣ vậy đối chiếu giữa huyền linh và khoa học về tầm quan
trọng của con số 12, cho ta một nhận định rằng "Thƣợng Đế
có mặt ở khắp mọi nơi và chi phối mọi hiện tƣợng" từ sự cấu
tạo nên hạt tiềm nguyên tử cho đến vòng quay của địa cầu.

LINH TÁNH
靈 性
E: The divine character.
F: Le caractère divin.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Tánh: cái bản chất của mỗi
ngƣời. Linh tánh là cái tánh thiêng liêng của mỗi ngƣời do
Trời phú cho.
Cái linh tánh nầy giúp cho con ngƣời biết trƣớc đƣợc những gì
sắp nguy hiểm đến tánh mạng để mà tìm cách tránh đi, bảo vệ
mạng sống.
Con ngƣời nơi cõi trần, ai ai cũng đều có linh tánh nhƣ nhau,
nhƣng cái linh tánh đó thƣờng bị vật dục và những ô trƣợc nơi
cõi trần che lấp đi, khiến nó không thể phát lộ ra đƣợc. Phật
giáo gọi cái linh tánh ấy là Phật tánh.
Nếu con ngƣời biết chế ngự dục vọng thấp kém, ẩm thực tinh
khiết, tạo một cuộc sống trong sạch, tƣ tƣởng thanh cao, thì
cái linh tánh ấy sẽ hiển lộ sáng tỏ. Lúc đó, con ngƣời giao tiếp
đƣợc với Trời, và chúng ta gọi là đắc đạo đó vậy.
Giới Tâm Kinh:
"Phú cho người tánh rất linh thông."
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LINH TÂM
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðấng thứ nhứt, là Trời. Ban cho ta
một điểm linh tâm; chúng ta nhờ nƣơng theo nó mà khôn
ngoan hơn vạn vật, hầu thay thế cho Trời, mà trau giồi cơ hữu
hình của đời, cho ra tận thiện tận mỹ; chung qui rồi thì cả sự
hay khéo của cá nhân, lại hiệp cộng vào khối trí thức tinh thần
của toàn nhơn loại, đặng lƣu lại làm chƣơng trình học vấn của
hậu tấn, lập nên phƣơng thế cho kẻ trƣớc dắt ngƣời sau,
ngƣời sau nƣơng kẻ trƣớc; lẽ Trời định vậy".

LINH THIÊNG
Ngày 15-12-Quí Mão (dl: 29-01-1964), Hội Thánh tổ chức Lễ
Khánh Thành Quả Càn Khôn mới, Ngài Hiến Pháp có đọc một
bài thuyết Đạo, nhắc lại sự tích Quả Càn Khôn, xin trích một
đoạn:
"Thể theo Thánh ý của Ðức Chí Tôn, chƣ Chức sắc hiệp sức
kiến tạo Quả Càn Khôn đầu tiên đặt lên một trụ cốt nơi Bát
Quái Đài để cho toàn Đạo sùng bái và chiêm ngƣỡng. Sau lại
vì rủi ro, Quả Càn khôn ấy phát hỏa, cháy tiêu hết, duy có
Thiên Nhãn thì còn lại y nguyên. Vì sự linh thiêng ấy mà toàn
đạo càng thêm tin tƣởng và đến khi tu tạo lại Quả Càn Khôn
khác, tất cả đều quyết định đặt Thiên Nhãn cũ ấy lên Quả Càn
Khôn mới. Ðến nay, Quả Càn Khôn sau cũng vì thời gian mà
hƣ hoại. Hội Thánh quyết định kiến tạo một Quả Càn Khôn
khác thay thế. Hội Thánh cũng đồng thanh biểu quyết dành lại
Thiên Nhãn cũ đặt lên Quả Càn Khôn mới ngày nay. Ðó là do
lòng tín ngƣỡng cao cả của toàn Đạo, không ai có quyền phủ
nhận."
Thi văn dạy Đạo rằng:
Linh thiêng cùng chẳng tại lòng mình,
Thƣơng trẻ có công gắng đến xin.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dặn chừng mô nghe tiếng hạc,
Thì đƣa tay vói níu khuôn linh.

LINH THÔNG
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Đấng Tạo-Hóa hóa sanh muôn vật,
"Phú cho người tánh rất linh thông.
"Đặt ra có họ, có dòng,
"Vua, thầy, cha, mẹ, vợ, chồng, cháu, con."

LINH TIÊU ĐIỆN
靈霄殿
E: The court of God.
F: Le cour de Dieu.
Linh Tiêu Điện 靈霄殿 là một Điện ở trong Cung Ngọc Hƣ nơi
cõi Thiêng Liêng. Đây là nơi nơi Thiên Đình của Đức Chí Tôn
đế họp chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Linh Tiêu 靈霄 Tức Linh Tiêu Điện, một ngôi điện trong Ngọc
Hƣ Cung, Đức Chí-Tôn dạy: "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.
Đức Lý Giáo-Tông dạy: 09-03-Kỷ Tỵ (Le 18 Avril 1929)
"Hộ Pháp! Hiền Hữu nói cùng chƣ Chức Sắc Cửu Trùng Ðài
rằng: Lão có gặp Thƣợng Phẩm trƣớc Linh-Tiêu-Ðiện, nhƣng
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Ngƣời mắc lo kiến diện, nên chƣa nói chi đặng với Lão hết,
vậy đợi vài ba tuần nữa Lão sẽ phán định".
Đức Hộ Pháp tả hình ảnh Đức Chí Tôn trong quyển Thiêng
Liêng Hằng Sống, nơi Linh-Tiêu-Điện
"Khi Bần Đạo vô trong Từ Phụ, muốn biết Ổng là ai? Ông nầy
có phải Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, mà Ổng có phải là một
ngƣời không? Làm sao cho tôi đƣợc biết Ổng với. Tôi vừa
tƣởng thì xa lắm thấy cái gì bao phủ nhƣ tấm màn che vậy, vô
gặp rồi biết Ổng ở trỏng, có cái màn che, ý muốn cái màn nầy
vạch ra đặng thấy Ổng. Vừa muốn thì cái màn ấy vạch ra,
dƣờng nhƣ có từng có nấc xa lắm không thề gì tả đặng; kế đó
thấy Ổng bƣớc ra mặc áo trắng, bịt khăn trắng, giống nhƣ bộ
tiểu phục của Giáo Hữu mặc, cũng có một hai miếng vải lòng
thòng sau lƣng, râu bạc trắng coi đẹp lắm, thấy thƣơng làm
sao đâu! Trong bụng nói Ổng ngồi tại Linh Tiêu Điện, mình
thấy Ổng mặc đồ khác, không lẽ hai ngƣời, chắc không phải
vậy. Vừa nói rồi thì thấy Ổng bƣớc ra đứng ngay chánh giữa
ngó ngay Bần Đạo, dƣờng nhƣ thể biểu con coi đây. Ngó ngay
lên Ổng, thấy Đạo hào quang chiếu diệu ra, tay cầm cây gậy
coi đẹp lắm. Cây gậy của Ổng quảy cái bầu, bên mình Ổng
mang một cái bị, mặc bộ đồ Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, nắm
ngang cây gậy trên tay thành cây đòn cân, Ổng kéo cái bầu ra
thành cái giá cân, Ổng kéo cái bị ra thành cái trái cân. Ba món
ấy hiệp lại thành cây cân Thiêng Liêng mà chính mình đã thấy
Ổng tại nơi Linh Tiêu Điện. Không có ai xa lạ nữa, cũng Đại
Từ Phụ nhƣng Thiên biến vạn hóa của Ổng mà tạo ra Càn
Khôn vũ trụ vậy".
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu::
Kim vì Vận hội Thƣợng nguơn Ngọc Hƣ Cung Linh
Tiêu Điện đại khai ân xá các Đẳng linh hồn.
今為運會上元玉虛宮靈霄殿大開恩赦各等靈
魂
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Cung Bắc-Đẩu xem căn quả số,
"Học triều-nghi vào ở Linh-Tiêu."

LINH VỊ
E: The table of the death.
F: La tablette du mort.
Khánh Thánh Báo Quốc Từ:16-8-Ất Mùi (dl 1-10-1955) Ðức
Phạm Hộ Pháp có nói: "Nơi Ðền thờ nầy, các Ngài đã thấy
linh vị của mấy vị Cựu hoàng và Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Ðể, xin
các Ngài đừng tƣởng lầm rằng: Ðạo Cao Ðài đã xu hƣớng
theo thuyết bảo hoàng, mà kỳ thật các Ðấng ấy chỉ liệt vào
hạng trung quân ái quốc của Việt-Nam mà thôi, vì công nghiệp
của họ là tranh đấu giải ách lệ thuộc cũng nhƣ các chiến sĩ
cách mạng khác kia vậy."

LINH XA
靈 車
E: The hearse.
F: La corbillard.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Xa: chiếc xe. Linh xa là chiếc
xe chở linh cữu đem đi chôn.
Tiếng thông thƣờng ngƣời đời gọi linh xa là xe tang. Trong
Đạo Cao Đài, linh xa là Thuyền Bát Nhã.

LỊNH BÀI
令牌
Lịnh bài 令牌 là Thẻ ra lệnh, cái thẻ bài của cấp trên cấp cho
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để truyền hiệu lệnh, đƣợc lịnh bài thì chim hạc đƣa chơn linh
lên. Lịnh bài này ví nhƣ Chim hạc, dùng đƣa linh hồn đi.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
"Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh."

LỊNH MẪU HẬU
"Mẫu Hậu là Diêu Trì Kim Mẫu hay là Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Ngài đến mở Tôn Giáo định Ðạo cho chúng ta".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
"Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài."

LỊNH NGỰ BAN
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Tây-Vương-Mẫu vườn Đào ướm chín,
"Chén trường-sanh có lịnh ngự ban.
"Tiệc hồng đã dọn sẵn-sàng,
"Chơn-Thần khá đến hội hàng chư-linh."

LÒ HÓA CÔNG
Lò Hóa công Hay Lò Tạo hóa, do chữ trong bài phú của Giả
Nghị có câu: "Thiên địa vi lô hề, Tạo hóa vi công" 天地為 爐兮,
造化為工 nghĩa là Trời đất làm cái lò, mà Đấng Tạo hóa làm
thợ để đúc nặn ra muôn vật. Chỉ Đấng Tạo Hóa, hay Đức Chí
Tôn- Ngọc Hoàng Thƣợng đế. Nhân sanh gọi Đại Từ Phụ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngƣời Môn đệ phải lần dò theo đƣờng Thánh đức thì sẽ đƣợc
sống vĩnh hằng nơi cõi Thiêng Liêng mầu nhiệm của Đấng
Hóa công.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Trên đường Thánh đức lần dò,
"Trường sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa công."

LOÀI ONG TAY ÁO
Kinh Sám Hối có câu:
"Phải chừa thói loài ong tay áo,
"Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà."

LOAN PHỤNG HÒA MINH
E: A pair of phoenix in union.
F: Un couple des phénix chantant a lumisson; époux unis.
Loan phụng: Loài chim phƣợng luôn luôn sống từng cặp, con
mái gọi là loan, con trống gọi là phụng. Loan phụng là chỉ đôi
vợ chồng khắn khít. Trong đám cƣới thƣờng chúc: "Loan
phụng hòa minh, sắt cầm hảo hiệp"nghĩa là hai con chim loan
phụng hòa tiếng hót, hai cây đàn cầm và sắt hòa hợp nhau tốt
đẹp.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng phận có câu:
Nào là lúc ngửa nghiêng đêm quạnh,
Nào là khi thức tỉnh đêm khuya.
Chừ sao loan phụng chia lìa,
Con trông vợ nhớ, mắt kề ngó song.
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LOẠN HÀNG THẤT THỨ
Đức Hộ-Pháp nói: "Giữa buổi toàn cầu đƣơng xôn-xao chen
lấn trong bƣớc tấn-bộ văn-minh, loạn hàng thất thứ, tùy theo
tài lực của mỗi nƣớc trong vạn quốc có văn-hóa, có dã man,
có tài hay, có tục dở, phẩm giá vốn không đồng, nếu lấy giá-trị
hữu-hình của nƣớc đặng định phân thì ắt khó mong làm cho
cả nhơn-sanh hiệp chủng".

LOẠN LY
亂離
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.

LOẠN LUÂN
亂 倫
E: Incestuous.
F: Incestueux.
Loạn: Làm rối trật tự, làm giặc. Luân: luân lý, trật tự đạo đức.
Loạn luân là làm rối loạn trật tự đạo đức gia đình (tính giao
trái với luân-lý).
Loạn luân thƣờng đƣợc dùng với nghĩa hẹp là ngƣời trong
cùng một gia tộc mà gian dâm với nhau.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

211

LOẠN NGÔN
亂 言
E: Incoherent talk.
F: Propos incohérents.
Loạn: Làm rối trật tự, làm giặc. Ngôn: lời nói. Loạn ngôn là lời
nói bừa bãi bậy bạ.

LOẠN PHÁP
Thầy dạy: "Trung! Thầy nói rõ chẳng phải Thầy để lời trách cứ
chi con, lòng con thế nào Thầy thấy rõ, biết bao phen Thầy
nghe con kêu réo than thở cùng Thầy, biết bao phen Thầy thấy
con khổ cực vì Thầy, song con chẳng đủ đức trông cậy Thầy,
con hiểu vì cớ nào mà nền Ðạo loạn pháp chăng?
-Không con, vì tại con chƣa biết phận làm Anh, nên mới ra đến
đỗi ấy. Thầy hỏi sao con không chiêm nghiệm Thánh đức của
Thái Bạch? Sao con không xét nét cho cùng lý lời vàng tiếng
ngọc của một vị Giáo Tông Thiêng Liêng mà noi gƣơng theo
đó. Nhiều khi Thầy thấy con vì nhẹ tánh mà nghe lắm lời thị
phi làm đau đớn nhiều đứa vô tội cùng Thầy. Sự lầm lạc của
các con lắm thƣờng tình, Thầy không hề bắt tội, nhƣng mà sự
mê muội Thầy thấy rất đau lòng. Thầy hằng than thở với con
rằng: Cả nhơn sanh còn nhiều ngu muội sở cậy con nâng đỡ,
dắt dìu mà con lại hờn trách, chớ chẳng dạ thƣơng yêu thì con
có khác chi Chiêu hồi buổi trƣớc? Thầy lại thấy con đôi phen
giận lẩy phòng toan trao gánh Ðạo cho ngƣời; Thầy hỏi vậy
chớ con còn nhớ lời Thầy dặn con buổi trƣớc chăng?
Không! Thầy hỏi con còn nhớ lời Thầy dặn riêng con buổi
trƣớc chăng? Phải, con há, chớ chi Thầy liệu trao nền Ðạo cho
ai thì Thầy chẳng hề nói với con lời ấy; Thầy đã mƣợn con mà
con trao phận sự lại cho kẻ khác, vậy con có đắc tội cùng
Thầy chăng hử?
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Thầy chƣa hề bắt tội con, song chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật
đã hiểu rõ rằng: Thầy trao nơi tay con một quyền hành thƣởng
phạt, cũng nhƣ Thầy trao cho TẮC một cây cân công bình
thiêng liêng nơi cõi tục nầy; mà cả hai: một đứa bạc nhƣợc,
một đứa bơ thờ. Thầy tƣởng chẳng cần nói các con cũng hiểu
rằng: Các Ðấng ấy bất bình lắm đó vậy. Các con đã mang
mạng lịnh Thầy, thì làm thế nào Thầy không hổ thẹn; Thầy dặn
các con một điều phải hằng nhớ rằng các con thay mặt cho
Thầy tức là Thầy. Ngày nào Thầy lấy phận sự lại thì là mới hết
Thầy nữa. Cái xác thịt các con cũng nên kể rằng: Chẳng phải
của các con nữa. Thầy đã nói trƣớc rằng: Cái xe Thầy đẩy đi
đến đâu thì hồng ân của Thầy rƣới khắp đến đó. Thầy chỉ cậy
các con kêu rƣớc những kẻ hữu duyên đến chung hƣởng
cùng các con thôi. Khốn cho những đứa ngu muội không lo mà
tiếp rƣớc các con, mà cũng khốn cho các con, nếu các con
tham lam giành phần hơn của kẻ khác, con gắng hiểu Trung
nghe!".

LONG (1)
• LONG 龍 Rồng, mạch nƣớc. Chỉ về Vua chúa. Td: Long
Vƣơng, Long Hoa Đại hội, Long phụng.
• LONG 隆 Thịnh, tốt, lớn. Td: Long hƣng, Long trọng.

LONG (2) (Phật Học)
龍
(Xem thêm chữ Rồng thuộc vần R)
Long ( S: nāg) Loài Rồng, một loại thú linh, mùa Xuân cất cánh
bay cao, mùa Đông ngủ trong lòng đất. Rồng mang lại mƣa và
bảo vệ bầu trời. Rồng hay Ðại Long, hay đƣợc dùng để biểu
tƣợng Đức Phật hay một Bồ Tát hạ sinh. Loài Thủy Long đƣợc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xem là Vua của sông nƣớc, biển cả. Trong Phật giáo Tây
Tạng, ngƣời ta tin rằng Thủy Long cất giữ các bộ Kinh ở thủy
cung và trao lại cho ngƣời một khi Nhân duyên đầy đủ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LONG CUNG
龍宮
E: Palace of Genius of the ocean.
F: Palais du Génie de l'océan.
Long cung là cung điện của Vua Rồng ở dƣới đáy biển. theo
huyền thoại thì có Tứ Hải Long Vƣơng cai trị 4 biển lớn (Long:
Rồng, mạch nƣớc, chỉ vua. Cung: cung điện).

LONG ĐONG
E: Unstable, hard.
F: Instable, pénible.
Tiếng Nôm: long đong là lƣu lạc vất vả, cuộc sống không ổn
định, rày đây mai đó, khổ sở.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người nhơn nghĩa trả xong,
"Rủi cho gặp lúc long đong chẳng sờn."

LONG ĐẤU
龍鬬
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bất quản hổ tranh thâu Bắc Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam Uyên.
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LONG ĐẦU XÀ VỸ
龍頭蛇尾
E: Head of dragon and tail of snake.
F: Tête de dragon et queue de serpent.
Long đầu xà vỹ là đầu rồng đuôi rắn, ý nói: trƣớc thịnh sau
suy (Long: Rồng, Đầu: cái đầu. Xà: con rắn. Vỹ: cái đuôi).

LONG HOA ĐẠI HỘI (Hội Long Hoa)
龍 花 大 會
E: The Universal (General) Judgement.
F: Le Jugement Universel (Général).
(Long: Rồng, chỉ vua. Hoa: bông). Long Hoa là một cái cây có
hình giống nhƣ con rồng đơm hoa rực rỡ. Đức Phật Di Lạc sẽ
đắc Đạo dƣới cội cây Long Hoa nầy, cũng nhƣ Đức Phật
Thích Ca đắc đạo dƣới cội cây Bồ Đề ngày xƣa vậy. Đức Phật
Di-Lạc sẽ làm Giáo chủ một Đại hội thi tuyển chung kết để
chọn ngƣời hiền đức dƣới cội cây Long Hoa, nên Đại hội nầy
gọi là Long Hoa Đại Hội.
Về Thể pháp, nơi mặt tiền Đền Thánh - Tòa Thánh Tây Ninh,
nơi bao lơn mặt tiền Tòa Thánh có 4 cây cột chống đỡ, phân
làm 2 cặp. Mỗi cặp có một cây đắp hình Rồng (Long) một cây
đắp hình bông Sen (Hoa) quấn quanh cột, nên mỗi đôi cột nhƣ
vậy là tƣợng trƣng hai chữ LONG HOA. Còn trên nóc HiệpThiên-Đài, giữa hai lầu chuông, trống là tƣợng Đức Phật DiLạc ngự tòa sen cỡi trên mình cọp, biểu tƣợng cho thời "Nhơn
sanh ƣ Dần" cũng là Đạo khai nhằm ngày 15 tháng 10 Bính
Dần (1926)
Từ trƣớc tới nay, Đức Chí Tôn đã mở ra ba thời kỳ Phổ Độ
nhơn sanh, tiếp theo đó sẽ có mở Hội Long-Hoa:
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- Sơ Hội Long-Hoa mở vào thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.
- Nhì Hội Long-Hoa mở vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ
- Nay Tam Hội Long Hoa sẽ mở Tam Kỳ Phổ Độ.
Đức Chí Tôn mở Hội Long-Hoa để chọn ngƣời tài đức.
Bài Kệ U-Minh-Chung có câu:
1- Sơ Hội Long Hoa Thanh Vƣơng Đại Hội Nhiên Đăng
Cổ Phật Chƣởng Giáo Thiên Tôn.
2. Nhì Hội Long Hoa Hồng Vƣơng Đại Hội Di-Đà Cổ
Phật Chƣởng Giáo Thiên Tôn.
3- Tam Hội Long Hoa Bạch Vƣơng Đại Hội Di Lạc Cổ
Phật Chƣởng Giáo Thiên Tôn.
Đề thi cho Hội Long Hoa là:
Bác ái là đề thi tiến hóa,
Nghĩa Nhân ấy ấy định phép duy tân.
Đại Hội Long Hoa là hội thi chung kết sau một giai đoạn tiến
hóa dài của nhơn loại, chuẩn bị đời Thánh đức.
Bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
"Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki. (là cơ)
Hoặc:
Công nghiệp dồi dào, âm chất đủ,
Long Hoa đợi Hội hƣởng Thiên ân.
Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy rất quan trọng, vì là kỳ thi chung
kết, chấm dứt Đệ Tam Chuyển, bƣớc qua Đệ Tứ Chuyển, mà
khởi đầu của Đệ Tứ Chuyển là Thƣợng Nguơn Thánh Đức.
Cho nên Đại Hội Long Hoa kỳ Ba nầy toàn thế giới có một
cuộc biến động dữ dội, gọi là "Thƣởng phạt đến cùng Thánh
Đức thôi". Thế giới chung chịu cảnh Thiên tai, động đất, hạn
hán, cháy rừng, sóng thần…lớp thì loài ngƣời tự khủng bố
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nhau ở các nƣớc Iraq, Palestine…bên cạnh đó còn một nguy
cơ Dịch bịnh, đó là Dịch cúm toàn cầu A.H1N1 đã gây bịnh
cho hàng triệu ngƣời, khắp cả thế giới. Từ đó mới hoảng hốt
lên vì nạn biến đổi khí hậu, rồi kinh tế lũng đoạn, dân thất
nghiệp, đói kém..Thật là chí nguy, các Đấng báo trƣớc:
Nhân loại mƣời phần hao tám, chín,
Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày.
Số ngƣời bị loại chiếm đến 9 phần 10 nhơn loại, chỉ chừa lại
có 1 phần 10 là số ngƣời đƣợc chọn để lập đời Thánh Đức.
Cuộc biến đổi vĩ đại nầy đƣợc các Tôn giáo tiên tri là đến ngày
Tận thế. Đạo Cao-Đài xuất hiện từ đó.
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới
mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ Vƣơng sắp đến, Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo
thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chƣớng biến sanh, thiên tai rắp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến! Thầy
đã tạo thành đủ cả Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Đạo chớ
không phải sửa Đạo.Các con hiểu à!" (23-11 Bính Dần –
1926).
Vậy nay: "Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải
tiêu tan, 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."
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Đợt khảo thí chung kết nầy là kỳ Phán xét cuối cùng, xảy ra vô
cùng dữ dội, vì ngƣời thi đậu mới đƣợc tồn tại, còn ngƣời thi
rớt phải bị tiêu diệt, để tuyển chọn ngƣời đủ bác ái và công
bình, thiết lập một xã hội Đại Đồng của thời Thƣợng Nguơn
Thánh Đức. Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy cũng là Đại Hội điểm
Đạo lần ba của Địa cầu 68, là cuộc điểm Đạo vĩ đại và quan
trọng mà tất cả chƣ Phật, Tiên, Thánh, Thần và những ngƣời
tiến hóa đủ tiêu chuẩn đạo đức đều phải tham dự. Sau cuộc
biến động dữ dội gọi là Tận Thế đó, địa cầu 68 trở lại yên tĩnh,
thời tiết trở lại điều hòa tốt đẹp, trƣợc khí tiêu tan, nhơn loại
còn lại là những Tân Dân hiền lƣơng đạo đức, với hình dung
tốt đẹp, mạnh khỏe, sống lâu, tạo lập một xã hội Đại Đồng,
cùng sống hòa bình với nhau trong tình bác ái và sự công
bình. Chƣ Thánh Tiên Phật sẽ giáng trần tiếp tục hƣớng dẫn
nhơn sanh tu hành tiến hóa cao thêm nữa.
Thánh ngôn dạy rằng:
Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chƣ Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo về Đại Hội Long Hoa, đêm 14-01-Kỷ
Sửu (1949) tại Đền Thánh:
"Long Hoa Hội là gì? - Long Hoa Hội là một ngày, một buổi
khảo lựa của toàn thể các chơn hồn dầu quỉ vị hay Thần vị
cũng vậy, định khoa mục của mình đặng lập vị thiêng liêng.
Chúng ta hiểu rằng, mỗi Chuyển tức nhiên là mỗi khoa mục.
Hễ cuối một Chuyển, tức nhiên Hạ Nguơn, là ngày định vị của
các đẳng linh hồn. Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng: Ngày Xét
Đoán cuối cùng (Jugement Général) mà kỳ thật là ngày định vị
cho các chƣ Phật đó vậy. Có một điều trọng hệ đƣơng buổi
nầy là buổi náo nhiệt. Tại sao? Tại mãn Hạ Nguơn Tam
Chuyển, Thiên thơ đã định Long Hoa Hội. Thánh giáo Đức Chí
Tôn nói: Các con phải chung cùng nhau, tức nhiên lập Long
Hoa Hội, định vị cho các chơn linh trong kỳ Hạ Nguơn Tam
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Chuyển nầy, định vị cho họ đặng mở Thƣợng Nguơn Tứ
Chuyển cho các chơn linh. Ngài mở Hội Long Hoa ấy, tức
nhiên là Ngài định chấm đậu rớt cho các chơn linh vậy. Vì cớ
cho nên chúng ta ngó thấy có huyền vi bí mật nơi mặt thế nầy:
Đức Chí Tôn đến mở Đạo ngày nay, chúng ta có thấy oan gia
nghiệt chƣớng phải trả liền buổi nầy, không cho thiếu, trả mãn
mới thôi."
TÓM LẠI:
1. Đại Hội Long Hoa là một cuộc thi để tuyển chọn ngƣời đủ
đạo đức trong thời kỳ cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển để bƣớc
qua Thƣợng Nguơn Tứ Chuyển, tạo lập đời Thƣợng Nguơn
Thánh Đức với một xã hội Đại Đồng.
2. Những ngƣời bị loại khỏi Đại Hội Long Hoa là những ngƣời
thiếu đạo đức, không đủ Bác ái và Công bình. Họ phải bị chậm
trễ một kỳ tiến hóa, chờ đợi để học lại các bài học và nhập vào
một giai đoạn tiến hóa sau.
3. Tỷ lệ tuyển chọn trong Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy là 1
phần 10 mà thôi. Nhân loại hao hớt nhiều
4. Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy sẽ mở ra tại Tòa Thánh Tây
Ninh và Đức Di-Lạc Vƣơng làm Chủ Đại Hội.
Đức Chí Tôn giải thích Long Hoa Hội: Long Hoa Hội thƣờng
các con ao ƣớc cho biết ngày khai mạc và khai mạc tại đâu?
Có chi mà mong mỏi việc mơ hồ thế các con?
- Long Hoa Hội đã khai mạc và đang khai mạc, nhƣng hội ấy
thoạt thấy tại trần, thoạt thấy chốn Tiên. Các con sẽ theo trình
độ Đạo tâm mà hiểu lấy nghĩa là chốn hồng trần sử dựng, vớt
bực hiền 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 cả thảy âu ca lạc nghiệp, nhà không đóng
cửa, đƣờng chẳng lƣợm của rơi.
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- Trên cảnh Tiên thì chừng ấy ai có căn Tiên, Tiên rƣớc, ai có
căn Phật, Phật đƣa. Tóm lại, ngày Long Hoa là ngày cực vui
mà cũng cực buồn. Ấy là ngày sửa đổi địa đồ thế gian, hòa
hiệp vạn quốc lại một nhà, cộng hƣởng an nhàn cực lạc, hết
cơn giết chóc, đến đời thái bình nhƣ đời Nghiêu Thuấn. Vui
thay cho kẻ biết làm lành, mà cũng thảm thay cho kẻ hung tàn
tặc tử, vì luật Trời chí công chí chánh, không dung cho kẻ
hung đồ, sẽ đem họ ra xử một cách ghê gớm, tùy theo căn
nghiệp của họ đã tạo. Ngày ấy gọi là ngày "Phán đoán Đại
đồng thế gian".
Đức Hộ-Pháp nói: "Nay là cơ Ân-xá của Chí-Tôn, Ngài có cho
biết rõ: buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, Đức Chí Tôn Ngài
đến đề hai chữ "ÂN-XÁ" thì chúng ta đoán hiểu rằng "Ngài đã
đến rồi" và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã
có nhiều phƣơng-pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt điạcầu này. Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm-hồn của nhân-loại
bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem LongHoa-Hội cốt để bảo thủ hai chữ "Ân-Xá". Trong bao nhiêu đó,
chúng ta cũng đủ thấy lòng thƣơng yêu vô tận của Ngài thế
nào. Bần-Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta không tìm
phƣơng giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì không thời buổi
nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ của mình cho
đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng nhƣ vậy.
Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức Chí-Tôn nam nữ
cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ
phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu
nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ..Bần-Đạo dám nói
giờ phút này mấy ngƣời không có thể không nhỏng-nhẻo với
Đức Chí Tôn đƣợc, Ngài sẵn-sàng để hai chữ "Ân-Xá" thì mấy
ngƣời xin cái gì Ổng cũng cho".
Biểu tƣợng về Long Hoa tại Tòa Thánh:
Phía dƣới bao lơn trƣớc Tòa Thánh có 4 cây cột, mỗi bên 2
cây đứng kế nhau, một cây quấn rồng đỏ, một cây quấn bông
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sen. Hai cây cột đứng kế nhau ấy tƣợng trƣng 2 chữ LONG
HOA.Long là rồng, Hoa là cái bông). Sự tƣợng trƣng nhƣ vậy
là có ý nói rằng: Đại Hội Long Hoa kỳ nầy sẽ mở ra tại Tòa
Thánh Tây Ninh và Đức Di Lạc Vƣơng Phật ngự trên nóc Phi
Tƣởng Đài sẽ làm Giáo chủ.

LONG HOA THỊ
龍花市
E: Long-Hoa market.
F: Le marché Long Hoa.
Long Hoa Thị là chợ có tên Long Hoa. Đây là một cái chợ của
Đạo Cao Đài do Đức Hộ Pháp lập ra, ở phía Nam và cách Tòa
Thánh chừng 2 cây số.
Vào năm Nhâm Thìn (1952), Đức Hộ Pháp nhận thấy số Tín
đồ Cao Đài từ khắp các Tỉnh đổ dồn về vùng Thánh Địa lập
nghiệp càng ngày càng đông, do tình hình giặc giã ở khắp các
nơi, dân chúng làm ăn sanh sống không đƣợc, sanh mạng
luôn luôn bị đe dọa, nên về vùng Thánh Địa Tây Ninh cƣ ngụ
thì đƣợc Đạo bảo vệ và đời sống đƣợc yên ổn. Trƣớc đây, Hội
Thánh có lập một cái chợ Long Hoa nhỏ (sau nầy gọi là chợ
Long Hoa cũ) vì số Tín đồ về đây cƣ ngụ còn ít. Nay Đức Hộ
Pháp cho xây dựng một cái chợ Long Hoa mới, bề thế qui mô
trên khu đất 47 mẫu, để dời chợ cũ về đó. Đức Ngài tự đi chọn
cuộc đất và tự vẽ kiểu chợ, rồi giao Ban Kiến Trúc xây cất
dƣới sự đôn đốc của Ngài. Chợ Long Hoa có nhà lồng hình
chữ thập trên một lô đất hình vuông, chung quanh có 8 cửa,
hƣớng ra 8 con đƣờng, với ý nghĩa là: Thái Cực sanh Lƣỡng
Nghi, Lƣỡng Nghi sanh Tứ Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát Quái.
Từ trên phi cơ nhìn xuống khu chợ Long Hoa, quan khách thấy
giống nhƣ hình một Bát Quái Đồ.
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Công cuộc mà Đức Hộ Pháp chọn đất và kiểu vở xây cất, bày
trí chợ Long Hoa, đƣợc Thừa Sử Phan Hữu Phƣớc ghi lại nhƣ
sau: "Khởi đào móng nền chợ mới ngày 12-11-Nhâm Thìn (dl:
28-12-1952). Cũng trong dịp nầy, Đức Hộ Pháp dẫn khách đến
xem địa cuộc Long Hoa Thị, lúc 7 giờ sáng. Cùng đi với Ngài
có:
- Bác vật Lƣu Văn Lang.
- Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.
- Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng.
- Chơn Nhơn Trịnh Phong Cƣơng.
- Thừa Sử Phan Hữu Phƣớc.
- Tổng Giám Ban Kiến Trúc Võ Văn Khuê.
- Trƣởng Tộc Phạm Môn Phạm Văn Út.
- Ban Nhiếp Ảnh.
Ngài nói: Bần Đạo định dời chợ cũ lại chỗ nầy để cất Long
Hoa Thị, nhờ Bác Vật xem địa cuộc sanh khí nhƣ thế nào? Bác vật Lang đáp: Ngài định chỗ thật tốt, có thể Ngài biết
trƣớc nên mới định chỗ đúng ngay mạch nƣớc Bát Long Dẫn
Thủy, lại có Tứ Hổ Phục Triều, địa cuộc nầy có nhiều sanh khí,
sau nầy Long Hoa Thị sung túc, trở nên kỳ quan (Merveille) ở
đất Thánh. Nếu giữa lồng chợ đƣợc lấy nƣớc fontaine thì đủ
sức xài, vì mạch nƣớc lớn và tốt.
Đức Hộ Pháp nói: Nếu là Bát Long Dẫn Thủy thì mở thêm 8
con lộ Bát Quái, còn ở trong nhà lồng thì xây một bồn nƣớc
thật cao, lấy nƣớc giếng giữa chợ cho các tiệm phố đủ sức
xài. Nhà lồng cất 4 cánh, có hai từng lầu: Từng dƣới cho bán
thực phẩm, từng trên bán đồ mỹ trang, hàng lụa, vải bô, các
món chơi tiêu khiển. Trên bồn nƣớc giữa chợ, cất nhà nóc
bằng để cho Thánh Vệ ở luân phiên gìn giữ chu vi chợ và ăn ở
luôn trên đó. Còn 4 phía chợ, đúc cột làm hàng rào sắt bông
thật đẹp, để trống 4 bên vào thấy thong dong mát mẻ, mỗi
phía rào có cổng, 4 mặt y nhau, nhƣng mỗi cổng để theo
hƣớng nhƣ: Đông môn, Tây môn, Nam môn, Bắc môn. Đừng
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cho mấy cái quán cốc ủm thủm che lấp vẻ đẹp của chợ. Còn
mấy cái xép theo góc Bát Quái, cho Ban Kiến Trúc cất, cũng
đúc cột lên mấy từng lầu nhƣ phố vậy, để làm nhà hàng hay
bán các loại máy móc, Radio; nhƣng từng dƣới chừa chừng
hai thƣớc vuông cho Trạm Y Tế, Trạm Cứu Thƣơng, ai bịnh
hoạn sẵn có thuốc. Đức Ngài nói công cuộc từng câu chuyện
xong, Đức Ngài trở lại cầm thƣớc dây đo ngang 40 mét từ mặt
phố bên phải qua trái, khoảng trống con lộ 40 mét có hai lề,
bên trong sát mặt phố có hai con lộ nhỏ, xe hơi chạy đƣợc dài
trên lộ. Biểu Trƣởng Tộc Phạm môn và Chơn Nhơn Chƣởng
quản Phƣớc Thiện lo xây cất 20 cái Bar, cất trọn trên, đừng vi
phạm choán lộ chật hẹp. Bar cất hai từng, 4 mét một cái, xa xa
để chừa đƣờng ra mặt phố, nếu cất choán mặt phố, ngƣời ta
rầy mà coi không đẹp, cho bán đồ bazar hoặc các thứ vật
chơi, hoặc bông hoa trái cây Đà Lạt. Mỗi Bar đều có 4 mặt
kiếng xinh đẹp, cấm nấu nƣớng, chỉ đến giờ mở cửa bán,
cũng nhƣ các Bar giữa lộ ở Đô Thành, giống nhƣ Đại lộ
Charner Sài Gòn.
Trong 20 cái Bar dành cho ngƣời nghèo không phƣơng sanh
sống, hoặc đám nội trợ của Chức sắc nghèo, nên tìm phƣơng
giúp đỡ cho nó có phƣơng sanh sống. Khi bớt khổ phải dời đi,
giao lại Hội Thánh, cho ngƣời khác, cứ kế tiếp nhau, không ai
có quyền làm chủ vĩnh viễn (cho ở không). Cấm nhặt những
ngƣời có phần đất cất nhà ở mà còn tham, xin cất Bar: một là
Chức sắc, hai là quân đội đã có đƣờng sanh sống, lại còn
chen vào ăn bám, Hội Thánh biết kẻ nghèo cho ở, chớ không
thâu nạp đơn xin (bị lợi dụng). Còn nền Nhà Hình, Bần đạo
định cất tại đầu lề lộ, hai bên cất y một kiểu, có hai từng, bên
Xuân Dung thì làm nghề ảnh, đặc biệt không riêng cho Bần
Đạo, dành lại số huê lợi đặng cho đám Cô nhi có phƣơng sanh
sống, và mấy con nhiếp ảnh nên cố gắng truyền nghề cho
chúng nó thành tài về nghệ thuật, phim ảnh chiếu bóng. Trong
Nhà Hình, từng dƣới chƣng triển lãm các kiểu hình cổ kim
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hoặc hình các cuộc Lễ Kỷ niệm, mấy con chỉ làm tùy thuộc vào
hình ảnh, Bần Đạo giữ lại phim kỷ niệm, mỗi khi Bần Đạo cần
dùng thì có sẵn, còn từng trên thì để làm nghề. Sau nầy, ngoại
quốc vô xem, trƣớc Báo Quốc Từ, thì họ phải vào đây lấy ảnh,
mấy con đủ làm giàu đặng nuôi đám Cô nhi. Còn bên kia giao
cho mấy đứa thủ trinh, công nghiệp của chúng nó mà Bần Đạo
chƣa ban cho đặc ân, vậy để cho chúng nó làm Nhà Hàng
Cơm Chay. Bần Đạo làm là ăn mót trên lề lộ mà có nghĩa giúp
cho đám Cô nhi và những ngƣời nghèo khổ, mà cũng làm cho
Long Hoa Thị ngày kia sung túc. Long Hoa Thị sung túc rồi thì
nó là chén cơm bát nƣớc của Hội Thánh, của Chức sắc, của
nhơn sanh chung hƣởng đặc ân. Vậy nên cố gắng tạo cho
thành hình. Sau đó, Đức Ngài liền đặt viên gạch đầu tiên làm
kiểu mẫu, và trao cho Trần Phong Lƣu (thợ ảnh) 50.000 đồng
để mua sắm máy móc dụng cụ, nếu thiếu cho Ngài hay để
giúp thêm. Còn phần Trƣởng Tộc Phạm Môn, Bần Đạo đƣa
cho 200.000 đồng để lo mua gạch và xi măng xây cất, giao
cho Tá Lý Lành phải lo chu đáo, xây cất cho đẹp, mỗi ngày
Bần Đạo đến chỉ cho làm. Đức Ngài dạy Trần Phong Lƣu đắp
hai câu liễn trƣớc Nhà Hình Xuân Dung cho mỗi ngƣời thấy
tức cƣời:
"DUNG nghi ví muốn còn XUÂN mãi,
"Đừng để rụng răng mới chụp hình".
Đức Ngài nói chơi cho vui, chớ không phải liễn. Hễ cất xong,
Bần Đạo nói Hội Thánh bổ ra một Chức sắc cai quản, gìn giữ
và tính việc làm của Ban Nhiếp Ảnh, nếu có huê lợi thì tu tạo
thêm Nhà Hình và un đúc đám Cô nhi. Số bạc Bần Đạo giao
cho mấy con đây là số bạc của Đạo chúc thọ Bần Đạo. Bần
Đạo không xài, để tạo Nhà Hình nuôi đám Cô nhi". Nhắc lại,
ngày 5-6-Tân Mão (dl: 8-7-1951) Đức Hộ-Pháp đến Khánh
Thành Chợ Long Hoa cũ (còn Chợ Long Hoa hiện nay rất bề
thế lớn lao là Chợ Long Hoa mới). Trong buổi lễ Khánh Thành,
Đức Ngài ban Phép Lành và Trấn Thần Chợ Long Hoa, Đức
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Ngài có nói rằng: "Cái cơ Chuyển thế đã đến ngày hiệp nhứt
Đạo giáo khiến cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn lo quay về
một mối, sống dƣới lá cờ Nhân Nghĩa của Đạo Cao Đài, ngoài
thì đƣợc sự bảo vệ của Quân đội, trong thì đƣợc sự dìu dắt
của Hội-Thánh, càng ngày nhơn sanh qui tụ càng đông, vì thế
nguồn sanh sống càng bị bóp nghẹt, nên Bần Đạo cho lập gấp
cái chợ nầy để tạo lại một nguồn sanh sống dễ dàng cho nhơn
sanh. Ngày giờ nầy, tuy là nhìn thấy cái chợ thô sơ, nhƣng rồi
đây nó sẽ bành trƣớng rộng rãi hơn, long trọng hơn, mà chắc
chắn con cái Đức Chí Tôn không bao giờ ngờ nhƣ thế, nhƣng
Bần Đạo dám quả quyết nó phải có và nhứt định có, vì cái chợ
Chuyển thế và huyền diệu thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã
định vậy". (Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, Q.4 trang 41)
Lời thỉnh giáo của một Đạo hữu hỏi Đức Hộ Pháp:
- Kính bạch Sƣ Phụ, con xin thỉnh giáo về cái chợ Long Hoa,
Sƣ Phụ gọi là cái chợ Chuyển thế, con muốn biết cái chợ Long
Hoa sau nầy nó sẽ biến chuyển ra sao?
Đức Ngài đáp: - Thầy nói đến đó Thầy không nói nữa là ý
Thầy muốn để cho nhơn sanh, con cái của Đức Chí Tôn tìm
mà hiểu biết, rồi tùy theo ý muốn của nhơn sanh muốn cái gì
thì nó sẽ biến ra cái nấy. Nhơn sanh còn tồn tại hay chăng,
hay là đi đến chỗ diệt vong thì cũng do nơi ý nhơn sanh, chớ
chính nó là cái Bát Quái Đồ Thiên của Thầy tạo lập; nếu không
rồi Bát Quái, Đạo đâu đặng thành, mà không đặng thành thì cơ
tận diệt của nhơn sanh không bao giờ tránh đặng. Vì cái
chánh và cái tà, với sự sanh tồn và cơ tận diệt, nó cũng đồng
ở trong tâm của nhơn sanh cả, rồi nó biến chuyển ra, thì cái
Long Hoa Thị biến chuyển, muốn chánh thì nó chánh, muốn tà
thì nó tà, muốn tiêu diệt thì nó cũng đi đến tiêu diệt, muốn
sanh tồn thì nó cũng đem lại sự sanh tồn. Bốn sự muốn ấy là
do nhơn sanh muốn tạo thế nó, còn sự biến chuyển là do cái
Long Hoa Thị biến chuyển. Các con lƣu ý nhìn cái Long Hoa
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Thị biến chuyển ra sao thì các con biết trƣớc những việc đó là
gì. Thôi, việc Thiên cơ Thầy không nói nữa, các con tìm hiểu."
Chợ Long Hoa do Đạo lập nên, đáng lý phải bán toàn đồ ăn
chay, nhƣng trong giai đoạn đầu, Hội Thánh cho phép bán
thêm đồ mặn ngoài 10 ngày chay trong tháng, chờ khi nào chợ
Trƣờng Lƣu hoàn thành, lúc đó chợ Long Hoa chỉ bán toàn đồ
chay, còn đồ ăn mặn thì dời xuống bán nơi chợ Trƣờng Lƣu.
Đức Hộ Pháp nói rõ nhƣ sau: "Còn nơi Long Hoa Thị thì tuyệt
đồ mặn, phải bán toàn đồ chay. Bây giờ lửa chiến tranh vẫn
còn, nên nhơn sanh chen nhau sống không sự thƣơng mãi.
Tại Long Hoa, ngày kia Đạo ra thiệt tƣớng, Quyền Vạn Linh có
quyền chấn chỉnh lại, vì cái chợ Long Hoa ở trong vùng Thánh
Địa mà còn bán đồ mặn thì trái lẽ Đạo. Ngày nào, ngƣời ở
Thánh Địa biết nhận đây là Thánh Địa của Đức Chí Tôn lập thì
tự xét mình, trau giồi cho nên Thánh thì làm sao Long Hoa Thị
mà bán đồ mặn ? Rồi các chợ chung quanh Tòa Thánh hay Trí
Huệ Cung thuộc trong vòng Thánh Địa, thì ngày kia phải bán
toàn đồ chay, chẳng phải một chợ Long Hoa mà thôi, khi lập
xong chợ Thiên Vƣơng rồi, Hội Thánh sẽ chấn chỉnh Long Hoa
Thị trƣớc."
Ngày 16-7-Quí Tỵ (dl 24-8-1953), trong cuộc Lễ Khánh Thành
Văn Phòng Ban Quản Trị Long Hoa Thị, Đức Hộ Pháp để lời
phủ dụ rằng:
"Hôm nay, sau chỉ có hai năm, Qua còn nhớ lại, khi Qua ra
khỏi Nhà Tịnh Trí Huệ Cung, về nơi đây, Qua ban Phép Lành
nơi chợ Long Hoa là ngày 2-5-Tân Mão khởi sự làm chợ Long
Hoa thì tháng 7 năm Tân Mão cho tới tháng 7 nầy, thật ra chỉ
có 2 năm mà thôi. Mấy Em coi cái đức tin của con ngƣời, nếu
mà nhơn loại trụ cả đức tin lại làm một khối thì không có gì
mấy Em làm không đặng. Qua vẫn biết cả cái sự nghiệp kinh
dinh do tinh thần hoạt bát của mấy Em, làm cho Qua đƣợc
hƣởng hạnh phúc trƣớc mắt, cái đền ơn rất trọng hậu của mấy
Em đối với Qua đó vậy. Thử nghĩ, mấy Em ban thƣởng cho
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Qua có hơn điều ấy chăng? - Không, Qua chỉ ƣớc một điều là
mỗi nhà của mấy Em đều đủ sống hạnh phúc nuôi sắp nhỏ,
nuôi cho ăn học, làm thế nào cho cả gia đình của mấy Em
đƣợc vinh hiển, sang trọng, Qua sở vọng hơn hết là điều đó.
Chợ Ngã Năm, mấy Em đừng tƣởng có phép tắc huyền bí,
Qua chỉ thấy chợ Ngã Năm rất sung túc, mà lại ủm thủm chật
chội, Qua chỉ biết rằng: Cái tinh thần của mấy Em đi cao, tiến
triển mạnh, hơn nữa, mấy Em do vị tổ chức của mấy Em mà
thôi, đủ thấy chợ Ngã Năm thế nào? đủ địa thế phƣơng tiện
hoạt động vĩ đại hơn nữa. Vì cớ cho nên Qua lấy khu rừng 47
mẫu, từ thử chƣa có chợ nào có đặng 47 mẫu, mấy Em ngó
thấy chừng vài năm nữa, nơi đây sẽ chật hết. Qua đã ngó thấy
chen chúc với nhau rồi đó. Qua liệu phƣơng làm sao mở mang
rộng ra nữa cho mấy Em. Nếu Qua nói một điều trọng yếu của
Qua hơn hết, trong năm tới đây, mấy Em giúp Ban Quản Trị,
cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn nơi chợ Long Hoa, giúp thuế
cho Hội-Thánh làm thành tựu cái chợ thiệt, mấy Em sẽ ngó
thấy một cái hoạt động vĩ đại mà mấy Em làm thành chợ Long
Hoa thiệt. Thiệt thọ rồi, cái sự sống của mấy Em, Qua dám
bảo kê rằng: nó sẽ tăng thêm không biết bao nhiêu nữa mà
chớ! Mà hễ cái sống của mấy Em mạnh mẽ chừng nào thì
tƣơng lai của đoàn hậu tấn Qua giao phó sẽ đƣợc bảo đảm
chừng nấy. Qua mơ ƣớc sao mọi nhà Tông đƣờng, mấy Em
trẻ thơ sinh sau kia là con cái của mấy Em đào tạo nên, đặng
một ngày kia nối cho chúng Qua tiếp tục làm Thánh Thể của
Đức Chí Tôn, thừa chí đem hết năng lực tâm tình của nó,
đặng cứu khổ thiên hạ. Ấy là điều mơ ƣớc của Qua. Điều Qua
mong ƣớc là mấy Em giúp nó đặng định tƣơng lai cho Đạo.
Mấy Em nhớ rằng cái vinh quang Tổ Phụ của mấy Em đó vậy."
Lời phê v/v cho đất phố tại Long-Hoa-Thị.
Lời căn-dặn: "Mỗi gia-đình ghi đặng một căn phố, nếu gia-đình
nào nhiều con cái mà đứng ra choán cho nhiều thì cả các
phần đất của gia-đình tham-lam ấy sẽ bị lấy lại hết, những
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ngƣời có phần đất gia-cƣ lập nghiệp rồi không đƣợc hƣởng
một phần bên phố nữa". [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]
Bát quái của Long Hoa thị:
Chuyển dịch theo chiều Dƣơng (ngƣợc chiều kim đồng hồ)
của Bát Quái Cao Đài. Thế nên:
-Cửa 1 chánh Bắc thuộc quẻ
Ly.
-Cửa 2 Tây-Bắc thuộc quẻ
Khôn.
-Cửa 3 chánh Tây- Đoài.
-Cửa 4 Tây Nam thuộc quẻ
Càn.
-Cửa 5 chánh Nam thuộc
Khảm.
-Cửa 6 Đông Nam thuộc Cấn.
-Cửa 7 chánh Đông thuộc Chấn.
-Cửa 8 Đông Bắc thuộc Tốn, rất phù hợp với hƣớng địa lý và
cùng phƣơng vị với Tòa Thánh.

LONG HƢNG
隆興
E: Prosperous.
F: Prospère.
(Long: Thịnh, tốt, lớn. Hưng: thịnh vƣợng). Long hƣng là nổi
lên thịnh đạt, thịnh vƣợng.
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LONG MÃ PHỤ HÀ ĐỒ
龍馬負河圖
(Long: Rồng, Mã: ngựa. Long Mã là thú vật linh: mình ngựa,
đầu rồng, trên mình có vảy rồng, cao 8 thƣớc 5 tấc (thƣớc
Tàu), xƣơng cổ dài, mình không thấm nƣớc. Phụ: mang, chở.
Hà: tên sông Hoàng Hà. Đồ: bức vẽ. Hà Đồ là bức vẽ có gốc
từ sông Hoàng Hà bên Tàu). Long Mã phụ Hà Đồ là con Long
Mã có mang trên lƣng một bức đồ xuất hiện ở sông Hoàng Hà.
Truyền thuyết về sự xuất hiện của Long Mã rằng: Vào thời
thƣợng cổ bên Tàu, đời vua Phục Hy (2852- 2737 trƣớc TL)
(thời Tam Hoàng Ngũ Đế) trên sông Hoàng Hà, thình lình một
trận giông lớn nổi lên, nƣớc sông dâng cao, có nổi lên một con
quái vật đầu Rồng mình Ngựa, đứng trên mặt nƣớc, trên lƣng
có nhiều điểm đen trắng xếp theo một trật tự đặc biệt và có
mang một cây Bửu kiếm. Dân chúng thấy chuyện lạ, vội cấp
báo cho vua Phục-Hy biết. Nhà vua liền đến nơi, đứng trên bờ
sông quan sát. Vua Phục Hy là vị Thánh Đế nên biết con quái
vật ấy là con Long Mã, một loại thú linh hiếm có, ít khi xuất
hiện. Ngài phán rằng: "Nếu phải nhà ngƣơi đem báu vật đến
dâng cho Ta thì hãy lại đây, đến trƣớc mặt Ta" Long Mã nhƣ
biết nghe tiếng ngƣời, từ từ tiến vào bờ, đến trƣớc mặt vua
Phục Hy thì quì xuống mà dâng Ấn kiếm và Bát Quái Hà Đồ
cho Ngài làm vua trị thế. Ngài lấy Bát Quái Hà-Đồ mà phân
định phƣơng hƣớng, toán định xong mà lập nên đạo dạy dân,
là Đạo phát khai tại cõi Đông trƣớc hết, lần lần truyền qua Tây.
Vua Phục Hy thấy trên lƣng Long Mã có một bức đồ gồm 55
điểm, nhà vua ghi nhớ vị trí các điểm rồi gỡ lấy bửu kiếm.
Xong, Long Mã liền trở ra khơi và biến mất. Mực nƣớc sông
Hoàng Hà sụt xuống nhƣ cũ. Vua Phục Hy vẽ lại những điểm
trên lƣng Long Mã, tạo thành một bức đồ, đặt tên là HÀ ĐỒ.
Nhà vua quan sát các chấm nầy, kết hợp với sự quan sát các
hiện tƣợng thiên nhiên trong Trời Đất, nghĩ ra cách tƣợng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trƣng Âm Dƣơng, Ngài vẽ ra đƣợc Bát Quái Đồ, gọi là Tiên
Thiên Bát Quái. (Xem chi tiết nơi chữ: Bát Quái, vần B).
Trên
nóc
Tòa
Thánh Tây Ninh,
chỗ Nghinh Phong
Đài, Đức Hộ Pháp
cho làm một bán
cầu tƣợng trƣng
Địa cầu 68 của
nhơn loại, trên có
có đắp hình Long
Mã phụ Hà đồ,
Long mã, mình
hƣớng theo chiều Tòa Thánh, bộ điệu đang chạy từ hƣớng
Đông sang hƣớng Tây, nhƣng đầu Long Mã ngoáy nhìn lại
hƣớng Đông. Long Mã là vật linh đem tin truyền Đạo. Với ý
nghĩa là Long Mã tƣợng trƣng Âm Dƣơng (Rồng tƣợng trƣng
Dƣơng vì rồng bay trên Trời, ngựa tƣợng trƣng Âm, vì ngựa
chạy trên mặt Đất), Âm Dƣơng phối hiệp là ĐẠO, nên Long Mã
tƣợng trƣng Đạo. Long Mã chạy từ Đông sang Tây, ý nói "Đạo
xuất ƣ Đông" và truyền qua hƣớng Tây. Nhƣng đầu Long Mã
ngó ngoáy lại phƣơng Đông, nghĩa là Đạo sẽ xuất hiện ở
hƣớng Đông, vì đây là gốc của Đạo. Chứng tỏ lời Thánh nhân
là "Thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ" tức là việc của trời
đất khi qua giáp một vòng thì trở lại vị trí ban đầu. Ngày giờ
này quay trở lại phƣơng Đông để lập đời Thánh Đức.
Đạo Cao Đài mở ra tại nƣớc Việt-Nam là nƣớc mà Âu Châu
gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông", rồi Đạo Cao Đài sẽ truyền qua
hƣớng Tây để cứu độ các sắc dân ở đó. Đây là nguồn Đạo
khởi từ Việt-Nam đến toàn Thế giới, vì Đức Chí Tôn đã chọn
Việt-Nam là Thánh địa và "chi chi cũng tại Tây-Ninh mà thôi".
Ngoài ra: Long là Rồng cũng tƣợng trƣng không gian, vì Rồng
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vùng vẫy tiến thẳng lên không trung, Mã là ngựa, tƣợng trƣng
thời gian vì ngựa chạy trên mặt đất, lúc mau lúc chậm, cho
nên Long Mã tƣợng trƣng không gian và thời gian, tức là
tƣợng trƣng Càn Khôn Vũ Trụ, luôn luôn xoay chuyển không
bao giờ ngừng nghỉ.
Ðời Thƣợng cổ chƣa có văn tự thì lấy gút để nhớ việc. Ðến
đời vua Phục Hi có Long Mã Phụ Đồ, vua Phục Hi vạch Bát
Quái Ðồ chế ra văn tự. Qua đời Huỳnh Ðế có ông Thƣơng Hiệt
trí tuệ thông minh: trên thì biết xem tƣợng sao, dƣới thì xét soi
dấu chim, chế làm văn tự. Khi văn tự thành rồi thì Trời mƣa
luôn ba ngày, quỷ ban đêm khóc. Từ đó văn tự mở mang trong
thiên hạ, ngƣời đều tấn hóa. Quỉ khóc bởi sợ có chữ ghi chép
chơn lý đạo đức, ngƣời ngƣời đều theo chơn đạo bỏ tà thuyết
thì quỉ đạo phải bị tận diệt. Khi Ðức Khổng Tử làm kinh Xuân
Thu sách Hiếu Kinh rồi thì quì lạy về ngôi Bắc Ðẩu tỏ bày ý
nghĩa của mình làm kinh sách. Trời liền mƣa ròng ba ngày có
móng đỏ từ trời sa xuống hóa ra sắc vàng trên có chữ "Xuất
sách cố tự". Đức Hộ-Pháp giải:
"Long Mã tƣợng trƣng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên lƣng
nó có Bộ Bát Quái ĐỒ THƠ và cây Bửu kiếm, nên có câu
"Long Mã phụ Hà đồ". Ý nghĩa: Đạo xuất từ Đông, đem từ
Đông sang Tây cứu vớt chúng sanh, đem Vạn linh trở về nơi
sanh hóa, tránh cơ tự diệt, nên hình Long Mã chạy về Tây mà
đầu ngó ngoéo về Đông". Nhƣ vậy cái lý Trung Hoà là nguồn
gốc của: Bình đẳng, Công bằng, Bác ái, Tự do, Dân chủ.
Những vấn đề này Đức Chí-Tôn đã chuẩn bị cho nhân loại,
không thiếu. Kinh Nho-Giáo có câu:
"Tự lôi trữ bính, linh ƣ phụng lãnh:"
Giải nghĩa :
Văn tự linh hơn sấm lôi,
Linh hơn linh điểu mở thông Ðạo ngƣời.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

231

Vua Phục Hy sanh về đời Thái cổ, xứ Trung Hoa. Thời đại ấy,
Thần linh học phát triển đến tột độ cao siêu. Ngài là một vì
Minh Quân Thánh trí, tài cao, đức rộng, tinh thần minh mẫn,
hàm 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 (Huỳnh Hà) Ngài trông thấy con thú
mình ngựa đầu rồng, mang danh là Long Mã, trên lƣng có
năm mƣơi lăm chấm. Vua Phục Hy do đó mà chế ra bản đồ
"Tiên Thiên Bát Quái" ngƣời đời thƣờng gọi là Phục Hy Bát
Quái.
Long Mã là gì? Theo sách Nho, Long Mã bề cao 8 thƣớc,
năm tấc (thƣớc Tàu), xƣơng cổ dài, chân ngựa đầu rồng, trên
mình có vảy nhƣ rồng. Kinh Dịch chép rằng: Long Mã là vật
linh kết hợp bởi 8 cái tinh túy của Thái Dƣơng Hệ biến hiện
dƣới tầm mắt của vua Phục Hy là một vị chí Thánh, xem đƣợc
các vật trong cõi vô hình, thấy rõ Linh vật của Trời Đất, mang
chở những 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. Uốn lƣợn theo chiều đứng,
tƣợng cho không gian. Ngựa là vật chở ngƣời và đồ vật đi
mau lẹ, ngựa chạy theo đƣờng ngang tƣợng thời gian. Hai
đƣờng này họp nhau thành hình chữ Thập
Tóm lại: Long Mã tƣợng trƣng Âm Dƣơng tƣơng hiệp, tức
thời gian trôi qua mau và mang theo những tinh túy của Trời
Đất để chan rƣới sự sống cho khắp cả muôn loài vạn vật.
Sớm mai ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Hợi (dl 27-011947) Đức Hộ-pháp Trấn Thần Đền Thánh, khi Ngài trấn Thần
đến con Long Mã, Ngài giải thích rằng:
"Long Mã tƣợng trƣng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên lƣng
nó có bộ Bát Quái Đồ Thơ và cây bửu kiếm, nên có câu "Long
Mã phụ Hà đồ" Ý nghĩa Đạo xuất từ Đông, đem từ Đông sang
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Tây cứu vớt chúng sanh, đem vạn linh trở về nơi sanh hóa,
tránh cơ tự diệt, nên hình Long-Mã chạy về Tây mà đầu ngó
ngoéo về Đông. (Sau nầy Đức Ngài sẽ giải thêm hay là nhờ
các bậc uyên thâm đạo đức giải rõ).
Long Mã phụ Hà đồ là gì?
Xƣa nay, từ Đông chí Tây, các nhà hiền triết đều lấy con Rồng
tƣợng cho cái gì quí báu và thiêng liêng, cái tinh tuý linh động
của vũ trụ. Nhƣng con vật này có tƣợng mình ngựa đầu rồng
tức là kết hợp hai lý: ngựa chạy nhanh trên đƣờng xa (tƣợng
thời gian), rồng bay vút trên cao (tƣợng không gian) trên lƣng
mang chở bản Hà-Đồ, tức là kết quả cái nến văn minh tinh
thần của nhân loại. Long mã phụ Hà đồ là nói lên một nền văn
minh này đã có từ ngàn xƣa, khoảng 6.000 năm trƣớc, năm vị
Tiền Thánh đã khởi từ Trung hoa. Ngƣời Trung hoa rất tự hào
về cái di sản quí báu này. Nhƣng ngày nay Đạo Cao-Đài đang
sử dụng một cách cụ thể và hết sức linh động trong đạo pháp
hằng ngày, dƣờng nhƣ không một nơi nào mà không có mặt
cái lý Thái cực, Âm Dƣơng chẵn lẻ, Tam tài, Tứ tƣợng, Bát
qúai, Ngũ hành. Thậm chí hình ảnh "Long mã phụ Hà đồ" này
đƣợc nằm ngay trên nóc Nghinh phong Đài của Đền Thánh
Toà Thánh Tây ninh.
Vó ngựa thật linh động đang sảy dài từ Đông sang Tây, nhƣng
đầu lại ngó ngoáy về Đông. Để nói lên cái chu kỳ văn minh tột
đỉnh ấy đang có mặt tại phƣơng Đông mà điểm đến là Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ trên đất nƣớc Việt Nam và Tỉnh Tây ninh này
hân hạnh đón nhận, mà cũng là điểm dừng chân trong cái lý
"Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ".(Trời đất vận hành khi
mãn chu kỳ thì trở lại điểm ban đầu)
Trƣớc tiên đã có năm vị Thánh nhân làm ra Kinh Dịch chứng
tỏ rằng Đông phƣơng này đã làm chuẩn cho cái văn minh tinh
thần phát khởi.
Nay Việt Nam hân hạnh có dãy đất là hình ảnh con rồng đang
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phóng mình vƣơn tới. Phát nguyên từ con sông Hoàng Hà dài
nhứt và dãy Hy mã lạp sơn nhiều tú khí. Tất nhiên Việt Nam là
dãy đất địa linh sẽ sản xuất nhiều nhân kiệt. Ngƣời Trung hoa
biết đƣợc nên đã ếm để triệt nhân tài. Thế mà cũng vẫn có
những bậc siêu phàm.
Đây là giai thoại văn học nói về việc ứng đối của Cụ Mạc Đĩnh
Chi đời Trần vào năm (1314-1329) thời vua Minh Tôn, Cụ đi
sứ sang nhà Nguyên bên Tàu. Sứ Tàu có vẻ tự phụ, tự cao.
Sau khi bàn về văn hoá giữa hai nƣớc, sứ Tàu nói: Trung hoa
là một nƣớc đã có một nền văn hoá, văn minh ngay từ khi vua
Phục-Hy nhìn con Long-Mã xuất hiện trên sông Hoàng-Hà mà
vạch ra Tiên Thiên Bát Quái (Hà đồ) để khai minh nguyên lý
của trời đất trong lúc sơ sanh. Tám quẻ Tiên Thiên diễn tả sự
phát sinh của vũ trụ vạn hữu.
Đến lúc con Thần Qui xuất hiện trong sông Lạc Thuỷ, Vua ĐạiVõ nhân đó mà bài liệt Cửu trù. Sau vua Văn-Vƣơng hệ thống
lại thành Hậu-Thiên Bát-Quái, tám quẻ Hậu Thiên (Lạc Thƣ)
hình dung những hiện tƣợng xảy ra trên trái đất. Từ đó nền
văn hoá Trung-hoa đã có một nền triết học Dịch-lý bao hàm tất
cả các nguyên lý về vũ trụ và nhân sinh, cả đến ba nền Đạo
lớn nhất là Phật, Lão, Nho cũng hình thành từ đấy. Đó là lòng
thành của ngƣời Trung Hoa nên mới cảm cách nhƣ thế, còn
quí quốc có gì?
Cụ Trạng Mạc-Đĩnh-Chi liền trả lời: Trung hoa là một nƣớc
lớn, dĩ nhiên có cả trời đất núi sông cao rộng, nhân vật đông
nhiều, còn Việt-Nam chúng tôi là một nƣớc nhỏ nhƣng không
thiếu phần địa linh, nhân kiệt, danh lam thắng tích, tú thú kỳ
sơn.
Tiếp đó sứ Tàu ra câu đối:
- Lạc thuỷ Thần Qui linh ứng triệu, Thiên số Cửu, địa số Cửu,
Cửu Cửu bát thập nhất số, số số hỗn thành tam Đại Đạo, đạo
hợp Trung hoa nhất thành hữu cảm.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

234

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

洛水神龜靈應兆。天數九。地數九。九九八十一數。數數混成
三大道。道合中花一誠有感。
(Nghĩa là: Sông Lạc Thuỷ con Thần Qui dâng điềm linh ứng,
trời có chín số, đất có chín số, 9 lần 9 là 81 số. Số này hỗn
hợp số khác, tạo thành ba nền Đạo lớn. Đạo hợp với Trung
hoa nhất thành hữu cảm)
Cụ Mạc Đĩnh Chi đối lại:
- Trƣờng sơn Linh Phƣợng lƣỡng trình tƣờng, thƣ thanh Lục,
hùng thanh Lục, Lục Lục tam thập lục thanh, thanh thanh minh
triệt Cửu Trùng Thiên. Thiên tứ Việt Nam vạn giáo qui nguyên.
長山靈鳳兩呈祥。雎聲六。雄聲六。六六三十六聲。聲聲鳴徹
九重天。天賜越南萬教歸源。
(Nghĩa là: Núi Trƣờng sơn đôi Linh Phƣợng bày tỏ điềm lành,
con trống kêu sáu tiếng, con mái kêu sáu tiếng, 6 lần 6 là 36
tiếng, tiếng nọ hoà tấu tiếng kia thấu suốt chín từng trời cao.
Trời cho nƣớc Việt Nam vạn giáo qui nguyên).
Thật vậy, châu Á là nơi phát tích ra một triết lý cao siêu, mà
siêu khoa học nữa.Bởi ngày nay nhân loại đều lấy theo những
nguyên lý này mà tạo ra một nền văn minh hoá học tuyệt vời,
chính là thai nghén ra nguyên tử học đó vậy.
Khi sứ Tàu hãnh diện đất nƣớc này cha ông đã sáng tạo ra
một phƣơng thức toán học cao siêu, mầu nhiệm, nhƣng tinh
thần của nƣớc mạnh bao giờ cũng muốn chinh phục các nƣớc
nhƣợc tiểu, nhỏ nhen, vì thế mà Việt Nam cũng rơi vào tay liệt
cƣờng làm bá chủ. Thuở ấy dân Việt chúng ta cũng là một
giống dân Bách Việt nằm dọc theo bờ Dƣơng Tử, bên cạnh
Động Đình Hồ, lần lần tiến xuống miền Nam lấy tên là ViệtNam 越 南 Việc ỷ mạnh hiếp yếu không phải là điều mong
muốn của ông Cha Trời. Thế là ngày nay đã giáp một vòng trời
đất rồi tất cả đều không có lòng nhân nhƣ Đức Chí-Tôn muốn.
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Nay Việt Nam là một nƣớc nhỏ nhƣng đƣợc sự tôi luyện vào
"lò luyện thép" có lẽ cũng đủ cho số kiếp cùng nghiệp quả trả
vay rồi qua ngàn năm nô lệ Tàu, 81 năm nô lệ Tây, nên Đức
Thƣợng Đế mới ban cho một mối Đạo nhƣ vầy. Thầy tiên tri:
"Một nƣớc nhỏ nhoi trong vạn quốc,
"Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ"
Luận về sự ứng đối qua các con số, thì thấy rằng:
" Số 9 là cơ huyền-diệu nhiệm mầu. Huyền diệu hơn hết là số
đó. Nó là cơ chuyển biến đến mực độ tận thiện tận mỹ, toàn
năng, toàn tri.
Là 1+8 tức là cơ vận-hành trong trạng thái tĩnh đƣợc lý Tháicực thúc đẩy thêm cho nên năng-tri sáng suốt
Nó cũng là 3+6. 3 và 6 là hai lý nhiệm-mầu và đều ở trong
trạng-thái động.
Nó cũng có nghĩa là 3x3 hay 3 bình-phƣơng là cấp bực tam
ngôi biến-hóa, vận-hành suốt thông trời đất. Đến số 9 là đến
chỗ tột cùng vận-động để hiệp về cơ qui nhứt. Phép toán học
thử đến 9 rồi trở về 0 là vậy. Cùng cực cái động tức trở về
trạng-thái tịnh nguyên-thủy.
Lời đối đáp của Cụ Mạc Đĩnh Chi đúng theo Thánh ý nhƣ việc
làm của Đức Chí-Tôn ngày nay đã sắp sẵn: Nếu nhìn vào bản
đồ thì Việt Nam có dãy Trƣờng sơn nhƣ cái xƣơng sống của
đất nƣớc, mà Tây-ninh có núi Bà Đen là trái núi sau cùng đối
với dãy Trƣơng sơn ấy. Chim phƣợng thì có đôi gọi là Phƣợng
Hoàng: (Phƣợng là chim trống, Hoàng là chim mái).Cũng nói
lên hai lý Âm Dƣơng của trời, cũng chỉ hai Đấng quyền năng
Tao hoá vậy. Nếu nói rằng Càn vi Thiên, Khôn vi Địa, nghĩa là
Trời Dƣơng đất Âm đây là nói về khí (thuộc Thiên). Nhƣng khi
nói về đất thì Cƣơng Nhu: thì đất là cƣơng (dƣơng) nƣớc là
nhu (là Âm). Ở ngƣời thì Nhân nghĩa làm Đạo trọng.
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Dịch,hựu viết: "Càn hào dụng Cửu,Khôn hào dụng Lục"
(hào Càn dùng số 9, hào Khôn dùng số 6)
Đây là nói qui tắc và hạn số vận chuyển pháp luân mà trong
Kinh Dịch gọi là "Tham Thiên lƣỡng địa" vì trong năm con số
sanh của Ngũ hành 1,2,3,4,5:
- Số trời có ba số (1,3,5) cộng ba số này lại thành 9.
- Số đất có hai số (2,4) cộng hai số này lại thành 6
Số 9 là số Thái Dƣơng; số 6 là số Thái Âm. Tham Thiên
Lƣỡng địa còn có thể giải thích là mỗi quẻ trong Bát Quái có
ba hào, vì thế số 3 là số quan trọng trong Kinh Dịch:
- Lấy số 3 mà nhân 3 thì thành 9 (3x3=9) gọi là Tham Thiên,
số Trời, số Thái Dƣơng.
- Lấy số 3 nhân cho 2 thành ra số 6 (3x2=6) gọi là Lƣỡng địa,
vì số 2 là số chẵn, số đất. Số 6 là số Thái Âm.
Hào quẻ Càn dùng số 9, hào quẻ Khôn dùng số 6.
6 đây là nói qui tắc hạn số để vận chuyển Pháp luân.
Dùng số 9 của quẻ Càn mà nhân cho 4 thì đƣợc 36.
Áp dụng con số này làm chiều cao 36m của hai Đài Lôi Âm
Cổ và Bạch Ngọc Chung (hai bên Hiệp Thiên đài) của Đền
Thánh-Tòa Thánh Tây Ninh.
Dùng số 6 trong quẻ Khôn nhân cho 4 thì đƣợc 24. Áp dụng
con số này làm chiều cao cho Nghinh Phong Đài Đền Thánh
có chiều cao 24 m
Rồi lấy số 36 và số 24 nhân lên 4 lần:
(36x4= 216) + (24x4=144) = 360.
Số thăng giảm đều số 6. Hiệp lại thành 360 (vòng tròn 360o),
đó là hoàn thành độ số vận chuyển pháp luân. Phép tu tánh
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mạng (trung đạo) dùng phƣơng pháp này để tịnh dƣỡng vận
chuyển pháp luân bằng cách hô hấp đúng theo qui tắc mà vận
hành (Xem bí quyết chân tu trung đạo)
Đức Chí-Tôn đến là ngôi Dƣơng, còn Phật Mẫu là ngôi Âm.
Xƣa Đạo Phật chỉ niệm sáu chữ gọi là "Lục tự Di-Đà" tức
nhiên chỉ độ phần Dƣơng mà thôi. Còn cơ tận độ chúng sanh
này qui nguyên vị nên câu chú của Thầy có 12 chữ tức là 6
Dƣơng, 6 Âm là thế. Sáu nhân cho 6 thành ra 36. Số 3 là chỉ
quẻ Càn ☰ vi Thiên có 3 nét liền. Số 6 là chỉ vào quẻ Khôn
☷ vi Địa thành hình bằng 6 nét đứt. (Khi 3+6=9) Chính đây là
nói đến hai quẻ Càn Khôn chủ của Bát quái đó vậy. Hình ảnh
này sẽ thấy ngay trƣớc mặt tiền Đền Thánh có hai lầu Chuông
và trống gọi là Bạch Ngọc Chung đài cao 36m và Lôi Âm Cổ
đài cũng cao 36m. Nơi đây Tứ thời Nhựt tụng luôn có tiếng
chuông trống vang rền để thức tỉnh nhân tâm, hầu cho chúng
sanh giác ngộ biết hƣớng về Thiêng liêng, đồng thời cũng thấu
suốt đến Phong đô mà giục thức chơn hồn qua "Chín từng trời
đất thông truyền chứng tri". Quả nhƣ ý muốn của Đức Chí Tôn
trong tinh thần qui Tam hiệp Ngũ.
Long Mã trong nghi thức Tôn giáo:
Trong nghi thức tiếp rƣớc của Đạo Cao Đài có nghi thức MÚA
LONG MÃ. Đây là một nét văn hóa nổi bật, độc nhất vô nhị, vì
không nơi nào có. Trƣớc đây, ngƣời ta chỉ biết múa lân, múa
rồng, múa sƣ tử, ngày nay Đạo Cao Đài có nghi thức múa
Long Mã rất đẹp và oai nghiêm để tiếp rƣớc Hội Thánh, hoặc
các Chức sắc Đại Thiên phong lãnh đạo Hội Thánh cũng nhƣ
các vị lãnh đạo quốc gia và Tôn giáo. Điệu múa Long Mã
không giống múa Lân, điệu múa có lúc rất hùng dũng, có lúc
rất uyển chuyển, tập luyện rất công phu. Hình Long Mã đẹp và
lạ mắt, làm nguyên hình, chỉ có 4 chân đƣợc thay bằng 4 chân
của hai ngƣời múa mà lớp vải quần vẽ giống nhƣ vảy chân
của Long Mã.
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Hình Long Mã còn đƣợc bông bằng các thứ cành cây hoa
kiểng, trên một sƣờn xe hơi bốn bánh, trên lƣng có làm chỗ để
chở Liên đài của chƣ Chức sắc phẩm cấp cao từ hàng Tiên vị
trở lên khi qui Thiên, di chuyển đến các nơi tế lễ và đến Bửu
tháp, gọi là Liên đài kỵ Long Mã. Thế nên, Long Mã là một
trong những nét đặc trƣng của Đạo Cao Đài. Ngoài điệu múa
Long Mã, Đạo Cao Đài còn sáng chế ra điệu múa của Tứ Linh,
gồm: múa Rồng, múa Ngọc Kỳ Lân, múa Qui, múa Phụng. Các
điệu múa nầy đƣợc biểu diễn trong các kỳ Đại Lễ của Đạo,
khiến cho khách thập phƣơng đến tham quan rất thích thú và
tán thƣởng.

LONG MÃ QUÌ
Đền Thánh là hình trạng Bạch Ngọc Kinh tại thế, kiến trúc theo
Thiên Đình thể hiện cổ kim tổng hợp, đúc kết tinh hoa hai nền
văn minh Âu Á về khoa học lẫn Đạo học. Từ xa nhìn vào nhận
diện nó là con Tu vật: một con LONG MÃ QUÌ đem nguồn
sống vĩnh sanh cho loài ngƣời, bởi bên trong nó là Pháp giới
gồm có:
- Bát Quái Đài thể hiện Bạch Ngọc Kinh,
- Cửu Trùng Đài thể hiện Cửu Thiên Khai Hóa,
- Hiệp Thiên Đài là hình trạng Cung Hiệp Thiên Hành Hóa trên
Diêu Trì Cung một cảnh giới.
Muốn vào Bát Quái Đài, trƣớc phải vào Hiệp Thiên Đài là cửa
Trời – Ngƣời hiệp nhứt, rồi qua Cửu Trùng Đài phải chịu sự
khảo duợt của Cửu phẩm Thần Tiên, chịu nỗi rồi mới vào Bát
Quái Đài đƣợc, bằng chẳng phải thối bƣớc. Đền Thánh tuy uynghi nhƣ thế nhƣng vẫn còn tạm. Sau đây phải xây cất Tổ
Đình theo Thánh Giáo của Đức Chí Tôn mà nền móng Bát
Quái Đài đã xây xong vào năm Canh-Ngọ (1930) tại trụ phƣớn
(mặt trƣớc của Đền).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LONG MẠCH
龍脈
Long mạch là mạch nƣớc ngầm ở dƣới đất có ảnh hƣởng
đến linh khí của vùng đất đó. Các thầy địa lý gọi khí thế của
núi sông là Long mạch.

LONG NỮ
龍女
Bà Nữ Đầu Sƣ Chơn linh Long Nữ.
Long Nữ là ai?
Đức Chí-Tôn nói với Bà Nữ Đầu sƣ Lâm Hƣơng Thanh. Do
bài trƣờng thiên của Đức Phật Bà cho biết về Chơn Linh Bà
Nữ Đầu-Sƣ Lâm Hƣơng Thanh là Long-Nữ hầu Phật Bà Quan
Âm Bồ-Tát. Lúc Bà Long-Nữ tình nguyện lãnh lịnh nơi Ngọc
Hƣ-Cung xuống thế độ Nữ-phái. Bà Long-Nữ hứa với Phật Bà
nên Thầy nhứt định dành phần công-quả lại cho Bà Nữ ĐầuSƣ Lâm Hƣơng-Thanh.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày nay là Lễ của Đức Phật Thích Ca và
là ngày Lễ của Chị chúng ta, chúng ta nên để tâm cầu nguyện
Chơn linh của Ngài và của Bà, tức nhiên là Long Nữ, cả thảy
chúng ta đều biết cái bí mật ấy. Thật ra, là ngƣời đòi của Phật
Quan Âm Bồ Tát đó vậy. Bần Đạo hiểu về cái thuyết bí mật
của Đức Quan Âm Bồ Tát lãnh trách nhiệm trọng yếu, vâng
lịnh Đức Di Lạc Vƣơng Phật, Chƣởng quản điều khiển Bát
Nhã Thuyền. Vì cớ cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát không thể
giáng trần đƣợc, chính mình Long Nữ là ngƣời hầu của Bà,
tình nguyện giáng trần đặng hiệp với các Chơn linh, các Cung
các Điện và Hộ Pháp, đặng mở nền Chánh giáo của Đức Chí
Tôn, hầu tận độ vạn linh đoạt cơ giải thoát. Nguơn linh của
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Long-Nữ đã theo hầu Đức Quan Âm Bồ-Tát mấy kiếp, đã đến
trần thì căn Phật của Ngƣời vẫn thế... Chị Nữ Đầu Sƣ vẫn
thƣơng yêu Đức Phật Thích Ca lắm. Tuy vân, Đức Chí-Tôn
đến kêu Ngƣời phải về cùng Thầy mà sự thật tâm Đạo của Chị
từ bé tới lớn chỉ theo chơn Đức Phật Thích-Ca mà thôi, nếu
xét đoán ra đã biết Đạo thì sự ấy không chi lạ.

LONG PHỤNG
龍鳳
E: Dragon and phoenix.
F: Dragon et phénix.
Long phụng là con rồng và con phụng. Chỉ đôi uyên ƣơng,
hay là đôi trai gái sánh duyên vợ chồng.(Long: Rồng,. Phụng:
con chim phụng hay chim phƣợng).
Việt nam ta có câu chúc tụng cho vợ chồng mới cƣới: Long
Phụng hòa minh, Sắt cầm hảo hiệp.Trong các đám hỏi hay
đám cƣới Việt Nam, luôn luôn có một đôi đèn sáp lớn, trên đó
một cây có chạm hình con Rồng và một cây chạm hình con
Phụng, gọi là đôi đèn Long Phụng. Long là rồng tƣợng trƣng
chú rể nên cây đèn nầy phải đặt bên phái nam, tức là đặt bên
trái của bàn thờ; chim phụng tƣợng trƣng cô dâu nên cây đèn
nầy đặt phải đặt bên phái nữ, tức là đặt bên mặt của bàn thờ.
Đôi đèn Long Phụng đốt lên đặt trên bàn thờ Cửu Huyền Thất
Tổ để cho dâu rể làm lễ và cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ
chứng minh và phò hộ đôi vợ chồng mới cƣới đƣợc bền duyên
tơ tóc. Long Phụng tƣợng trƣng đôi vợ chồng, đƣợc lấy từ
điển tích chàng Tiêu Sử và nàng Lộng Ngọc của nƣớc Tần
thời Xuân Thu bên Tàu.
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LONG TRỌNG
隆重
E: Solemn.
F: Solennel.
Long trọng là to lớn, trang nghiêm, tổ chức nghi lễ đầy đủ
nghi thức. (Long: Thịnh, tốt, lớn. Trọng: nặng).

LONG TU PHIẾN
龍鬚扇
E: Fan by the beard of dragon.
F: Éventail en barbe de dragon.
Long Tu phiến là Bửu pháp của Đức Cao Thƣợng Phẩm (Long
tu là râu rồng; Phiến là quạt. Tức nhiên là cây quạt kết bằng
râu rồng) nhƣng trên thực tế, Rồng chỉ là một vật biểu tƣợng,
vật tổ, chứ không có trong cõi trần này. Thế nên cây Quạt của
Đức Thƣợng Phẩm đƣợc kết bằng 36 lông cò trắng.
Long Tu Phiến: -Về Pháp thể thì dùng 36 lông cò trắng kết
thành một cây quạt; còn về Pháp linh thì Ðức Cao Thƣợng
Phẩm giáng cơ dạy nhƣ vầy:
"Long Tu Phiến là cây quạt do điển khí của Tam Thập Lục
Thiên kết thành, quạt ấy tiết ra một điển lực có ảnh hƣởng đến
cuộc tấn hóa của quần linh. Chơn thần nào trong sạch thì
nƣơng theo đó mà siêu nhập Cực Lạc Thế Giới. Trái lại, chơn
thần nào luyến ái tà mị thì lánh xa mà đi lần đến U Minh cảnh
giới. Cả cơ "thu" và "đẩy" của Long Tu Phiến với Chơn thần
đều do luật "đồng khí tƣơng cầu" mà thành tựu. Nghĩa là chơn
thần đạo đức thì Long Tu Phiến hấp dẫn đến gần và đƣa vào
Cực Lạc Thế Giới; còn chơn thần trọng trƣợc thì Long Tu
Phiến đẩy ra xa và lần hồi đi đến cảnh U Minh đen tối.
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Đức Hộ-Pháp cũng dạy: "Hôm nay là ngày mở cửa thiêngliêng và đƣa nơi tay các Đấng nguyên-nhân ấy một quyền
năng đặng tự giải thoát lấy mình, hai món Bí pháp ấy là:
1- Long-tu-phiến của Đức Cao Thƣợng-Phẩm
2- Kim Tiên của Bần-Đạo, hiệp với ba vòng vô vi tức nhiên
diệu quang Tam giáo hay là hình trạng của càn khôn vũ trụ,
mà đó cũng là tƣợng ảnh Huệ-quang-khiếu của chúng ta đó
vậy. Con ngƣời có ngũ-quan hữu tƣớng và lục quan vô hình,
mà phải nhờ cây Kim-Tiên ấy mới có đủ quyền-hành mở lục
quan của mình đặng"
Đức Hộ Pháp khi trấn pháp nơi Trí Huệ Cung thì Đức Ngài
dùng hai bửu pháp:
- Một là Long Tu Phiến của Đức Cao Thƣợng Phẩm,
- Hai là cây Kim Tiên của Đức Hộ Pháp do Thái Sƣ Văn Trọng
trao cho. Đức Ngài nói về Long Tu Phiến nhƣ sau:
"Long Tu Phiến có thể vận chuyển Càn-Khôn Vũ-Trụ do
nguơn khí đào độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào độn
nguơn khí, thâu hoạch nguơn khí để trong sanh lực. Con
ngƣời nắm đƣợc điều ấy là ngƣời đắc Pháp. Nhờ nó mới có
thể luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hóa Thần đƣợc."
Phất Chủ: Phất Chủ là điển khí của Thất Bửu Diêu Trì kết hợp
dùng để trau rửa Chơn Thần trở nên thanh khiết.". Ðó là Bửu
pháp của Ðức Cao Thƣợng Phẩm, chúng ta là đoàn em cũng
nên noi gƣơng của ngƣời Anh mà lần bƣớc trên đƣờng hành
Ðạo. Nay Ðức Thƣợng Phẩm thuộc về ngƣời Thiêng Liêng thì
Ngài lại có nhiệm vụ "cứu rỗi phần hồn của chúng sanh".
Trong tay Ngài sẵn có hai món Cổ Pháp nói trên là "Long Tu
Phiến" và "Phất Chủ". Đó là sở dụng của hai món Cổ Pháp ấy.
Ðó là Bửu pháp của Ðức Cao Thƣợng Phẩm, chúng ta là đoàn
em cũng nên noi gƣơng của ngƣời Anh mà lần bƣớc trên
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đƣờng hành Ðạo. Nay Ðức Thƣợng Phẩm thuộc về ngƣời
Thiêng Liêng thì Ngài lại có nhiệm vụ "cứu rỗi phần hồn của
chúng sanh". Trong tay Ngài sẵn có hai món Cổ Pháp nói trên
là "Long Tu Phiến" và "Phất Chủ". Đó là sở dụng của hai món
Cổ Pháp ấy.
1- Đức Thƣợng phẩm giáng cơ
Ngày 23-04-1931 Đức Ngài giáng cho Thi nhƣ sau:
Long-Tu-Phiến quạt bợn sơn hà,
Nhƣ Gián-Ma-Xử trấn quốc gia.
Rƣới nƣớc Cam-lồ lau xã tắc,
Múa gƣơm thần huệ dẹp can qua,
Niệm Kinh Khổng Thánh thâu Mao - Tƣởng,
Phất phƣớn Nhan Uyên chận Mỹ - Nga
Thế giới Hòa bình ai chủ xƣớng?
Thì dân nƣớc Việt khải hoàn ca.
Chính bài thơ này làm động cơ thúc giục cho bốn vị trong
nhóm Hòa-Bình Chung Sống của Đức Hộ-Pháp, phấn khởi
tính thần mà đi cậm cờ Bến hải. Đó là: Thoại, Kỳ, Đại, Lợi đã
thực hiện tinh thần yêu nƣớc. Bốn vị này dám đột nhập cầu
Hiền lƣơng treo cờ trắng (Bạch kỳ). (xem chữ Bạch Kỳ. Vần
B.)
2-Câu chuyện về 36 lông có trắng để làm Long-Tu-Phiến
Nhứt là Bà Tƣ Hƣơng Hiếu (Hiền nội của ông Cao Quỳnh Cƣsau đắc phong Thƣợng Phẩm) có bổn phận làm chiếc Long Tu
Phiến cho Đức Ngài, đúng nhƣ lời Đức Chí Tôn giáng dạy
(Long tu 龍 鬚 là râu rồng, phiến 扇 là quạt; tức là quạt bằng
râu rồng), nhƣng thật sự chỉ làm bằng 36 lông cò trắng kết
thành. Vì lẽ đó mà bà Tƣ truyền rao trong giới công quả, ai có
lông cò trắng đem hiến, với hai điều kiện là:
1- Lông cò luỵ ( tự chết).
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2- Lông cò nuôi chớ không đƣợc bắn giết.
Sau đó, có ngƣời Tà Mun đem tặng Bà Tƣ 18 lông cò trắng.
Anh ta thƣa với bà Tƣ: Cây dầu trƣớc nhà tôi, cách tháng nay
có cặp cò đến ở. Bỗng nhiên, hôm qua con cò trống dãy chết.
Tôi chỉ lựa đƣợc 18 lông tốt, còn những lông khác lem luốt
không lấy đƣợc. Hôm sau, vợ anh đó lại đem đến cho bà Tƣ
18 lông cò mái. Chị ta nói: Tội nghiệp đôi vợ chồng nhà cò
quá! Làm ổ chƣa đẻ đã chết. Tôi chôn cả hai xác dƣới gốc
dầu, chớ không dám ăn thịt vì chim sa cá luỵ linh hiển lắm.
Ngay đêm hôm đó, Bà Tƣ thấy cậu Cao Quỳnh An về thăm có
dẫn theo ngƣời bạn gái có cái mũi thật cao.
(Cao-Quỳnh-An là ngƣời con trai duy nhứt của Bà và ông CaoQuỳnh-Cƣ, học bên Pháp rồi chết ở bên ấy. Cùng một năm mà
Bà Tƣ chịu ba cái tang: là cậu Cao Quỳnh An, Bà ngoại của
cậu An và Đức Cao Thƣợng Phẩm).
Cậu An nói: Thƣa mẹ, con xin trả lại xƣơng cốt cho mẹ và xin
Ba giúp đƣa con vào cõi Cực Lạc. Nghe đến đó, Bà Tƣ giựt
mình, mồ hôi ƣớt đẫm. Bà nhủ thầm, nhớ lời dặn của Đức Cao
Thƣợng Phẩm:
"Âu cũng là số kiếp: 18 lông cò trống tƣợng trƣng cho cơ thu
thuộc Dƣơng, 18 lông cò mái tƣợng trƣng cho cơ xuất (đẩy)
thuộc Âm. Đạo Đức Kinh có viết "Nhất Âm, nhất Dƣơng chi vị
Đạo". Ta thuộc chi Đạo, nhƣ vậy là hợp lẽ thiêng liêng. Điều
đó chứng tỏ ngay cả Bà Tƣ cũng chƣa thấu hiểu cơ huyền vi
trong 36 lông cò trắng gồm có 18 lông Dƣơng và 18 lông Âm.
Vào năm 1949 sau ngày lễ xuất quân, một nữ thƣ ký đến hỏi
Bà Tƣ: Thƣa bà, bà dạy con cái quạt chỉ có 36 lông cò, sao
mấy ông quân đội bông mỗi mặt tới 36 lông. Bà Tƣ ôn-tồn đáp:
Nếu lông cò tƣợng trƣng một mặt 36 lông cò thì không sao.
- Dạ tới hai mặt. 72 lông cò.
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- Nhƣ vậy, ta đã cầu Thất thập nhị địa sát tới rồi. Họ sẽ nhập
vào tƣớng tá mà quấy nhiễu khó lƣờng trƣớc đƣợc Bà Tƣ âu
lo. Sau đó ít lâu Bà lên trình với Đức Hộ Pháp xin đƣa Quân
đội ra khỏi Nội-ô mà vẫn không tránh khỏi nạn phản Thầy
trừng Đạo do tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng cầm đầu.

LONG TUYỀN KIẾM
龍泉劍
Đức Hộ-Pháp thu hồi ếm Long Tuyền kiếm
1-Lịch sử
Long-Tuyền
Kiếm: "Theo sách Thông
Chí, lúc nhà Tấn chƣa diệt
đƣợc nƣớc Ngô, có quan
Thiếu Phó Trƣơng Hoa biết
xem Thiên văn, thƣờng thấy
giữa sao Đẩu và sao Ngƣu
có luồng khí màu đỏ tía. Các
đạo gia đều nói đó là điềm
báo nƣớc Ngô đang buổi
cƣờng thịnh, chƣa đánh
đƣợc. Riêng Trƣơng Hoa thì cho lời nói ấy không đúng, nhƣng
vẫn để ý dò xét. Đến khi nƣớc Tấn đánh lấy nƣớc Ngô rồi, ông
thấy luồng khí ấy lại có vẻ mạnh và sáng hơn trƣớc. Trƣơng
Hoa đem việc nầy hỏi Lôi Hoán - một ông quan rất giỏi về
Thiên văn thuật số- Lôi Hoán cùng Trƣơng Hoa lên lầu cao
quan sát một hồi lâu. Lôi Hoán nói: Chỉ giữa hai sao Đẩu và
Ngƣu mới có luồng khí lạ đó, ấy là cái tinh của bảo kiếm ở
Phong Thành xông lên. Trƣơng Hoa nói: Quả vậy, nay tôi
muốn nhờ anh ra làm quan lệnh ở đất ấy rồi ra công tìm Kiếm
báu. Lôi Hoán nhận lời. Trƣơng Hoa vận động cho Lôi Hoán
đến Phong Thành làm quan lệnh, ban đêm quan sát thấy
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luồng khí sáng đó phát ra từ nền nhà ngục, nên cho đào
xuống, tìm thấy một cái hòm bằng đá màu nâu, nằm sâu dƣới
lòng đất hơn bốn trƣợng. Mở ra, khí sáng lóe lên, bên trong có
hai thanh bảo kiếm: một thanh khắc chữ Long Tuyền, một
thanh khắc chữ Thái A nơi cán kiếm. Đêm ấy, luồng khí sáng
không còn hiện ra ở giữa sao Đẩu và sao Ngƣu nữa. Cặp
kiếm này có tên Long Tuyền và Thái A gọi là cặp Âm Dƣơng
Kiếm, Long Tuyền là cây gƣơm trống và Thái A là cây gƣơm
mái. Lôi Hoán giữ cây Long Tuyền Kiếm, luôn luôn đeo bên
mình, còn cây Thái A Kiếm thì Lôi Hoán dâng lên vua Tấn.
Nay, thời buổi Cao Đài: đã đến lúc oan nghiệt của Việt-Nam
vừa mãn, Thiên Đình đã định cho Đức Hộ Pháp, Ngài có
nhiệm vụ thu hồi Long Tuyền Kiếm để sau nầy Việt Nam có
đƣợc Thánh chúa và tƣớng tài xuất thế..
Đêm 28 tháng 02 năm Kỷ-Tỵ (1929) Bát Nƣơng giáng Cơ bảo:
đã đến thời kỳ Đức Ngài đi thu hồi Long Tuyền Kiếm và theo
sự chỉ dẫn của Bát Nƣơng. Khởi hành từ Khổ Hiền Trang (lúc
Đức Ngài xuống làng Phú Mỹ Tỉnh Mỹ-Tho truyền Đạo, tạo
đƣợc nơi đây một Thánh Thất lấy tên là Khổ Hiền Trang).
Tham dự vào tổ chức này có ông Hiền Nhơn Lê Văn Trung và
ông Đinh Công Trứ (Giám Đốc Trƣờng Qui Thiện) có mặt
trong phái đoàn do Đức Hộ-Pháp hƣớng dẫn: đi ghe vào Láng
Cát ở làng Phú Mỹ (tỉnh Mỹ-Tho) để lấy phép ếm Long Tuyền
Kiếm. Sau, ông Hiền Nhơn Lê Văn Trung, có thuật rõ lại trong
Bài Phủ Dụ, đọc trong dịp Lễ An Vị Phật Mẫu tại Đền Thờ Phật
Mẫu nơi Trí Giác Cung (Địa Linh Động) ngày 19-12-Bính Ngọ
(dl 29-1-1967). Trích một đoạn trong bài Phủ Dụ:
… "Ngày 28-3-1930, Đức Ngài đến có hai vị nữ phái (vì lâu
nên không nhớ tên) và bốn vị nam phái là ông Tri, Chiêu, Lƣ,
với Lễ Sanh Thái Chia Thanh, sau là Giáo Sƣ Tần Nhơn. Đức
Ngài đến lần nầy là để đi tìm Long Tuyền Kiếm. Đoàn ngƣời đi
thuyền theo kinh chợ Thầy Yến về hƣớng Đông Bắc độ 5.000
thƣớc, gặp một láng cát, rời thuyền lên bờ đi bộ, băng qua
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cánh đồng sình lầy, năng lác, khoảng 700 thƣớc gặp một gò
đất độ 700 thƣớc vuông, chạy dài theo chiều Đông Tây. Từ
mực nƣớc ở đầu gò hƣớng Đông, đo vào 70 thƣớc, chọn
đúng trung tâm, đào xuống 1m3 tấc, gặp một phiến đá lớn,
khiên phiến đá ấy lên, đào thêm xuống 3 tấc gặp một khối đá
khác, trên mặt khối đá ấy có một hình nhơn bằng đồng đen,
cao 1 tấc 8, một lƣỡi dao gãy cán đè lên 6 con cờ Tƣớng bằng
ngà gồm: 1 con tƣớng, 2 con sĩ, 2 con xe, 1 con chốt và 6
đồng tiền kẽm để 6 góc, ứng vào 6 cung: Chấn, Cấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài, còn hai cung CÀN và KHẢM để trống. Khiên khối
đá ấy lên, ở dƣới có cái hộp bọc chì dài 9 tấc, rộng 3 tấc, cao
1 tấc 8, Đức Ngài cho biết bên trong hộp ấy có thanh Long
Tuyền Kiếm và đạo linh phù. Vừa lấy hộp đựng Long Tuyền
Kiếm khỏi lòng đất thì một mạch nƣớc trắng xóa phun lên, Đức
Ngài hành phép giải khai long mạch và chỉ dạy tín hữu đào
một con rạch dẫn nƣớc từ long mạch ra sông, để đƣợc châu
lƣu khắp giang san Việt. (Đặc san–HTKDngày 7-4.CT(11-51970) 22-6.CT(24-7-1970)
Trên đƣờng đi tìm Long tuyền Kiếm Đức Ngài chấp bút
đƣợc Đức Lỗ Ban giáng Cơ chỉ dẫn: hãy đến Thảo Đƣờng
(Thảo Đƣờng nầy là chỗ do Đức Phật Mẫu chỉ dạy khẩn một lô
đất hoang 60 mẫu và khai một con kinh vào năm 1928, theo
bài thi của Đức Phật Mẫu dạy:
Thảo Đƣờng phƣớc địa ngộ tòng hoa,
Lục ức dƣ niên võ trụ hòa.
Cộng hƣởng phàm gian an lạc nghiệp,
Thế đăng Bồng đảo định âu ca.
Khi đến con kinh mà ông Đinh Công Trứ với bổn đạo khai
thác, có tạo một ngôi nhà tạm bằng cây lá thờ Đức Chí Tôn.
Đức Lỗ Ban dạy: bƣớc về phía Tây Nam 280 bƣớc thì lấy
đƣợc cái ếm. Lấy xong, Đức Ngài giải nghĩa liền rằng: Long
Tuyền kiếm nầy là do đời Tàu cai trị Việt Nam ếm để sát hại
nhơn tài, dầu có Trạng ra đời cũng bị vớt đứt (là yểu mạng).
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Đức Lỗ Ban cho Bần Đạo biết có hai vị Thần ở giữ đây, chỉ
dành riêng cho kẻ mạng Trời đến lấy món ếm nầy mà thôi.
Nguyên nhân ngƣời Tàu ếm Long Tuyền Kiếm:
Đêm 18 tháng 10 năm Mậu-Thìn (1928) Bát Nƣơng Diêu-TrìCung giáng Cơ tiết lộ: là vào năm 1789 sau khi Quang Trung
Hoàng Đế đại thắng quân Thanh, triều đình Thanh bên Tàu bí
mật sai một vị địa lý sang Việt Nam, dùng Long Tuyền Kiếm
ếm long mạch, ếm vào huyệt kết phát nhân tài của Việt-Nam,
để khi Việt-Nam có sản xuất nhân tài thì kiếm báu nầy giết
chết lúc còn trẻ tuổi, khiến Thánh chúa và dũng tƣớng Việt
Nam không xuất hiện đƣợc. Đến năm 1917, triều đình Thanh
sai thêm một vị địa lý khác len lỏi qua Việt Nam kiểm soát lại
nơi ếm Long Tuyền Kiếm, rồi dùng linh phù ếm thêm để bảo
vệ Long Tuyền Kiếm, tức là sau trận giặc Âu Châu bùng nổ,
Tàu có sai một ngƣời Triều Châu độ 65 tuổi qua ếm một lần
nữa.
(Chuyện trên đây ở địa phƣơng nầy, hàng lão thành nhiều
ngƣời hiểu biết). Một tài liệu khác tựa đề: Một Kỷ niệm thiêng
liêng cứu quốc do ông Hà Văn Biện, Cai Quản Ban Tổng Trạo
Trung Ƣơng, sao y nguyên văn, ngày 20-9-Nhâm Tý (dl: 2610-1972), xin chép ra sau đây, để độc giả có thêm tài liệu khảo
xét.
"Đêm 18-10-Mậu Thìn (1928), Đức Hộ Pháp chấp bút, Bát
Nƣơng về mách rằng: Nơi làng Phú Mỹ có Long Tuyền Kiếm,
phải đến đó lấy cho đƣợc thì sau nầy dân Việt Nam đƣợc phát
triển và đất đó sẽ thành Thánh địa. Qua đến ngày 29-2-Kỷ Tỵ
(1929) [ngày nầy còn tồn nghi?], Đức Hộ Pháp mới khởi sự đi
lấy Long Tuyền Kiếm do Cơ Bút chỉ ở giữa đồng, nơi hiện giờ
là Sở Thảo Đƣờng, có dạng hình núi, núp ở mé bên kia sông,
hƣớng mặt Trời mọc, cánh Đông Bắc, trƣớc Thánh Thất Khổ
Hiền Trang.Thánh Thất ở Tây Nam, phải đi theo rạch chợ
Thầy Yến vô Láng Cát tràm sập độ chừng 5 cây số mới đến.
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Khi đến địa điểm, đậu ghe lên bờ, đi bộ chừng 700 thƣớc, thấy
nƣớc nơi rạch ao hồ phèn trong vắt, còn đồng thì toàn là năng,
lác. Xa hơn nữa là đƣng, bàng, đất đen nhƣ mực, cả đồng
ruộng mà không thấy lúa và trồng cây chi cả. Dân bản xứ sống
về nghề đƣơng: bàng, tranh, còn dài theo rạch thì lò gốm sản
xuất chén, dĩa..Khi tìm thấy khoảnh đất màu vàng nơi gò, bề
ngang độ chừng 70 thƣớc, chiều dài từ Bắc chí Nam chừng 50
thƣớc. Đoạn Đức Ngài chấp bút, có Đấng vô hình nhập vào
xƣng là Lỗ Ban, chỉ chỗ đào ngay chót núi sâu xuống chừng 3
tấc tây thì đụng đá, vì núi sắp nổi lên chƣa khỏi mặt đất. Sƣ Lỗ
Ban cho biết đây là phép ếm của Trạng Tàu khi xƣa vì Trạng
Tàu biết chỗ nầy là núi vàng có linh huyệt, sợ sau nầy núi nổi
lên thành hình thì nƣớc Việt Nam có Trạng ra đời sẽ phục
nghiệp. Khi có vua rồi, Việt Nam sẽ cƣờng thịnh, làm bá chủ
mà Tàu phải bị lệ thuộc, nên Tàu quyết định đƣa ngƣời lén
sang ếm Long Tuyền Kiếm, vì phép ếm nầy lạ lắm, nếu có
nhơn tài hay Trạng ra đời, đều bị lƣỡi kiếm nầy vớt chết hết.
Đức Lỗ Ban còn cho biết, nơi đây có một vị Thần vâng sứ
mạng Ngọc Đế ở đây gìn giữ vật báu, không cho ai biết mà lấy
đƣợc, chỉ dành riêng cho Trạng Trời lấy vật báu nầy mà thôi.
Đức Hộ Pháp nói: Ngày kỷ niệm giống Lạc Hồng đƣợc hƣởng
Đạo Trời khai, sẽ gỡ ách nhơn loại và sẽ cởi ách nô lệ. Dòng
dõi tổ phụ sẽ phục nghiệp, có thể dân tộc xuất hiện nhiều nhân
tài, phá tan xiềng xích, chẳng còn lệ thuộc với sắc dân nào.
Nếu chậm trễ là do dân tộc Việt Nam không tôn thờ chủ nghĩa
của Đức Chí Tôn, không đủ yêu mến nhau, cứ tranh giành
phúc lộc mãi và vì tổ phụ vay nợ máu Chúa Trịnh, chúa
Nguyễn, còn dính dòng máu ấy nên dân tộc phải trả, nên chƣa
hƣởng sớm. Vì tội Chúa mà tôi mang, cha làm mà con phải
trả, ai có mang dòng máu ấy thì phải trả mới mong vãn hồi độc
lập.
Đức Ngài dạy đào một con kinh từ ngọn tràm sập (chỗ đậu
ghe) đào băng ngang chót lƣỡi Long Tuyền Kiếm cho bứt, ấy
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là phép để trừ tuyệt cái ếm sát nhân tài. (Sau khi cả anh em
Minh Thiện Đàn cố đào ngày đêm cho xong con kinh ấy. Gần
ngoài vàm, phần đất tƣ chủ họ nằm ngang đƣờng cản trở, mà
anh em cố đào cho xong). Đúng 1 giờ chiều cùng ngày đó về
dùng cơm tại nhà ông Lê Văn Trung và về đến Khổ Hiền Trang
là 4 giờ.."Một tài liệu khác kể lại khá chi tiết phép ếm của
ngƣời Tàu bằng Long Tuyền Kiếm nhƣ sau:
Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai, hồi làm việc chung với
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung, đƣợc Ngài Trung thuật lại cho
nghe những việc liên quan đến Long Tuyền Kiếm. Nay Ông
Chơn Nhơn Hoai (Ông Tám Hoai) kể lại: "Thuở nhỏ, lúc ông
Trung còn ôm cặp đi học, ông đi bằng xuồng đến trƣờng học ở
chợ Phú Mỹ, ông có biết một đám xác đem chôn nơi Láng Cát.
Sau đó, lúc ở quán bên đƣờng, ông có nghe một ông lão
chuyên môn làm mƣớn trong vùng, ai mƣớn chi, ông cũng làm
để kiếm sống, ở làng Phú Mỹ, mọi ngƣời đều biết ông. Ông lão
cằn nhằn lông bông là bữa hổm có đi chôn một bà, phải đào
huyệt tới bốn lần mới chôn đƣợc. Nghe vậy, một ngƣời Tàu,
đã có mặt tại Phú Mỹ và quanh quẩn nơi đây cả tháng rồi, ông
Tàu nói là đi tìm bà con nhƣng chƣa gặp. Ngƣời Tàu nầy từ
bàn kế bên bƣớc qua hỏi ông lão là đám xác chôn ở đâu? Ông
lão đáp là chôn ở Láng Cát. Ngƣời Tàu hỏi vì sao lại đào tới
bốn huyệt vậy? - Ông lão đáp: Bởi vì đào xuống gặp đá, đá
cứng quá, mới bỏ chỗ đó, qua đào chỗ khác, cứ thế mà đào
đến cái thứ tƣ là ra bìa gần kinh thì mới đào xuống đƣợc để
chôn, nhƣng chôn cũng không sâu vì đá, hơn nữa trời cũng
quá khuya, phải về. Ngƣời Tàu liền mƣớn ông lão chèo ghe
đƣa ông ta đến chỗ đó để ông coi, giá là 2 cắc. Ông lão kể câu
chuyện tại quán. Sau khi ngƣời Tàu đó đi xem xong thì trở về.
Ngƣời Tàu ấy lại hẹn với ông lão là ngày mai nhờ ông lão
chèo đƣa đi một chuyến nữa. Ông Lão nói rằng: không hiểu
ông Tàu đi lên bờ vào trong Láng Cát kiếm cái gì không biết,
chỉ thấy ổng cầm trên tay một cái bọc gói kín và bƣng một hủ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

251

cải bắc thảo.Thế rồi thời gian trôi qua, ông lão làm mƣớn cũng
không còn và ngƣời Tàu cũng vắng đi từ dạo đó. Cho đến một
hôm, gần 14 hay 15 năm sau, sau khi Đạo Cao Đài khai mở,
Đức Hộ Pháp đƣợc quyền thiêng liêng chỉ bảo đến ngay tại
Láng Cát làng Phú Mỹ lấy phép ếm là Long Tuyền Kiếm của
ngƣời Tàu.
Lúc bấy giờ, một sự trùng hợp nhƣ có sắp xếp, khiến ký ức
của ông Trung chợt nhớ lại tất cả. Nếu không có Đức Hộ Pháp
xuất hiện đi lấy Long Tuyền Kiếm thì câu chuyện của thời quá
khứ đã nằm yên trong dĩ vãng. Cho nên, lần lƣợt tất cả những
gì ông Trung ghi nhớ đƣợc lúc thiếu thời, giờ đây thuật lại cho
Đức Hộ Pháp nghe. Tiếp đến là đoàn ngƣời đƣợc Đức Hộ
Pháp chỉ định, không quên mang theo những vật dụng cần
thiết cho công cuộc đào bới, lên đƣờng vào buổi sáng sớm
hôm đó. Xuồng đến Láng Cát, dừng lại cặm sào. Đức Hộ Pháp
bảo đặt một cái bàn ở một nơi cao nhứt, đoạn Ngài ngồi vào
bàn, định thần chấp bút. Lỗ Ban Sƣ giáng, tƣờng thuật lại gốc
tích từ giai đoạn và chỉ cách tháo gỡ.
Đức Ngài hỏi: Họ ếm nơi nào, nhờ Lỗ Ban Sƣ chỉ giùm.
Lỗ Ban đáp: Lấy bàn nầy làm trung tâm, đi về hƣớng mặt Trời
lặn 30 bƣớc, đào xuống sẽ gặp. Đức Hộ Pháp chọn một ngƣời
cao, bƣớc dài và một ngƣời thấp, bƣớc ngắn hơn, cùng bƣớc
một lƣợt, đúng 30 bƣớc thì dừng lại. Ngài mới lấy trung bình,
rồi sắp ngƣời bày đứng hàng ngang, mỗi ngƣời một cái cuốc,
đồng đào xuống. Cả một hàng cuốc, cuốc mỗi lúc một sâu
thành đƣờng rảnh, thế mà vẫn không thấy chi cả. Đã mệt mà
chƣa phát hiện đƣợc gì, nên tinh thần họ có vẻ hồ nghi. Trong
lúc mọi ngƣời đang chống cuốc nghỉ xả hơi, đột nhiên có một
vị nói: còn bụi cỏ chác trƣớc mặt nầy để làm gì! Vừa nói thì vị
nọ vừa cuốc bụi cỏ lật ngang, thấy có dấu lạ, vị nọ moi lên thì
thấy đó là một cái dao lớn dài gãy cán, đầy sét và một hủ bịt
kín. Trút hủ ra thì có: một cái hột gà đen thui, 6 con cờ tƣớng
bằng ngà, mấy đồng tiền kẽm đời Minh Mạng. Mọi ngƣời
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mừng rỡ thỉnh Đức Hộ Pháp đến xem. Đức Ngài biểu ông
Trung đem đi rửa. Ông Trung nói là sau khi rửa sạch liền đem
dâng cho Đức Hộ Pháp, ông quên xem là con cờ gì và lại ông
không dám hỏi....Tại cái gò đất vàng, Đức Ngài nói: đây là một
cái núi chƣa nổi. Sau nầy, nếu núi nổi lên thì tại đây có một
thứ đá rất đẹp, nằm từng lớp, cứ lấy lên mà bán rất nhiều tiền
vì nơi khác không có.
Tại Báo Ân Từ Tòa Thánh, Ông Tám Hoai cùng các vị Phạm
Môn có nghe Đức Phạm Hộ Pháp thuật lại về cây Long Tuyền
Kiếm ếm tại Láng Cát Phú Mỹ nhƣ sau: Ở sâu dƣới đất 300
thƣớc, có một long mạch (mạch nƣớc ngầm) chạy từ núi Bà
Đen, qua nội ô Tòa Thánh, xuống tới làng Phú Mỹ, trổ lên tại
Láng Cát ở Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho. Cho nên Láng Cát là một linh
huyệt và vùng Phú Mỹ sẽ sản xuất nhiều nhơn tài cho nƣớc
Việt Nam. Các nhà chiêm tinh và phong thủy Tàu biết đƣợc
điều đó, nên sai ngƣời đem Long Tuyền Kiếm sang ếm ngay
linh huyệt ấy, để khi có nhơn tài xuất hiện thì kiếm đó giết chết
lúc còn trẻ, để nƣớc Việt Nam không ngƣời tài giỏi chống lại
ngƣời Tàu. Nhƣng nghiệp quả của nƣớc Việt Nam đã hết, Bát
Nƣơng Diêu-Trì-Cung giáng cơ nói với Đức Hộ Pháp đi lấy cái
ếm Long Tuyền Kiếm. Sau khi lấy xong, Đức Ngài dạy ông
Trung đào một con kinh nhỏ băng ngang linh huyệt cho nƣớc
trong long mạch tràn lên, châu lƣu khắp sông ngòi, phá tuyệt
cái ếm của Tàu. Hôm nay, nhân hay tin Thiếu Tá Tòng, con
trƣởng của ông Trung tử trận, Đức Phạm Hộ Pháp nói: Bần
Đạo biểu đào con kinh băng qua linh huyệt mà làm không
xong sao vậy? -Ông Trung bƣớc đến gần Đức Hộ Pháp nói
nho nhỏ gì đó, Đức Ngài mới nói tiếp: Nhạc Vân bao giờ cũng
chết yểu."
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LONG VÂN
龍雲
E: Dragon in the clouds.
F: Dragon dans les nuages.
(Long: Rồng, Vân: mây). Long-Vân hay Hội Long-Vân 龍雲會
tức nhiên là Hội rồng mây. Đây là một thành ngữ xuất xứ ở
Kinh Dịch "Vân tùng long, phong tùng hổ 雲從龍, 風從虎 là
Mây theo rồng, gió theo cọp. Ý chỉ thời may vận đỏ đển là lúc
tôi Hiền gặp chúa Thánh, nhƣ Rồng gặp đƣợc mây.
Hội Long Vân có hai nghĩa:
1- Hội Long Vân là hội thi tuyển ngƣời tài giỏi ra giúp dân giúp
nƣớc. Kinh Vào Học có câu:
"May duyên gặp hội long vân,
"Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đƣa."
Kinh Dịch cũng nói: "Vân tòng long, phong tòng hổ, Thánh
nhân tác nhi vạn vật đổ", nghĩa là Mây theo rồng, gió theo cọp,
bậc Thánh nhân dấy lên mà vạn vật đƣợc thấy.
Long vân cũng có ý nghĩa là nói ngƣời bề tôi tài giỏi gặp đƣợc
vua hiền đức, thành ra tôi hiền chúa Thánh mặc sức vẫy vùng
đem hết tài năng an bang tế thế, nhƣ rồng gặp mây.
Long vân cũng có nghĩa là cơ hội may mắn cho ngƣời tài giỏi
lập công danh sự nghiệp.
2- Hội Long vân là hội dự bị trƣớc khi tới Hội Long Hoa. Có thể
nói rằng: Hội Long Vân là hội thi bán kết và Hội Long Hoa là
hội thi chung kết. Vì là Hội thi bán kết nên sự đào thãi rất dữ
dội để lựa những phần tử có trình độ đạo đức cao, đƣa vào dự
kỳ chung kết. Hiện nay trên thế giới, khối Quỉ Vƣơng đang
hoành hành dữ dội, khiến nhơn loại phải chịu nhiều tai họa
nhƣ: chiến tranh giết hại lẫn nhau, nghèo đói, cƣớp bóc.... Đó
là cơ khảo thí Tiền Long Hoa, để lọc lừa sàng sảy, loại bỏ một
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số ngƣời có nghiệp ác quá nặng. Đó cũng gọi là Hội Long Vân,
hội thi bán kết.
Qua Hội Long Vân, nhơn loại còn lại mang nghiệp quả nhẹ
hơn, nên có điều kiện tu tiến để sau cùng dự tuyển Hội Long
Hoa. Những điều nầy, sấm giảng trong dân gian Việt Nam đã
có tiên tri trƣớc hàng trăm năm nay rồi:
Mƣời phần mất bảy còn ba,
Mất hai còn một mới ra thái bình.
Vậy thì, mất 7 còn 3 là thời kỳ đầu, tức Hội Long Vân.
Mất 2 còn 1 là thời kỳ sau, tức Hội Long Hoa.
Hoặc là:
Nhơn vật mƣời phần hao tám chín,
Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày.

LONG VỊ
龍位
Long vị là tấm
linh vị có chạm
hình rồng quấn
xung
quanh,
đƣợc sơn son
thếp vàng để
tăng phần cao
quí và đẹp đẽ.
(Long: Rồng, Vị:
chỗ đứng, bài vị).
Các Long vị nầy
đặt trên bàn thờ Đức Chí Tôn, dƣới Thiên Nhãn nơi Tòa
Thánh hay Thánh Thất.
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Nơi Thánh Thất, có 8 Long vị đặt dƣới Thiên Nhãn, tất cả long
vị đều viết bằng Hán tự:
• Hàng trên có 3 Long vị của 3 Đấng Giáo chủ Tam giáo:
- Tây Phƣơng Giáo Chủ
- Thái Thƣợng Đạo Tổ
- Khổng Thánh Tiên Sƣ

西方敎主
太上道祖
孔聖先師

• Hàng kế, dƣới, là 3 Long vị của Tam Trấn Oai Nghiêm:
- Quan Âm Nhƣ Lai
- Thái Bạch Kim Tinh
- Quan Thánh Đế Quân

觀音如來
太白金星
關聖帝君

• Hàng giữa kế dƣới là long vị của Giáo chủ Thánh đạo:
- Da-Tô Giáo Chủ

耶蘇敎主

• Hàng giữa dƣới nữa là long vị của Giáo chủ Thần đạo:
- Khƣơng Thƣợng Tử Nha

姜尚子牙

• Hàng sau cùng là Long vị của Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ 教 宗 大 道 三 期 普 渡 mà về sau Hội Thánh mới ra
lịnh thêm vào cho đủ Ngũ Chi Đại Đạo nơi hàng giữa từ trên
xuống dƣới.
Các Long vị thƣờng đƣợc làm bằng loại gỗ tốt đặc biệt, nhƣ
mít nài, giáng hƣơng,... đƣợc thợ của Hội Thánh làm theo một
kiểu giống nhau và trƣớc khi đặt lên bàn thờ thì đƣợc một
Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài trấn thần các Long vị.
Đối với các Chức sắc Thiên phong qui vị, các Linh vị của Chức
sắc cũng đƣợc gọi là Long vị, cho ra vẻ tôn kính.
Đạo Luật Mậu Dần: Phƣơng Pháp thực hành: Khi đặng truy
phong rồi, con cháu hoặc anh em phải đem Long vị về Tòa
Thánh với một vài vị Chức sắc sở tại đƣa lên. Khi về đến Tòa
Thánh có Đức Hộ Pháp ban quyền và làm lễ long trọng. Sau
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khi hành lễ, đƣa Long vị trở về địa phƣơng. Hội Thánh đƣa
đến cửa ngõ Tòa Thánh, rồi phái vài vị Chức sắc đƣa đi tùy
theo phẩm tƣớc, đến tận Thánh Thất sở tại. Đầu Tỉnh, Đầu
Họ, Đầu Quận Đạo phải thiết lễ và dựng mộ bia cho long
trọng.

LÒNG BÁC ÁI
"Trên mặt địa cầu nầy, nhơn loại phần nhiều cũng bởi cái lòng
vị kỷ mà gây ra lắm điều bạo ngƣợc. Kẻ tham trộm là bởi quí
trọng của mình mà không quí trọng của thiên hạ, vì vậy nên
tính lấy của ngƣời đặng bổ thêm của mình. Yếu sức thì gạt
lƣờng trộm cắp, mạnh thế lại ép đè cƣớp giựt, có khi còn hại
đến mạng ngƣời. Ăn thịt một con sanh vật là lấy huyết nhục nó
để bồi bổ cho huyết nhục mình tức là quí trọng sanh mạng
mình mà không quí trọng sanh mạng nó vậy.
Nhƣ hai đàng chiến đấu, bên nào cũng đem hết sức lực để
tiêu diệt bên kia, thì đàng nào cũng quí trọng mạng mình mà
không quí trọng sanh mạng bên nghịch.
Cái lòng vị kỷ gia hại cho nhơn quần xã hội là thế.
Nay muốn tảo trừ cái điều hại ấy, cần nhứt phải làm thế nào
cho thiên hạ ai ai cũng có cái lòng bác ái.
Bác ái là gì? (Bác là rộng, ái là thƣơng). Lòng bác ái tức là
lòng thƣơng rộng ra. Ta chẳng những thƣơng ông bà, cha mẹ,
vợ con cùng là thân tộc họ hàng, mà ta còn phải thƣơng rộng
ra cho đến cả nhơn loại chẳng luận nƣớc nào. Ta chẳng
những thƣơng cả nhơn loại, mà ta còn phải thƣơng rộng ra
cho tới cả loài sanh vật khác nữa.
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LÒNG TẦN DẠ SỞ
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
Rồi những kẻ lòng Tần dạ Sở,
Mới thừa cơ tráo-trở thị phi.
Khua môi uốn lƣỡi thiếu chi,
Kẻ quanh đƣờng tắt, ngƣời đi ngõ thầm.

LÕNG THAM KHÔNG ĐÁY
Thƣờng nói "lòng dạ con ngƣời" là những cái suy tƣ, nghĩ
ngợi, nói chung là sự hiểu biết của mỗi ngƣời. Lòng tham
không đáy ở đây là nói về sức tham nếu chứa vào cái túi là cái
túi không có phần đáy, cho nên sự muốn bao nhiêu cũng
không vừa. Câu chuyện ngụ ngôn "Ăn khế trả vàng" chứng
minh điều ấy. Nhà cậu bé có cây khế ngọt, quạ đến ăn, bảo
may túi ba gang mà đựng. Xong leo lên lƣng quạ chở đi lấy
vàng, nhƣng cậu ta may túi đến sáu gang, tức nhiên vì lớn quá
chở nặng không bay nỗi, khi bay ngang qua biển, đành rớt trên
biển.
Thầy than: "Hại thay! Ít ngƣời hiểu riêng rằng có Thiên lực trợ
thế, nên ngày nay cõi dinh hoàn đặng tấn hóa nguy nga, văn
minh đồ sộ; hiềm một nỗi nữa là tánh phàm lòng tham không
đáy, nên đƣờng đời sanh trăm mối tơ vò, ách nạn không xiết
kể."

LÒNG TRẦN
E: The vulgar heart.
F: Le cœur vulgaire.
Lòng: lòng dạ. Trần: bụi, chỉ cõi trần. Tục: tầm thƣờng thấp
kém, chỉ cõi trần. Lòng trần, đồng nghĩa Lòng tục, là lòng dạ
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còn có tính cách phàm tục, tức là lòng dạ còn ham mê mùi
trần tục.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
- Lòng trần dầu muốn phong ba dứt.
- Trau gƣơng hạnh đức pha lòng tục.

LÕNG LANG ĐỘC
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng lang độc vui cười hớn-hở,
"Chốn Diêm-Đình phạt quở trừng răn."

LÒNG MỘ ĐẠO
Đức Hộ-Pháp nói: "Một nền Tôn-giáo nào đến nƣớc Việt-Nam
ta đều đƣợc kết-qủa mỹ mãn. Lòng mộ đạo của Tổ phụ ta
trƣớc kia lấy lƣơng-thiện làm căn-bản, lấy NHÂN NGHĨA làm
môi-giới. Cái sự tôn-nghiêm của Tổ-phụ ta từ thử, hiển nhiên
chúng ta đã ngó thấy."

LÒNG THÀNH
Lòng thành do chữ Thành tâm 誠 心 mà ra, tức là lòng thì
thành, tâm thì thật. Tâm của con ngƣời có nhiều thứ khác
nhau, nhƣng chỉ cần phân biệt hai loại: đó là:
-Tâm thật (chơn tâm) ấy là Phật tánh mà Thƣợng Đế ban cho
ngƣời ít nhiều gì cũng có. Cao Đài gọi là Thiên tánh
-Tâm giả (giả tâm), là tâm của con ngƣời sống bằng sự mƣu
mô tính toán làm sao lợi cho chính mình. Vì thế nên nghiệp
chƣớng phát sanh và khổ đau dồn dập mãi không dứt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

259

Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng thành thương tưởng ông bà,
"Nước nguồn cây cội mới là tu mi."

LÒNG THIỆN NIỆM
Đức Lý dạy: "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.
Đại Đạo ngày nay, Luật đã hoàn toàn, đáng lẽ Lão xin phép
Đức Từ Bi chiếu theo đặng thâu nhập Môn đệ, cấm Cơ Bút
thâu nhận sanh linh, nhƣng số ngƣời hữu căn chƣa đủ, nên
phải đợi cho hiệp theo Thiên thơ, chừng đặng đủ số định cho
kẻ hữu phần thì ngày ấy chẳng còn lo chi việc phổ độ nữa.
Các Hiền hữu ráng lƣu tâm chịu nhọc trong ít lâu nữa, rồi ngày
hiệp lịnh nghĩ cũng chẳng xa, ráng lần tới một lối gai chông
nữa thì tới cảnh an nhàn đình bƣớc". [Ngày 28-2-1927 (âl 271-Đinh Mão)]

LỌNG
Thi văn dạy Đạo:
Mão đội không bằng lọng mát đầu,
Làm sao cho đặng lọng cao cao?
Che năm họ mát lòng thêm mát,
Muốn đặng mát thì học sách nào?
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LỖ BAN (Tên)
魯班
E: Ancestor of carpenters.
F: Ancêtre des charpentiers.
(Lỗ: nƣớc Lỗ bên Tàu thời Xuân Thu. Ban: tên ngƣời). Lỗ Ban
là ngƣời nƣớc Lỗ bên Tàu, tên là Ban, tự là Công Du, làm
nghề thợ mộc nổi tiếng là tài giỏi và khéo ở nƣớc Lỗ và khắp
các nƣớc chƣ hầu vào thời Xuân Thu. Lỗ Ban còn nổi tiếng về
bùa, chú, ếm đối, nên thƣờng nói là Bùa Lỗ Ban. Về sau, Lỗ
Ban đƣợc tôn là Tổ Sƣ của nghề thợ mộc.
Sƣ Lỗ Ban có giáng bút chỉ Đức Hộ Pháp tìm ra chỗ ếm Long
Tuyền Kiếm ở làng Phú Mỹ (Mỹ tho) và chỉ cách cho Đức Hộ
Pháp lấy phép ếm và giải trừ phép ếm. Đức Ngài và các tín
hữu Minh-Thiện-đàn dừng lại trên một khoản đất vàng, gò cao
và rộng độ chừng 700 thƣớc vuông. Đức Ngài lại chấp bút, Sƣ
Lỗ Ban giáng và chỉ đào ngang chót núi, sâu xuống chừng 3
tấc tây thì đụng đá. Lỗ Ban cho biết, đó là tháp của Trạng Tàu
táng thuở cai trị xứ ta. Trạng Tàu biết chỗ này là núi vàng, sợ
sau này núi nổi lên thành hình thì nƣớc Việt Nam có trạng và
nhân tài sẽ phục nghiệp, nên họ quyết chiếm cứ và yếm Long
tuyền kiếm, công dụng của kiếm là vớt đứt hết nhân tài. Khi
thế chiến thứ nhứt chấm dứt (1919) chính phủ Tàu sai một
ngƣời Triều Châu giỏi về bói toán, sang Việt Nam yếm một lần
nữa ngay nơi cũ. Dân cƣ quanh vùng, nhất là các vị bô lão
thời đó đều biết và kể rõ nhƣ vậy. Sƣ Lỗ Ban lại cho biết, tại
đây có vị thần vàng lãnh mạng nơi Thƣợng Đế giữ gìn vật báu
không cho ai lấy, chỉ dành riêng cho Tƣớng Trời đến lấy mà
thôi. Việc đào lên cũng thật vất vả, đồng thì rộng mà mỗi ngƣời
chỉ có cây cuốc dàn hàng ngang mà đào. Tƣởng chừng nhƣ
khó tìm thấy. Bỗng nhiên trực giác giúp suy luận thành công,
thông thƣờng thì mồ mả ở vùng này đều có nấm ở trên nhƣng
đặc biệt có một cái mả không có nấm. Vì thế mà Đức Ngài cho
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đào cái mả đó lên thì đƣợc một ống ghè trên có một lƣỡi dao
cùn cắm thẳng xuống trong đó có một con cờ sừng màu trắng
và 6 đồng tiền kẽm đời Minh Mạng. Đào xuống sâu nữa gặp
một hộp bao chì dài 9 tấc, Đức Ngài cho biết trong đó có Long
tuyền kiếm, nhƣng không cho ai xem và gói kín lại.
Thành ngữ: "Ban môn lộng phủ" có nghĩa là Múa búa trƣớc
cửa Lỗ Ban, hay cũng nói múa rìu qua mắt thợ, là để chỉ ngƣời
không biết liệu tài sức của mình, dám khoe tài trƣớc mặt bực
thầy, nên chỉ làm trò cƣời cho thiên hạ mà thôi.

LỖ BỘ
鹵簿
E: The insignia of the ancient arms for cortege.
F: Les insignes des armes anciennes pour cortèges.
Lỗ Bộ là một nhóm đồ binh khí thời xƣa cắm vào giá để trần
thiết nơi cửa quan, hay ở các đền miếu, chùa đình, làm đồ
nghi trƣợng, tăng vẻ uy nghiêm và long trọng. Đồ Lỗ Bộ
thƣờng gồm các món sau đây:
2 thanh mác trƣờng, 2 ngọn cờ tiết mao,
2 dùi đồng,
2 phủ việt,
2 biển Tĩnh túc và Hồi tị.
Đồ Lỗ Bộ đôi khi cũng gồm có:
1 tay văn,
1 tay võ,
4 gƣơm trƣờng, 2 phủ việt,
2 biển Tĩnh túc và Hồi tị.
Hoặc:
2 cờ tiết mao, 1 bán nguyệt
1 xà mâu,
2 long đao,
1 tứ nhĩ và 1 đinh ba.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

262

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đồ Lỗ Bộ không thống nhứt nhau, thay đổi tùy theo địa
phƣơng làng, xã hay đình miếu.
Trong Báo Ân Từ, hai bên Nội Nghi thờ Đức Phật Mẫu, có hai
dàn Lỗ Bộ (không phải Dàn Bát Bửu nhƣ ở Tòa Thánh), mỗi
dàn Lỗ Bộ có 8 món đặt giữa hai cây lọng.
Giải thích mấy món trong Dàn Lỗ Bộ:
Cờ tiết mao: là hai lá cờ tƣợng trƣng chức sắc của vị Tôn
Thần. Tiết là cờ của vua trao cho làm tin, mao là cờ kết bằng
lông mao, biểu hiện ân điển của vua. Những xã thờ Thần có
sắc phong của các triều đại, trong đồ Lỗ Bộ, dùng 2 lá cờ tiết
mao để nêu lên uy đức của vị Thần ở xã mình.
Biển Tĩnh túc và Hồi tị: Tấm bản có viết 2 chữ Tĩnh túc 靜肅
hay 2 chữ Hồi tị 迴避. Tĩnh túc là yên lặng cung kính. Hồi tị là
tránh ra xa. Theo tục lệ thời xƣa, khi ra quân, những ngƣời có
tang, hoặc tàn tật, đều phải tránh xa. Đám rƣớc là biểu tƣợng
sự hành quân, nên có biển Hồi tị, để những ngƣời ấy tránh ra
xa.
Tay văn: nắm tay cầm bút. Tay võ: nắm tay nắm chặt.
Hai tay văn võ là ý nói vị Thần linh và các bộ hạ của Thần linh
đều có tài kiêm văn võ.
Các thứ khí giới khác là những binh khí đi hành quân.

LỘ
• LỘ 路 Đƣờng đi.
Td: Lộ bất thập di, Lộ trình.
• LỘ 露 - Giọt sƣơng, - lộ ra ngoài.
Td: Lộ điện, Lộ vĩ tàng đầu.
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LỘ BẤT THẬP DI
路不拾遺
(Lộ: Đƣờng đi. Bất: không. Thập: nhặt, lƣợm. Di: sót, mất).
Lộ bất thập di là ngoài đƣờng dầu có của rơi cũng không
ngƣời lƣợm. Câu nói đầy đủ là: "Gia vô bế hộ, lộ bất thập di"
nghĩa là nhà không đóng cửa, ngoài đƣờng không ngƣời lƣợm
của rơi. Đây là câu nói mô tả đời thái bình thịnh vƣợng của
thời vua Nghiêu vua Thuấn. Ban đêm khi đi ngủ, nhà không
cần đóng cửa vì không có ăn trộm; của rơi ngoài đƣờng không
ai thèm nhặt vì không cần thiết, thể hiện tánh tình không tham.

LỘ ĐIỆN
露電
(Lộ: - Giọt sƣơng, - lộ ra ngoài. Điện: lằn điện chớp). Lộ điện
là giọt sƣơng và lằn chớp, ý nói đời ngƣời qua mau nhƣ giọt
sƣơng buổi sáng, nhƣ lằn sấm chớp lúc mƣa giông.

LỘ THIÊN CƠ
(Lộ là hé mở ra cho mọi ngƣời cùng thấy, biết; Thiên cơ là
máy trời, tức là những huyền vi mầu nhiệm). Lộ thiên cơ là
những điều bí ẩn, nhiệm mầu của trời đất không đƣợc tiết lộ,
nhƣng khi có một ai nói ra thì gọi là "lộ thiên cơ".
Trong suốt thời-gian đầu, Đấng Đại-Tiên AĂÂ đến với ba ông:
CƢ, TẮC, SANG bằng tình thân-thiết, dạy thi văn hoặc giảithích những điều gì khó-khăn mà các vị này cầu hỏi; tuy nhiên
các vị phải cam-kết với Ngài trong các điều-kiện mà Ngài
muốn: "Muốn cho Bần-Đạo đến thƣờng, xin chƣ vị nạp mấy lời
yêu-cầu của Bần-Đạo sau đây:
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- Một là đừng kiếm biết Bần-Đạo là ai?
- Hai là đừng hỏi đến Quốc-sự,
- Ba là đừng hỏi đến Thiên-cơ."
Quí vị Xây bàn đều hứa giữ ba điều ấy. Cho đến khoảng tháng
9 năm Ất-Sửu, Đấng AĂÂ giáng nói với ba ông nhƣ vầy:
"Tôi nói lộ Thiên-cơ, trên Ngọc-Hƣ bắt tội, xin Tam vị Đạohữu cầu trên Ngọc-Hƣ-Cung tha tội Tôi, nếu không lo cầu
giùm thì tôi sẽ bị phạt". Các ngài: Thƣợng-Phẩm, Hộ Pháp,
Thƣợng-Sanh rất lo lắng. Ba Ông vọng bàn hƣơng-án cầu
Diêu Trì Cung. Đức Thƣợng-Phẩm có làm một bài thi rồi đọc
trƣớc bàn hƣơng-án nhƣ vầy:
Vái-van xin quí Cửu-Thiên-Nƣơng,
Tâu với Ngọc-Hƣ tỏ ngọn nguồn.
Vì nghĩa Ă. A mang trọng tội.
Nghĩ tình đồng Đạo để tình thƣơng.
(Mồng 3-9 Ất-sửu 1925)
Đây thực ra là Đức Thƣợng Đế gợi chuyện để thử thách đức
tin của ba ông trong buổi sơ khai mà thôi.

LỘ TRÌNH
路程
E: The journey.
F: L’intinéraire.
Lộ: Đƣờng đi. Trình: quãng đƣờng đi. Lộ trình là quãng
đƣờng đi qua.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một dặm xa xuôi nhọc lộ trình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỘC QUYỀN
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm lành đặng hưởng phước duyên,
"Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu."

LÔI ÂM
雷音
(Lôi: Sấm, Âm: tiếng vang). Lôi Âm 雷音 là Tức Lôi Âm Tự
雷音寺: Chùa Lôi Âm, chùa Sấm), là một ngôi chùa ở tại Cực
Lạc Thế Giới nơi cõi Thiêng Liêng.
Trong "Con đƣờng Thiêng Liêng Hằng Sống", Đức Hộ Pháp
có nói về Lôi-Âm-Tự nhƣ sau: "Đêm nay Bần Đạo rủ cả thảy
vô Lôi Âm Tự, cũng nhƣ Bần Đạo đã đến trình diện với Đức
Di-Đà. Bởi Đức Di-Đà đã giao quyền lại cho Đức Di Lặc, quyền
Chƣởng quản Càn Khôn Vũ Trụ, Đức Di Lặc ngồi ngự nơi Kim
Tự Tháp, còn Đức Di Đà vào ngự nơi Lôi Âm Tự".
Nơi cõi Tây Phƣơng Cực Lạc có vị Phật là Đức Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn, tay cầm phƣớn Tiếp Dẫn, là một cây phƣớn linh thiêng
để đi khai mở con đƣờng dẫn đến Lôi Âm Tự.
Khi một ngƣời đang Hấp hối thì nhờ lời Kinh tiếng kệ đồng thời
kêu tên họ của ngƣời đang hấp hối nhằm đánh thức sự mê
loạn tâm thần do đau đớn thân xác, nghiệp quả oan khiên tạo
nên. (Ớ...: Một từ đứng trƣớc tên họ của ngƣời để kêu gọi. Ở
đây dùng để gọi ngƣời đang hấp hối) Ngoài ra, sự kêu tên họ
cũng để nhắc nhở cho ngƣời ở trong cận tử nghiệp có lòng
hƣớng về Chí Tôn và Đạo pháp.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."
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Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ-Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim-Cô đưa tiếp linh-quang.
"Im-lìm kìa cõi Niết-Bàn,
"Lôi-Âm trống thúc lên đàng thượng Thiên."

LÔI ÂM CỔ
雷音鼓
(Lôi 雷: sấm, đây
là trống sấm; Âm
音: tiếng) là Lôi
Âm cổ 雷 音鼓.
Sở dĩ gọi tiếng
trống Lôi Âm là
vì âm thanh của
tiếng trống kêu
lớn nhƣ sấm sét.
Tiếng trống Lôi
Âm thúc giục Chơn hồn lên đƣờng vào các từng Trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
"Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu."

LÔI ÂM CỔ ĐÀI
雷音鼓臺
E: The tower of the drum of thunder.
F: Le tour du tambour de tonnerre.
(Lôi: Sấm, sấm sét. Âm: tiếng. Cổ: cái trống. Đài: cái đài cao.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lôi Âm là tiếng sấm. Lôi Âm Cổ là cái trống Lôi Âm, bởi vì cái
trống nầy rất lớn, phát ra tiếng trống lớn nhƣ tiếng sấm.)
Lôi Âm Cổ đài là cái đài cao trên đó đặt trống Lôi Âm.
Nơi mặt tiền Đền ThánhTòa Thánh Tây Ninh, thấy có
hai đài song song cao vút
nhƣ hai cái tháp: bên mặt
của Tòa Thánh tức là bên nữ
phái là Lôi Âm Cổ đài, bên
nam phái là Bạch Ngọc
Chung đài. Thuở xƣa, khi
vua làm lễ tế Trời, thì đánh
trống Lôi Cổ. Trống nầy rất
lớn, có 8 mặt, khi đánh lên
tiếng trống vang rền truyền
đi rất xa giống nhƣ tiếng sấm
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hai bên Hiệp Thiên Ðài, bên
mặt thì có Lôi Âm Cổ đài,
bên tả thì có Bạch Ngọc Chung đài.

LÔI ÂM CỔ KHỞI
雷音鼓起
"Lôi Âm Cổ khởi" là bắt đầu đánh trống Lôi Âm.(Lôi Âm Cổ:
cái trống Lôi Âm. Khởi: bắt đầu) Đây là một câu xƣớng của Lễ
sĩ trong nghi tiết cúng Đại đàn hay Tiểu đàn tại Thánh Thất.
Khi Lễ sĩ xƣớng câu nầy xong thì vị chấp sự bắt đầu đánh
trống Lôi Âm: Khởi đầu đánh trƣớc 3 tiếng trống. Kế đó, ngâm
4 câu Kệ Trống, dứt mỗi câu thì đánh một tiếng trống lớn. (4
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câu kệ thì đánh 4 dùi trống). Tiếp theo đánh 12 dùi trống nữa.
Sau đó đánh tiếp 3 hồi, mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 12 dùi, lúc
đầu đánh chậm, sau đánh liên dùi thúc cho mau, tổng số dùi
trống trong 3 hồi nầy là 432 dùi trống. Cuối cùng đánh chậm
rãi 3 dùi thì chấm dứt. Vậy, kể từ lúc khởi đánh trống cho đến
khi chấm dứt, tổng cộng số dùi trống là: 3 + 4 + 12 + 432 + 3 =
454
Kệ Trống Lôi Âm
Lôi Âm Thánh cổ triệt hƣ không,
Truyền tấu Càn Khôn thế giới thông.
Đạo pháp đƣơng kim dƣơng chánh giáo,
Linh quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung.
(Phần giải nghĩa bài Kệ nầy, xem chữ: Kệ trống, vần K)

LÔI ÂM TỰ
雷音寺
E: The Temple of Thunder.
F: Le Temple de Tonnerre.
Lôi Âm Tự là ngôi chùa Lôi Âm ở tại Kinh đô của Cực Lạc Thế
Giới, nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống.(Lôi: tiếng Sấm, sấm sét.
Âm: tiếng. Tự: chùa).
Đức Hộ Pháp giải Con đƣờng Thiêng Liêng hằng sống:
Bài 35. đêm 30 tháng 03 năm Kỷ-Sửu (dl: 27-04-1949)
"Bần-Đạo xin cả thảy đều để ý buổi thuyết-giảng hôm nay cho
lắm, vì nó có Bí-Pháp đoạt Đạo trong ấy, phải để tâm hạng
nhứt là nghe và nhớ, trụ cả đức-tin mình nơi Đức Chí-Tôn
đặng đoạt cơ giải-thoát. Chúng ta tu chỉ mong có bao nhiêu
đó, cần yếu tu là chắc đoạt đƣợc cơ quan giải-thoát mà thôi.
Đêm nay Bần-Đạo rủ cả thảy: Vô Lôi-Âm-Tự cũng nhƣ BầnSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đạo đã đến trình diện với Đức Di-Đà: Bởi Đức Di-Đà đã giao
quyền lại cho Đức Di-Lạc, giao quyền Chƣởng-Quản CànKhôn Vũ Trụ, Đức Di-Lạc ngồi ngự nơi Kim-Tự-Tháp, còn Đức
Di-Đà trở vào ngự nơi Lôi-Âm-Tự. Khi đến đó chỉ học các triết
lý Phật-Giáo từ tạo thiên lập địa đến giờ. Cả triết lý ấy để tại
mặt thế-gian này, duy nhơn sanh không có tu nên không có
đoạt Pháp, không có điều gì bí ẩn cả. Phật-Giáo, cơ giải-thoát
cũng để tại mặt thế gian này, từ Thƣợng-Cổ đến giờ chỉ có
nền Phật Giáo tối cổ nhứt, một nền Tôn Giáo mẹ của các nền
Tôn-Giáo khác, vào đây Bần-Đạo đƣợc nghe thấy thuyết-pháp
của Đức Di-Đà nơi đó là nền Tôn-Giáo tối cổ của nhà Phật."
Kinh Tiểu Tƣờng có câu:
"Vào Lôi Âm kiến A-Di,
"Bộ Công Di-Lạc Tam Kỳ độ sanh."

LÔI ÂM TỰ PHÁ CỔ
雷音寺破罟
Lôi Âm Tự phá cổ là chƣ Phật nơi chùa Lôi Âm (hay nói khác
hơn là Thiên điều) phá bỏ pháp luật tu hành cũ thuở trƣớc, vì
pháp luật nầy đã lỗi thời, bị sửa cải nhiều nên nay đã bị qui
phàm, không hạp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh nữa
(Lôi Âm Tự: chùa Lôi Âm ở kinh đô của Cực Lạc Thế Giới.
Phá: làm cho tiêu mất. Cổ: pháp luật, hình pháp)
Nay là thời Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí Tôn lập luật tu
mới, thích hợp trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Thánh Ngôn Thầy dạy: "Luật lệ tuy cũ chớ Đạo vẫn 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.
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LÔI CÔNG - BỘ LÔI CÔNG
雷公-部雷公
E: The Genius of Thunder.
F: Les Génies de Tonnerre.
Lôi: Sấm, sấm sét. Công: ông. Bộ: cơ quan cao cấp chuyên
môn. Lôi Công là Thần làm ra sấm sét, cũng gọi là: Thiên Lôi,
Lôi Thần. Bộ Lôi Công hay Lôi Bộ là cơ quan chƣởng quản
các vị Thiên Thần Sấm Sét. Chƣởng quản Lôi Bộ là 5 vị Thiên
Thần gọi là Ngũ Lôi Thần, mà vị cầm đầu có phẩm tƣớc là:
"Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn." Theo
truyện Phong Thần thì Đức Nguơn Thỉ Chƣởng Giáo sắc
phong 5 vị sau đây làm Ngũ Lôi Thần:
- Thái Sƣ Văn Trọng, chức Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh
Phổ Hóa Thiên Tôn, đứng đầu Lôi Bộ.
- Kim Quang Thánh Mẫu, chức Thiểm Điện Thần, coi việc sấm
chớp.
- Thể Vân Tiên Cô, chức Hƣng Vân Thần, coi việc kéo mây.
- Hạm Chi Tiên Cô, chức Trợ Phong Thần, coi việc làm gió.
- Kim Tô, chức Bố Võ Thần, coi việc làm mƣa.
Dƣới có 20 vị Thiên Thần phụ tá cho Ngũ Lôi Thần.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu
"Trừ quái khí roi Thần chớp nhoáng,
"Bộ Lôi Công giải tán trược quang."

LỖI ĐẠO
纇道
Ngày 01-01-1926 đến ngày 07-01-1926 (âl. tháng 11-Ất Sửu):
Ðức Chí Tôn khởi sự dạy Ðạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy:
CƢ! Thầy khen con đó, cử chỉ xử đời của con.
TẮC! Thầy dặn con đừng buồn rầu mà lo lỗi Ðạo để cho Thầy
định liệu, nghe và tuân theo (Jeudi 7 Janvier 1926)

LỖI LẦM CHỊU PHẠT
-Đức-Trọng có lầm lỗi gì mà Ngài có giáng Cơ xin lỗi và từ giã
Mẹ để đi đầu thai:
Phò-loan: Thƣợng-Sanh và một Chức sắc.
CAO-ĐỨC-TRỌNG
Từ giã đêm 01 rạng 02 tháng 03 năm Canh-Tý (1960)
Thƣa Mẹ. Con cúi đầu lạy Mẹ, Qua mừng hai Em và Quí hữu.
Mời quí hữu xuất ngoại để có tỏ việc riêng.
Thƣa Mẹ. Hôm nay con đến đây với thâm tình mẫu-tử, hầu tỏ
nỗi niềm tâm sự, mặc dầu vô hình khác cảnh, nhƣng Ơn cúc
dục sanh thành nghĩa nặng đeo mang, lòng bác ái của Mẹ vô
hạn. Bởi công đức lớn và tâm trung của Mẹ đối với Ngọc HƣCung và các Đấng đều ghi. Hơn nữa đối với Thiên quân trọn
nghĩa chung thủy nên quyền Thiêng-liêng ân tứ cho con đƣợc
trở về thăm, tỏ nỗi tâm sự khổ đau bởi vì lòng thƣơng vô hạn:
Mẹ hằng cầu khẩn vái van mà động lên lòng các Đấng. Khi
con còn tại thế, vì mang xác phàm không gìn tròn sứ mạng
nên có sự lỗi-lầm! Bên ngoài thế tục còn qua đƣợc, nhƣng về
tâm sự nơi lòng ngƣời khó tránh lẽ công bình, luật Thiên-điều
nhặc nhiệm. Sự oan nghiệt tâm phàm của con rủi một chút mà
linh hồn con phạm Thiên Điều. May nhờ công tu-luyện và tâm
trung vì Đạo nên an-ủi đó chút! Khi lãnh lịnh Ngọc-Hƣ-Cung
xuống thế, có bổn phận phải giúp Ngự-Mã-Quân mà ngƣợc lại
không tròn Nghĩa, vì nặng mang phàm tục lôi cuốn, quên hẳn
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Thiêng-liêng cao trọng…Ôi! Phàm tục! Vì mi mà làm Ta lầmlạc, chẳng hiểu đặng rằng Ngự-Mã là mạng lịnh của Khí Hƣ-vô
thay thân Chí-Tôn tạo đời cải dữ ra hiền.
Mẹ ơi! Một lời nói sai với Ngự-Mã cũng bị đọa, huống chi sửa
cải chơn truyền tội trọng dƣờng nào! Sự lỗi lầm của con nay
việc đem Em về tƣớc quyền Thiên-Quân nên gánh lấy tội-lỗi.
Tƣởng lúc lâm chung đày đọa xác thân vậy thôi. Nào dè, linh
hồn chịu án Thiên-Điều! May nhờ ơn Đức Ngự-Mã đầy lòng
Từ-bi Bác-ái vị tha đến thức tỉnh và an-ủi con. Nhứt là Đức
Ngài không nói đƣa Giáng-Ma-xử. Hai nữa nhờ Đức ThƣợngPhẩm và Lục-Nƣơng dìu độ.
Đức Ngự-Mã, Ngài cầu xin với Ngọc-Hƣ cho khỏi bị tiêu diệt
linh hồn để tái kiếp đền lại những lỗi-lầm mà nợ tình của hàng
vạn linh-hồn cùng Thánh-Thể Chí-Tôn mà con đã gây ra. Rồi
đây không biết đến nơi nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu
chẳng may vƣơng mang sự lỗi-lầm thì con chƣa cỗi xác tục
đây, phải đợi mãn kiếp sanh mới và thọ lịnh hoặc tội đày hoặc
tái kiếp. Từ đây tình cốt nhục cũng nhƣ Mẫu-tử biết ngày nào
hội ngộ trùng phùng đền ơn tái tạo? Con quì lạy Mẹ an tâm.
Những di tích chi của Thiên quân, phải cố giữ đừng sửa đổi
mà phạm Thiên-Điều nhƣ Qua đã làm. Con cúi đầu lạy Mẹ và
chào hai Em!" Thăng.

LỖI THỆ
E: To perjure oneself.
F: Se parjurer.
(Lỗi: sai lầm, không làm đúng. Thệ: thề, lời thề). Lỗi thệ là
không giữ đúng lời thề, tức là thất thệ.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
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Đối với các Chi phái do Đại Đạo lập thành mà phản
loạn chơn truyền, ngày nay đã lỗi thệ cùng Thầy, thì
xin Hội Thánh thể lòng đại từ đại bi của Chí Tôn, mở kỳ
ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ.

LỘN KIẾP
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
"May đặng làm người chớ dể-duôi.
"Lành dữ hai đường vừa ý chọn,
"Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi."

LÔNG RÙA SỪNG THỎ
Lông rùa sừng thỏ Hán Việt: Qui mao thố giác ( J: kimōtokaku) Chỉ một niềm tin mù quáng, một quan niệm sai lầm
không thể có đƣợc. Ví dụ nhƣ cho rằng có một tự Ngã, các
Pháp trƣờng tồn là những quan niệm điên đảo và lời bình chỉ
có thể là "Lông rùa sừng thỏ!"

LỘNG
LỘNG 弄 Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Td: Lộng ngôn, Lộng
ngõa, Lộng quyền.

LỘNG CHƢƠNG - LỘNG NGÕA
弄璋 - 弄瓦
E: Boy - Girl.
F: Garcon - Fille.
(Lộng: Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Chương: ngọc chƣơng.
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Ngõa: miếng ngói) Lộng chƣơng là chơi với ngọc chƣơng, ý
nói sanh con trai. Lộng ngõa là chơi với tấm ngói, ý nói sanh
con gái.
Thơ Tƣ Can trong Kinh Thi nói vua mở tiệc lạc thành nhân dịp
xây xong cung điện. Thơ có đoạn chúc vua nhiều may mắn,
sanh nhiều con trai con gái khi ở cung điện nầy:
"Nãi sinh nam tử, tái tẩm chi sàng, tái ý chi thƣờng, tái lộng chi
chƣơng. Nãi sinh nữ tử, tái tẩm chi địa, tái ý chi tích, tái lộng
chi ngõa".
Nghĩa là: Rồi sanh con trai, cho nằm trên giƣờng, cho mặc áo
đẹp, cho chơi ngọc chƣơng. Rồi sinh con gái, cho nằm dƣới
đất, cho mặc áo hở tay, cho chơi tấm ngói. Cả câu này ý nói
"Trọng nam khinh nữ" của cái tƣ tƣởng phong kiến.

LỘNG GIẢ THÀNH CHƠN
弄假成眞
Lộng: Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Giả: không thực. Thành:
nên. Chơn: thật. Lộng giả thành chơn là làm chơi cái giả mà
thành ra thật.

LỘNG QUYỀN
弄權
E: To abuse power.
F: Abuser de son autorité.
Lộng quyền là làm vƣợt quá quyền hạn của mình, lấn sang
quyền hạn của ngƣời khác một cách càn dở, sai trái (Lộng:
Làm điều càn dở, quá quyền, chơi giỡn. Quyền: quyền hành).
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Đức Lý dạy: "Đạo chẳng trọn thành là do nơi ngƣời cầm quyền
hành chánh, không lấy nét vô tƣ, tại cũng do nơi Hiệp Thiên
Đài gìn giữ chăm nom kềm chế luật đạo để đến đỗi kẻ quấy
lộng quyền mà cả nền Đạo vào tay tà quái."

LỐT HEO TRÂU
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tai ương hoạn họa luống ưu sầu,
"Vì bởi hay bày chước hiểm sâu.
"Lập kế đồ mưu âm hại chúng,
"Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu."

LỜI CHÂU TIẾNG NGỌC
"Ðức Ngọc Hoàng 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".

LỜI CHỈ TRÍCH
Do tờ tƣờng-trình về số bổn-đạo nơi Mỹ-Tho, căn cứ ChâuThành nuôi cá tra, cá vồ làm cho đời dị-nghị.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tƣ cho Quyền Ngọc Chánh
Phối-Sƣ viết thƣ hỏi kín coi có quả vậy chăng? Thật là khổ cho
sự sanh-sống của ngƣời Đạo, nuôi cá kiếm sống cũng bị chỉtrích!" [ HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]
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LỜI CHÚA THÁNH DẠY KHUYÊN
Đêm kia, nhằm 24 Décembre 1925, mấy Ông cũng hiệp nhau
lại, cầu Đức AĂÂ về mà học Đạo, nhƣng Ngài không đến.
Thất-Nƣơng đến báo tin vui, vì: "Đêm nay là đêm kỹ niệm của
Thầy giáng sanh, trong hai ngàn năm trƣớc, ngày khai Thánh
Giáo nơi Thái Tây, giờ nầy, Thầy đƣơng hội chƣ Phật, Tiên,
Thánh, Thần dự lễ, mà không đến đặng cùng mấy Anh. Vậy
mấy Anh nên cầu nguyện cho cả bá tánh, trong đêm lành nầy,
rồi nghỉ. Bữa khác, Thầy sẽ đến dạy việc cần yếu". Nghe ThấtNƣơng thì các Ngài nửa mừng, nửa sợ, mừng là mừng vì
đặng Chúa Thánh dạy khuyên, còn sợ là vì bấy lâu không
biết Đức Ngài là Thƣợng-Đế, là Ông TRỜI, mà e ra thất lễ
chăng! Qua đêm sau, các Ngài cũng lập hƣơng-án, đủ Lễ nghi
mà cầu Đức Thầy đến. Đức AĂÂ giáng nhập Cơ mà chỉ dạy:
"Từ buổi Hồng-Mông, nhứt khí Hƣ-vô phân Lƣỡng Nghi, sanh
Tứ Tƣợng, chia Bát-Quái, rồi mới biến hóa Nhựt, Nguyệt,
Tinh-tú và 72 Địa-cầu, mà tạo thành Càn Khôn Thế Giái". Ngài
lại giải rằng: Lúc khí Hƣ-vô sanh Lƣỡng Nghi: Dƣơng-khí
thăng lên, biến ra Ngài; Âm-khí hạ xuống, biến ra Kim-Mẫu
Nƣơng Nƣơng". Đấng Huyền Khung Cao Thƣợng-Đế đã tá
phàm nhiều lần rồi mà dìu Đạo nơi Á-Đông, lại giáng-sanh khai
Thánh Giáo miền Thái-Tây nữa. Nay rốt cuộc tuần huờn, thì
giờ đã cùng tận trong buổi Hạ-Nguơn nên Đức Ngài đến
hoằng khai Đại-Đạo, chuyển các Tôn-Giáo lại thành một mối
duy nhứt gọi là "Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt"
hầu dìu-dẫn nhân sanh, để mở cơ tận độ chúng sanh qui
nguyên vị".

LỜI ĐIỀU TRẦN
Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân Cao Quỳnh Diêu có viết LỜI ĐIỀU
TRẦN để dạy các học sinh học Nhạc Lễ nơi Lễ Nhạc Đƣờng
vào năm Nhâm Thìn (1952) nhƣ sau đây:
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Yếu lý thuộc về Giáo khoa Lễ Nhạc hầu thành lập Chƣơng
trình để un đúc tinh thần cho học sinh, tƣợng trƣng phép điều
hòa nơi cửa Đại Đạo.
NHẠC: vốn là một Đạo pháp rất thâm u, đã có trƣớc buổi Khai
Thiên, vẫn là một từ khí thông công với luồng điện thoại truyền
tấu khắp Càn Khôn chiêu tụ chơn hồn cả vạn vật. Khi thành
lập các địa giới, biến sanh đủ muôn loài, rồi thì vạn linh hấp
thụ lấy năm âm của thức nhạc mà tỏ vẻ Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Dục
riêng của mỗi loại. Nhƣng do theo luật công bình thiêng liêng
thì buổi sơ sanh của vạn loại cả thảy đều tự khởi với cái giọng
đớt-đát thô-bĩ. Chừng tìm hiểu đƣợc cái lẽ nhiệm mầu của
Trời Đất, nhơn loại mới lần hồi trau luyện sửa đổi cho ra thanh
tao trong giọng nói, giúp thêm tinh vi cho khuôn lễ, tiến hóa
cho đến khi phù hạp tánh cách thiên nhiên với nhau mới có
cộng hƣởng phép điều hòa, mà xây dựng nền phong hóa riêng
của mỗi quốc dân; hồn nƣớc do nơi đó mà phân định cao
thấp. Ấy là Đạo pháp để gầy nên cơ hiệp chủng y theo triết lý
của Lễ Nhạc đã cạn giải.
Nguồn cội của phép điều hòa đã tìm 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
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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
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.
Nhƣ thế thì buổi hiện thời, trong hàng trí giả còn có ai là chẳng
biết rằng LỄ NHẠC vốn là hai quan điểm đặc sắc để khởi dẫn
bƣớc đầu tiên cho nhơn loại, lần hồi gầy mối cảm tình nhau
mà đoạt đƣợc phép điều hòa, nhứt là trong buổi loạn lạc nầy,
cả nhơn loại toàn cầu đều chịu thống khổ nguy nan, còn có chi
hay để cải sửa cơ đời cho bằng phép ấy. Các Đấng thiêng
liêng hay gợi nhắc chúng ta nên dùng pháp mầu của NhoTông để chuyển thế là bởi đó. Luận giải dƣờng ấy thì chúng ta
đủ rõ thấy rằng: nét hƣng vong của một quốc vận, nhục vinh
của một chủng tộc, suy thạnh của một gia đình, nên hƣ của
một cá nhân, cuộc cờ đời biến đổi trở day đều do nơi đó cả
thảy. Hà tất chúng ta nơi cửa Đạo Trời, vẫn có nhiệm vụ thật
hành phép điều hòa trong cửa Đại Đạo để làm khuôn mẫu
trƣớc hết cho nòi giống Việt Thƣờng theo bƣớc, 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.
Vậy thì hai quan điểm của Lễ Nhạc, chúng ta cần phải giồi trau
cho có vẻ thuần túy, để tƣợng trƣng phép điều hòa thế nào
cho xứng đáng một gƣơng trong để soi sáng vẻ Đạo hạnh cho
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toàn cả Việt dân dõi chƣớc, làm cho vạn bang nhìn nhận thì
Quốc Đạo chúng ta tự gầy nên rồi Đại Đạo tùy đó mà hoằng
khai trong các nƣớc. Muốn giải rõ hơn nữa thì thức Nhạc của
Hiền xƣa đã gầy nên vốn để trạng thái vẻ thanh âm của phép
điều hòa cho nhơn loại làm gƣơng soi mình, hầu giồi mài trong
lời lẽ cho có âm giọng thuần hòa thanh tao âm điệu. Vậy thì
trƣớc nhứt mấy em Lễ-sĩ, Nhạc-sĩ cần phải sẵn có học biết
nhiều ít về văn chƣơng, ngôn ngữ mới có đủ hầu sắp đặt theo
thứ tự khép và lâm giọng của Nhạc-pháp, ngôn từ mới âm
điệu, lời lẽ mới thanh tao, mà nói năng cho vừa lỗ tai ngƣời
trong khi giao tiếp với nhơn quần xã hội để tƣợng trƣng phép
điều hòa y theo nguyên pháp của Đại Đạo.
Vì LỄ NHẠC là Đạo-pháp điều hòa của Đấng Hóa công đã gây
nên để un đúc tinh thần cho nhơn loại hầu khêu gợi gieo rắc
sự cảm hóa với nhau mà lập thành cơ hiệp chủng, cũng vì đó
quốc-dân Pháp thƣờng nói: La musique adoucit les moeurs.
Nghĩa là: Âm nhạc để giúp đời đƣợc thuần phong mỹ tục.
Dƣờng ấy thì những Chức-sắc có trọng trách dìu dẫn Nhạc sĩ
và Lễ sĩ, chúng vẫn là đoàn em sẽ có nhiệm vụ thể hình Lễ
Nhạc, chƣ vị cần phải do theo trình độ cao thấp của chúng mà
gây nên, cần nhứt là tùy phƣơng châm mà tạo lập lấy chƣơng
trình Nhạc Lễ cho có mục văn chƣơng, trạch cử một vị Giáosƣ để dạy về văn từ, nhƣng phải liệu lƣợng thế nào cho vừa
với trí não của đoàn em mà dẫn lối, chúng nó mới có đủ tinh
thần mẫn đạt mà tập rèn hầu lần hồi tiến bƣớc vào nghệ thuật
cho có vẻ thanh cao.

LỜI KỆ SÁM
Kinh Sám Hối có câu:
"Lời kệ sám di truyền khuyến thiện,
"Câu văn từ luận biện thật-thà."
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LỜI THAN CỦA CHÚA
Đức Hộ-Pháp nói về Đức Chúa than rằng: "Buổi nọ Ngài nói
"Con chim có tổ, con chồn có hang mà con ngƣời nầy chỉ bởi
theo nghiệp đời mà Ngài không kiếm đƣợc chỗ để gối đầu".
Chúng ta thấy lời than của Ngài thì biết: đời chẳng ai nghèo
nàn hơn Ðức Chúa Jésus-Christ. Ngày nay hiển nhiên trƣớc
mắt chúng ta thấy vinh quang vô đối của Ngài, về mặt xác thịt
và linh hồn làm Chúa cả gần toàn mặt địa cầu nầy. Hỏi nợ ấy
ai trả đặng, chỉ có Ngƣời đó cho, là Ngƣời đó trả, với một kiếp
sanh vinh diệu, sang trọng oai quyền."

LỜI THẾ SỰ
Thầy dạy: "Các con hơi nào nghe lời thế sự, một điều nào
cũng chƣa quyết đoán cho cùng phải quấy:
- Khi Thích Ca truyền Đạo, dân Brahma cho là Bàng môn vì
khác Thánh giáo Phật đạo.
- Khi Lão Tử truyền Đạo thì đời cho là phép mê hoặc.
- Khi Chúa Jésus truyền Đạo thì nhà Israel gọi là cải Chánh
đạo, đến đỗi bắt giết.
Các con muốn vừa lòng Thiên hạ thì là giỏi hơn Thầy rồi. Thầy
khuyên đừng nao núng, các con ngó Thầy trƣớc, các con coi
bƣớc Thầy đi trƣớc, các con cứ đi theo sau Thầy là đủ. Cƣời!"

LỜI TRĂN TRỐI
Lời trối là lời nói sau cùng của ngƣời khi sắp lìa đời:
*Đức Cao-Thƣợng Phẩm có lời trăn trối cuối cùng ngày 01-03Kỷ-Tỵ (1929) với Đức Hộ Pháp rằng:
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"Nay Qua về chầu Chí Tôn, em ở lại hiệp với Chức Sắc chung
lo nền Đạo của Thầy cho đƣợc vẹn toàn mọi sự, anh dầu
nhắm mắt cũng nhƣ còn".
*Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chƣơng cho thi trong lúc lâm chung
ngày 19-10-Kỷ Tỵ (1929)
Từ đây ra khỏi chốn nhơn gian,
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn.
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn,
Cho nên mới đặng nhập Tiên Bang.
Đức Chí Tôn cho bài thi an ủi Ngài khi gia đình bị cơn khảo
đảo:
Thấy con gia Đạo tợ tơ cuồng,
Chạnh đến lòng Thầy lệ ƣớm tuông.
Ngại nỗi mẹ già đau giả dƣợi,
Khật khờ con dại nói luông tuồng,
Khiến cho mai đảnh phai màu trắng.
Chớ để tùng lâm trổ sắc buồn:
Công quả đành rành công quả đủ,
Nay đem ba kiếp dập dồn luôn.

LỜI TRỐI
Những lời dặn dò sau cuối của ngƣời sắp từ trần.
Cũng còn gọi là "lời trăn trối". Lời này có một giá trị cao quí
đối với những ngƣời còn ở lại. Nói rõ ra là một "DI NGÔN" vậy
Đây là Di ngôn của Đức Cao Thƣợng Phẩm:
Đúng 11 giờ ngày 01-03-Kỷ Tỵ (1929) Đức Ngài cho mời Đức
Phạm Hộ Pháp, Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu
(tức bào huynh của Ngài), Bà Giáo sƣ Hƣơng Hiếu (hiền nội
của Ngài), Giáo hữu Thiện Trí Thanh, Giáo hữu Thƣợng Kỳ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thanh, Lễ sanh Thƣợng Nguơn Thanh, Đức Ngài nhìn Đức
Phạm Hộ Pháp mà trối rằng:
- Nay Qua về chầu Đức Chí Tôn, Em ở lại hiệp với chƣ Chức
sắc chung lo nền Đạo của Thầy cho đƣợc vẹn toàn mọi sự
Kế day qua nói với ngƣời bạn đời của Ngài:
- Anh dầu có nhắm mắt thì sự mất cũng nhƣ sự còn.
Đức Ngài nói xong tuôn hai hàng nƣớc mắt rồi xuất hồn êm ái,
nét mặt cũng nhƣ ngƣời đang ngủ. Có điều lạ thƣờng là lời trối
của Ngài có hàng, có chấm cũng nhƣ lúc mạnh khỏe. Chƣ
chức sắc có mặt đều bùi ngùi cảm động. (Tiểu sử Đức
Thƣợng Phẩm)

LỜI TỰA
Lời nói đầu tiên đƣợc làm tựa cho quyển sách, hoặc của Tác
giả, Soạn giả hay của một ngƣời có uy tín, thẩm quyển viết lên
để nói ý nghĩa về quyển sách đó, chính là một sự giới thiệu với
đọc giả vậy. Đây là "Lời tựa" của Ngài Hiến Pháp Trƣơng Hữu
Ðức viết "Lời Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp"khi xuất bản
"Những bài Thuyết Ðạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng
ngọc của Ðức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ, một bậc vĩ nhân của thế hệ, nên một Ủy Ban sƣu tầm
và biên tập thành lập có Ðức Thƣợng Sanh chấp thuận, để
xúc tiến việc sƣu tầm biên tập và ấn tống các bài Thuyết Ðạo
ấy. Nay cuộc sƣu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên
Ủy Ban đem ra ấn tống cho toàn Ðạo đƣợc thƣởng thức lời
vàng tiếng ngọc nói trên.
Trong Ban Ðạo Sử của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đã có sẵn
một Thƣ Viện tàng trữ các loại Kinh Sách cổ kim và Ðông Tây
cho các nhà khảo cứu và toàn Ðạo có thêm tài liệu. Những
quyển "Lời Thuyết Ðạo" của Ðức Hộ Pháp cũng sẽ lƣu trữ vào
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Thƣ Viện nầy để chƣ đọc giả đến xem. Ðức Hộ Pháp là một
trong các vị tiền bối khai sáng nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ,
đã thực hiện trƣớc hết chủ thuyết Tam Lập: "Lập đức, lập
công, lập ngôn".
- Về lập đức, thì Ðức Ngài là ngƣời đầu tiên đã nghe theo
tiếng gọi thiêng liêng mà khai sáng mối Ðạo cho toàn sanh
chúng đƣợc chung hƣởng hồng ân của Ðức Chí Tôn, Ngọc
Hoàng Thƣợng Ðế.
- Về lập công, thì Ðức Ngài vừa lập đức vừa lập công trong
việc khai sáng. Từ cái không mà làm ra cái có, bắt gió nắn
hình tạo thành một đại nghiệp Ðạo ở cõi thế nầy. Nếu Ngài
không phải là một đại đức thì làm sao thành công đƣợc?
- Về lập ngôn, thì Ðức Ngài lƣu lại lời vàng tiếng ngọc trong
các bài Thuyết Ðạo mà chúng ta đang thƣởng thức và còn
nhiều lời giáo huấn cao siêu khác nữa mà chƣ quí đọc giả và
toàn Ðạo nên lƣu ý.
Nhơn danh Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài kiêm Trƣởng Ban Ðạo
Sử, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng đọc giả bốn phƣơng
quyển sách quí giá nầy đáng đƣợc lƣu niệm mãi mãi.
Trân trọng kính chào.
Hiến Pháp TRƢƠNG HỮU ÐỨC

LỜI TUYÊN BỐ
Đức Hộ-Pháp nhắc lại lời tuyên bố của Đức Quyền Giáo Tông
trong bài Ai-điếu rằng: "Chúng tôi còn nhớ lời tuyên bố rất
thành thật của Anh Cả chúng tôi nhƣ vầy: Ngày nào nhơn
sanh còn khốn khổ, thì chƣa phải ngày anh tọa hƣởng an
nhàn. Dầu anh đắc quả mà qui Tiên đặng sớm, anh cũng
nguyện tái kiếp để độ tận chúng sanh".
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LỢI
利
• Chiết tự chữ Lợi: Lợi là gì?
- Lợi là sự có ích của mùa thu hoạch, gồm bộ đao刂là con
dao, hoà 禾 là cây lúa. Chữ Lợi là chỉ về mùa gặt hái, nhƣ lúa
tới mùa thu-hoạch thì thợ đem liềm hái ra ruộng cắt đem về.
Mùa thu là mùa thu gặt nên có lợi. Nhờ đức tính hoá-dục đƣợc
xuyên suốt mới hanh thông tức là có lợi cho nhau, vạn-vật
theo nhau mà phát huy toàn diện, lại giữ đƣợc nguyên khí thái
hoà nhƣ lúc đầu trời đã phú cho. Nhƣ vậy mọi vật khởi đầu
bằng hành động đúng, đƣa đến công dụng tốt. Lợi là sự hàihoà của phẩm-vật. Lợi chỉ về mùa thu. Với ngƣời "Lợi là sự
hài hoà của việc Nghĩa" (Lợi giả, nghĩa chi hoà dã).
Với trời đất Lợi ở chỗ ban thí ra cùng khắp mà không kể công,
tức là Trời không thấy làm, mà không một việc gì không làm
"Vô vi nhi vô bất vi".
*Về thời-tiết: Lợi thuộc về mùa Thu. Chữ Thu 秋 là mùa lúa 禾
(Hoà là lúa) chín nhờ ánh nắng mặt trời (chữ hoả 火 là lửa)
nung-nấu, chính là mùa thâu hoạch vậy. Bao nhiêu sanh vật
đến lúc ấy thảy đều thành thục, thâu đoạt đƣợc.
*Về ngƣời: lợi thuộc về đức Nghĩa 義
Nhân là khởi đầu, hiệp lại Nhân-Nghĩa là một đạo lý nghiêm
chính. Trong cái đạo-lý đó tất sẽ làm cho mọi ngƣời đều đƣợc
thoải-mái, sung-sƣớng, hài hoà. Có vậy mới đủ ý nghĩa về sự
Lợi. Nên rằng "Nghĩa chi Hoà dã": Nghĩa là lợi vậy.
*Với Thƣợng-Đế thì "Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá"
Tức nhiên Ngài không nói một lời mà làm nên cuộc đại hoá.
Trời có nói đâu mà bốn mùa luân chuyển, mặt trời, mặt trăng
vận-hành thông suốt, vậy có phải là ngẫu nhiên chăng?
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Trong 4 đức của Kiền, duy có Lợi đã hàm chứa một ý nghĩa
thâm sâu, mầu nhiệm. Xƣa các bậc Tiên Nho phân Lợi và
Nghĩa ra làm hai, rằng:
- Quân-tử vụ ư Nghĩa. Tức nhiên ngƣời quân-tử chuộng điều
Nghĩa.
- Tiểu-nhân vụ ư Lợi là Tiểu-nhân chỉ biết lợi.
Ngày nay, văn ngôn Đức Khổng-Tử nhập chung một ý "Lợi giả
Nghĩa chi Hoà dã" 利者義之和也 nghĩa là Ngài muốn nói đến
một sự lợi ích lớn-lao trong sự nghiêm-chính, đạo-đức; lúc ấy
sẽ không còn phân biệt quân-tử hay Tiểu nhơn, duy chỉ ở cách
hành-sử cho phải Đạo mà thôi.
Thƣợng-Đế có nói đâu mà khiến cho loại nào theo loại nấy.
Vạn-vật bốn mùa vẫn thuận theo lý thƣờng tồn của vũ-trụ,
xoay chuyển theo sự vận hành Xuân sanh, Hạ trƣởng, Thu
thâu, Đông tàn. Trời tƣợng quẻ Càn có đủ bốn đức: Nguyên,
Hanh, Lợi, Trinh, mà Lợi là một trong bốn đức ấy. ở ngƣời là
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí.
Kinh Vào Ăn Cơm đã thể hiện điều Lợi ấy:
"Từ-bi ngũ cốc đã ban,
"Dƣỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân.
"Công Thần-Nông hoá dân buổi trƣớc,
"Dạy khôn-ngoan học chƣớc canh điền."
• Lợi còn có nghĩa là sự chiếm đoạt cho riêng mình;
Pháp Chánh Truyền:
"LỢI Thầy cũng đã dành cho các con chung hƣởng
cùng nhau, mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa
chịu đói".
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LỢI DANH
利名
Lợi: Có ích, sắc bén, tiện lợi, của cải đem đến. Danh: tiếng
tăm. Quyền: quyền hành. Lợi danh là lợi lộc và tiếng tăm. Lợi
quyền là lợi lộc và quyền hành.
Danh, lợi, quyền là ba thứ mà con ngƣời rất ham thích, muốn
thâu đoạt về cho mình càng nhiều càng tốt, dù phải làm những
điều trái đạo đức.
Cái lợi để thỏa mãn lòng tham, cái danh và cái quyền để thỏa
mãn lòng tự ái. Ngƣời lấy danh lợi quyền làm mục đích cho
cuộc sống thì ngƣời ấy không bao giờ theo đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đem thân vùi dập trong chốn lợi quyền, tranh tranh
cạnh cạnh, biết ngày nào rồi?
Thi văn dạy Đạo có câu:
Phú quí lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao bởi mƣợn và xin.

LỢI DANH ĐÃ ĐỌA BIẾT BAO NGƢỜI
Thi văn dạy Đạo:
Lợi danh đã đọa biết bao ngƣời,
Nhiều kẻ nay còn ý dể ngƣơi.
Hễ muốn lợi danh mang thất đức,
Thờ chung danh lợi hết gần Trời.
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LỢI - DANH - QUYỀN
利名權
E: The profit – the honor – the power.
F: Le profit – l’honneur – le pouvoir.
LỢI: 利 Có ích, sắc bén, tiện lợi, của cải đem đến. Td: Lợi
danh, Lợi khí, Lợi tha.
Lợi danh là lợi lộc và tiếng tăm. Lợi quyền là lợi lộc và quyền
hành.
Danh, lợi, quyền là ba thứ mà con ngƣời rất ham thích, muốn
thâu đoạt về cho mình càng nhiều càng tốt, dù phải làm những
điều trái đạo đức.
Cái lợi để thỏa mãn lòng tham, cái danh và cái quyền để thỏa
mãn lòng tự ái. Ngƣời lấy danh lợi quyền làm mục đích cho
cuộc sống thì ngƣời ấy không bao giờ theo đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
- Lợi danh cao bởi mƣợn và xin.
- Đem thân vùi dập trong chốn lợi quyền, tranh tranh
cạnh cạnh, biết ngày nào rồi?

LỢI DỤNG
利 用
F: Exploiter.
Lợi dụng 利 用: thừa cơ mà mƣu lợi.
Đức Hộ-Pháp thuyết rằng: "Đức Chí Tôn nói "chi chi cũng tại
Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi". Ngó lại thấy hiện tƣợng của
Đạo nghèo đến nƣớc không phƣơng thế làm chùa để mƣợn
Từ Lâm Tự của nhà Thiền, tức của Hòa Thƣợng Giác Hải làm
mới nửa chừng, họ muốn cho mƣợn đặng lợi dụng mình làm
cho xong. Xuất của ra làm, chừng mở Đạo vừa xong quyền
Đời quyền Đạo xúm lại đè nén muốn hạ nhục làm cho rẻ giá
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trị, đòi chùa lại, đuổi đi. Thật vậy, họ đuổi đi, phải đi cấp thời.
Mua đƣợc đất Long Thành ngó lại toàn rừng già thú dữ đầy
cọp beo đủ thứ. Nhƣ thế ấy mà nói chi chi cũng tại Tòa Thánh
Tây Ninh nầy mà thôi.".

LỢI KHÍ
利器
E: Good instrument.
F: Bon instrument.
Lợi khí là dụng cụ sắc bén, dụng cụ hữu ích công cụ hay đồ
dùng sắc bén).
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Trên không biết Trời, dƣới không kỉnh Đất, lấy ngƣời
làm lợi khí đặng vụ tất công danh, quyền quyền thế
thế.

LỢI SANH
利生
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi:
"Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày,
"Nên người con nguyện ra tài lợi sanh."

LỜN OAI
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
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Vì bởi tánh Thƣơng yêu quá lẽ,
Dễ lờn oai nên tẻ nẻo đƣờng.
Tung hoành kiềm thúc vô phƣơng,
Thánh tâm đã mất theo phƣờng tà ma.

LŨ HỔ LANG
(Lũ là bầy, là nhiều, hổ là cọp, lang là chó sói). Lũ hổ lang là
một bầy thú dữ, nhƣ hổ hoặc chó sói, loài thú này ăn thịt sống,
ăn cả thịt ngƣời nữa. Nghĩa bóng là những điều tinh ma quỉ
quái trong đời này không thiếu, cốt để thử thách ngƣời tu. Nếu
đủ đức tin thì thắng, còn nghi ngờ dụ dự thì ngã vậy.
Thầy dạy ngày 29-01-Bính Dần (dl: 13-03-1926)
"Thầy nói 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, rán gìn
giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng
Thầy. Nghe và rán tuân theo".

LŨ TRUYỀN BỬU KINH DĨ GIÁC THẾ
屢傳寶經以覺世
(Lũ: Nhiều lần, luôn luôn. Truyền: trao lại. Bửu kinh: kinh quí
báu. Dĩ: để mà. Giác thế: giác ngộ ngƣời đời). Đây là một câu
kinh trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, có nghĩa là:
nhiều lần truyền bá kinh sách quí báu để giác ngộ ngƣời đời.
Đức Chí Tôn Thƣợng Đế, từ xƣa tới nay, đã nhiều lần cho các
Đấng Tiên Phật giáng trần, thay mặt Đức Chí Tôn, mở đạo,
giảng dạy các giáo lý cao siêu, viết thành nhiều kinh sách quí
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báu, truyền bá trong nhơn loại khắp nơi, hầu thức tỉnh ngƣời
đời, trở lại con đƣờng đạo đức, lo tu hành thoát vòng trần khổ.
Nhƣ thời Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn cho các Đấng giáng
trần mở Đạo nhƣ:
• Đức Phât Thích Ca mở đạo Phật ở Ấn Độ, giáo lý của Phật
chép lại thành Tam Tạng Kinh, truyền lại cho đời sau.
• Đức Lão Tử mở đạo Tiên, truyền lại Đạo Đức Kinh.
• Đức Khổng Tử phục hƣng Nho giáo, san định Ngũ Kinh, viết
Kinh Xuân Thu, giáo hóa ngƣời đời phần Nhơn đạo.
• Đức Chúa Jésus mở đạo Thánh ở Do Thái, giáo lý của Ngài
ghi chép lại thành Thánh Kinh Tân Ƣớc.
Thời nào cũng có các Đấng giáng trần mở Đạo, truyền bá kinh
sách, khuyên nhủ ngƣời đời giác ngộ tu hành.

LUÂN
• LUÂN 輪 Cái bánh xe, xoay vần. Td: Luân chuyển, Luân hồi.
• LUÂN 倫 Đạo thƣờng, cái lẽ phải ở đời. Td: Luân thƣờng.
• LUÂN 淪 Chìm mất, mất. Td: Luân lạc.

LUÂN CHUYỂN
輪轉
E: To turn round.
F: Tourner.
(Luân 輪: Cái bánh xe, xoay vần. Chuyển 轉: dời đổi). Luân
chuyển là dời đổi, xoay vòng nhau mãi nhƣ bánh xe quay giáp
vòng tròn nầy rồi trở lại vòng khác. Sự xoay chuyển của chúng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sanh trong vòng sáu cõi (lục đạo) nhƣ sanh tử, tử sanh tiếp
nối không ngừng. Chỉ khi nào biết TU đạt đƣợc giải thoát,
chứng ngộ Niết bàn mới ra khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
"Vì vậy, thế cuộc phải tuần huờn, bầu nhơn sự phải
luân chuyển vần xây, phiêu linh cho đến buổi nhơn
loại đƣợc vẹn toàn".

LUÂN HỒI (1)
輪迴
E: The wheel of reincarnation; Metempsychosis.
F: La roue de réincarnation; Métempsychose.
(Luân: Cái bánh xe, xoay vần. Hồi: quay trở lại). Luân hồi,
nghĩa đen là xoay tròn nhƣ cái bánh xe, quay đi rồi trở lại, mãi
mãi nhƣ thế không bao giờ ngừng dứt. Luân hồi là một định
thuyết đã có từ thời thái cổ của nƣớc Ấn Độ, với đạo Bà LaMôn cho rằng linh hồn của một sinh vật, sau khi chết, linh hồn
trở lại đầu thai vào một sinh vật khác và cứ thế tiếp diễn.
Khi Đức Phật Thích Ca mở đạo Phật vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ,
Đức Phật lấy thuyết Luân hồi làm giáo lý căn bản. Đức Phật
nói: Kiếp sống của con ngƣời sanh ra rồi chết, chết rồi lại đầu
thai trở lại, tức là sanh sanh tử tử cứ thế nối tiếp nhau, nhƣ cái
bánh xe quay tròn không bao giờ ngừng nghỉ.
Đạo Cao Đài quan niệm về Luân Hồi nhƣ thế nào?
Con ngƣời sống nơi cõi trần có Tam thể xác thân là:
- Xác thân phàm bằng vật chất: Giả thân.
- Xác thân thiêng liêng: Chơn thần hay Chơn thân.
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- Một điểm linh quang do Đức Chí Tôn ban cho gọi là Linh hồn
để điều khiển Chơn thần và thể xác.
Khi một con ngƣời nơi cõi trần chết đi, thể xác sẽ tan rã biến
trở lại thành đất, còn Chơn thần và Linh hồn thoát ra khỏi thể
xác, trở về cõi thiêng liêng, mang theo:
-Những điều học hỏi và kinh nghiệm trong kiếp sống.
-Những công đức và tội lỗi đã gây ra trong kiếp sống.
Nơi cõi thiêng liêng, Chơn Thần và Linh hồn đƣợc đƣa đến
trƣớc Minh Cảnh Đài xem lại cuồn phim của cuộc đời mình, từ
lúc mới sanh cho đến lúc chết, các hành vi thiện ác cùng lời
nói đều hiện lên đủ cả, không sót một thứ gì, để nơi đây, cây
Cân Công bình thiêng liêng cân tội phƣớc và định phận:
- Nếu công đức nhiều hơn tội lỗi thì sẽ đƣợc ban thƣởng bằng
những phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật tƣơng xứng.
- Nếu công đức ít mà tội lỗi nhiều thì bị luân hồi trở lại cõi trần
để trả quả và cũng để lập công chuộc tội.
Những công đức, tội lỗi và kinh nghiệm học hỏi đƣợc trong
kiếp sống tạo thành hột giống luân hồi rút vào trong Chơn thần
để làm cái Nhân, quyết định kiếp tái sinh có đời sống sang
hèn, hạnh phúc hay khổ đau, làm quan hay dân, gọi là hột "lƣu
tánh nguyên tử", ấy là Quả. Từ Nhân đi đến Quả là sự thể hiện
của Nghiệp. Linh hồn và Chơn thần cứ mãi luân chuyển nhƣ
thế, lên lên xuống xuống, không bao giờ dứt. Đó là Luân hồi.
Muốn thoát khỏi Luân hồi thì phải làm sao?
- Phải đoạt cho đặng cơ bí mật siêu phàm nhập Thánh. Cơ bí
mật ấy, nếu không phải Thầy cho thì chƣa ắt xin ai mà đặng.
Ấy vậy, Đạo là cơ bí mật làm cho kẻ phàm có thể đoạt đặng
phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thầy đến Qui Tam Giáo
Hiệp Ngũ Chi để cho chúng sanh hiểu cơ mầu nhiệm mà luyện
Tinh - Thần. Thầy đã đến rồi, thoảng muốn lập riêng ra một
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tôn giáo khác lại chẳng đặng sao? Lại Qui Tam Giáo và Hiệp
Ngũ Chi mà làm gì?
Nếu nhƣ kẻ ngoại giáo nói mình bắt chƣớc đoạt cả Đạo của
ngƣời ta mà làm của mình thì mới nói sao?
Ai ai cũng hiểu rằng:
- Nhơn Đạo dạy tu luyện phần xác.
- Tiên Đạo phần trí thức tinh thần.
- Phật Đạo phần Thiêng liêng Hƣ vô tịch diệt.
Thế nên phải tu, tu để dứt Nhân xấu, tạo Nhân lành: Nếu
Nhân xấu thì Quả xấu tức là Luân hồi, Nhân lành thì hƣởng
Quả lành tức là đạt đƣợc phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng
liêng, ấy là thoát khỏi Luân hồi.
Kinh Giải Oan có câu:
"Luật Nhân quả để răn Thánh đức
"Cửa luân hồi nhắc bực cao siêu."
Thánh giáo Vendredi 12 Novembre 1926 - Ô Môn, (8-10-Bính
Dần)
- Cơ huyền diệu của kiếp luân hồi:
Thầy dạy rõ: "Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp luân
hồi con ngƣời, chẳng phải nhƣ thói thƣờng tình định liệu, thì
con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch
Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là anh em với
nhau. Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị tối thƣợng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với
nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con
chẳng nên gọi oan nghiệt. Còn Đạo mới khai lập, tuy xuất hiện
chƣa đầy một năm, chớ chƣ Tiên, chƣ Phật đã lập cùng cả
Năm Châu."
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LUÂN HỒI (2) (Phật Học)
輪迴
E: The wheel of reincarnation.
F: La roue de réincarnation.
Luân hồi 輪 迴: Luân là bánh xe xoay vần, Hồi là quay trọn
vòng này trở lại đến vòng khác, cứ thế quay mãi. Sự luân
chuyển của chúng sanh trong sáu cõi (Lục đạo 六 道) sanh tử,
tử sanh tiếp nối nhau không ngừng nhƣ cái bánh xe quay
không có khởi điểm. Chúng sanh bị nghiệp lực cuốn hút vào
vòng sống chết không bao giờ dừng nghỉ, chỉ khi nào đạt đƣợc
giải thoát hay chứng quả mới thôi.
Luân hồi: nguyên nghĩa Phạn ngữ là "Lang thang, trôi nổi"; có
khi đƣợc gọi là Vòng sinh tử, hoặc Sinh tử. Chỉ những đời
sống tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài Hữu
tình khi chƣa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn. Nguyên nhân
trói buộc trong luân hồi là các pháp Bất thiện gồm có Ái, sân
và Si hay Vô minh. Nghiệp là động cơ tác động lên cơ chế của
sự tái sinh. Trong Ðại thừa, luân hồi đƣợc xem là thế giới của
hiện tƣợng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết bàn.
Cội nguồn của luân hồi từ đâu? Hữu tình có từ bao giờ?..
Những câu hỏi này đã đƣợc nhiều ngƣời nêu lên nhƣng Phật
tuyệt đối không trả lời những sự thắc mắc vô bổ này vì theo
Ngài, chúng chẳng giúp ích gì trên con đƣờng tu tập. Niết-bàn,
sự giải thoát khỏi luân hồi chỉ có thể thực hiện trong kiếp làm
ngƣời; trong tất cả con đƣờng tái sinh khác chúng sinh không
thể đạt Bồ-đề vì không có đủ khả năng nhận thức đƣợc yếu tố
chính của luân hồi, đó là tham và vô minh."
Muốn thoát khỏi luân hồi phải làm sao?
Giáo lý Đạo Cao Đài dạy: "Phải đoạt cho đặng cơ bí mật siêu
phàm nhập Thánh. Cơ bí mật ấy, nếu không phải Thầy cho thì
chƣa ắt xin ai mà đặng. Ấy vậy, Đạo là cơ bí mật làm cho kẻ
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phàm có thể đoạt đặng phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thầy
đến qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi để cho chúng sanh hiểu cơ
mầu nhiệm mà luyện tinh thần. Thầy đã đến rồi, thoảng muốn
lập riêng ra một Tôn giáo khác lại chẳng đặng sao? lại Qui
Tam Giáo và Hiệp Ngũ Chi mà làm gì? Nếu nhƣ kẻ ngoại giáo
nói mình bắt chƣớc đoạt cả đạo của ngƣời ta mà làm của
mình thì mới nói sao? Ai ai cũng hiểu rằng:
- Nhơn đạo dạy tu luyện phần xác.
- Tiên đạo phần trí thức tinh thần.
- Phật đạo phần Thiêng liêng Hƣ vô tịch diệt.

LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP
輪迴轉劫
Pháp Chánh Truyền: "Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm
để cho các chơn hồn đặng cứu chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ
cơ mầu nhiệm ấy đi, thì Ðạo nơi nào mà bền chặt? Nhơn loại
có Hóa nhân, Quỉ nhân và Nguyên nhân, ấy là có phân đẳng
cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng Liêng mà làm cho
nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm của Ðạo, đồng
đặng đắc kiếp, thì phẩm vị Thiêng Liêng cũng không còn trật
tự".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Không thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp,
Cảnh dƣơng gian tội nghiệp xác thân.
Lòng Thầy đau xót muôn phần,
Muốn kêu con lại về lần nhà xƣa.
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LUÂN LẠC
淪落
(Luân: Chìm mất, mất. Lạc: rơi rụng). Luân lạc là chìm đắm
rơi rụng. Luân lạc có nghĩa thƣờng dùng là cuộc đời chìm nổi,
rày đây mai đó.

LUÂN LÝ
倫理
Đạo Cao-Đài với tinh thần Luân-lý thì dạy con ngƣời giữ Đạo
nhân luân, làm tròn bổn phận mình: đối với mình, đối với gia
đình, đối với xã-hội là gia-đình rộng lớn, đối với toàn cả thiênhạ là Đại-Đồng huynh-đệ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức Chí-Tôn mở Đạo đem lòng Thƣơngyêu vô tận của Ngài, Ngài đến chung sống cùng con cái của
Ngài. Theo luân-lý thƣờng tình của ta, một ông Cha cực nhọc
đi đến tìm con, bao giờ lòng Thƣơng-yêu vô tận âý cũng trên
hết mọi tâm tình. Chính mình không có kể đứa con nào nên,
đứa nào hƣ, đứa nào hèn, đứa nào sang, không kể gì cái đó
hết thảy. Vì cớ cho nên Đức Chí-Tôn mở Đạo, Ngài ôm cả con
cái của Ngài vào lòng, theo thể Bần-Đạo ngó thấy hiển-nhiên
rằng: Đức Chí Tôn không kể Nguyên nhân, Hóa-nhân, Quỉ
nhân gì hết".
Nhƣ lời tựa Thánh Ngôn Hiệp Tuyển đã ghi nhƣ sau: "Than ôi!
Lƣợn sóng văn minh tràn dập tới đâu thì nền luân lý ngửa
nghiêng tới đó. Nếu Đạo Trời không sớm mở lần ba, nền
phong hóa mối cang thƣờng, sau vì đó mà hƣ hoại. Đức Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế vì đức háo sanh không nỡ ngồi xem nhơn
sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng huyền diệu Tiên Thiên giáng
cơ giáo Đạo".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LUÂN LÝ-HỌC
倫理學
E: The moral philosophy.
F: La morale.
(Luân: Đạo thƣờng, cái lẽ phải ở đời. Lý: lẽ, nguyên lý. Học:
môn học. Luân lý là nguyên lý về đạo đức của con ngƣời)
Luân lý học là môn học nghiên cứu nguyên lý về đạo đức và
sự phát triển đạo đức của con ngƣời.

LUÂN THƢỜNG
倫常
E: The constant and natural law.
F: La loi constante et naturelle.
(Luân: là cái vòng tròn xoay quanh, ý nói Đạo thƣờng, cái lẽ
phải ở đời. Thường: hằng có, luôn luôn). Luân thƣờng là
những phép tắc đạo đức trong việc cƣ xử ở đời đƣợc qui định
không thay đổi mà mọi ngƣời có bổn phận phải gìn giữ và tuân
theo. Chính đó là những phép tắc đối xử hợp với nhau trong
gia đình và ngoài xã hội. Nhất là với nền đạo lý ở Á-Đông có
những phép tắc rất nghiêm, nhờ vậy mà con ngƣời mới biết
sống thuận hòa cùng nhau trong nghĩa yêu thƣơng. Ngày nay
Đức Chí-Tôn mở Đại Đạo cũng với mục đích xiển dƣơng
những nét cao đẹp ấy, trong tinh thần Nhơn luân chi Đạo.
Luân thƣờng gồm: Ngũ luân và Ngũ thƣờng.
- Ngũ luân là năm cách cƣ xử theo lẽ phải là: Cách cƣ xử giữa
vua và bề tôi, giữa cha và con, giữa chồng và vợ, giữa anh và
em, giữa bè bạn với nhau. "Quân thần, Phụ tử, Phu thê,
Huynh đệ, Bằng hữu".
- Ngũ thƣờng là năm đức tánh căn bản phải gìn giữ luôn luôn
là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
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Thầy nhắc nhở: ngày 30-11-Bính Dần (dl: 3-1-1927)
"Than ôi! Ðƣờng Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo Tà nhiều ngƣời đến.
Trò đời lăng xăng, cõi thế biết bao ngƣời chìm đắm vào biển
khổ, mang nặng xác phàm, miếng đỉnh chung, mồi danh lợi,
giành giựt phân chia, mà chẳng kể đạo lý luân thƣờng, khiến
cho mối Ðạo quí báu ngàn năm, đã thành nấc thang để dắt
ngƣời xuống hang sâu vực thẵm".
Hoặc có lời rằng: "Đứa ngu nghịch cha, phản bạn, làm rối loạn
luân thƣờng"
Kinh Sám Hối có câu:
"Các thơ truyện huê tình xé hủy,
"Kẻo để đời làm lụy luân-thường."

LUẬN (1)
LUẬN 論 Bàn về một vấn đề có phân tách lý lẽ. Td: Luận biện,
Luận ý.

LUẬN (2) (Phật Học)
論
Luận (S: śāstra) Luận giải về giáo pháp Đạo Phật, do các
Luận sƣ Ðại thừa trình bày. Phần lớn các Luận giải thích các
Kinh (s: sūtra). Về mặt tính chất, Luận khác Kinh ở chỗ rất có
tính lý luận đúng sai. Luận là một thành phần cơ bản trong
Tam Tạng của Phật giáo Trung Quốc".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LUẬN BÁC
論博
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta lại còn để tâm nghiên-cứu
nguyên-do của hình vật tƣơng phân bởi đâu mà sản-xuất thì
chúng ta lại thấy đặng bởi tƣ tƣởng của Nho-giáo và Đạo-giáo
mà nảy sanh, chẳng phải do nơi miệng của Đức Khổng-Tử
hay là Đức Lão-Tử mà ra, mà lại do bởi những thuyết của các
môn-đồ của đôi nhà luận-bác".

LUẬN BÀN
論盤
Thi văn dạy Đạo:
Ác ai để mặc kẻ lo toan,
Miệng thế đừng nghe tiếng luận bàn.
Kẻ dại mình không dìu dắt dẩn,
Thƣợng Sanh phải độ đến nơi Đàn.

LUẬN BIỆN
論辯
E: To discuss.
F: Discuter.
(Luận: Bàn về một vấn đề có phân tách lý lẽ. Biện: bàn cãi lẽ
phải trái). Luận biện là đƣa ra nhiều lý lẽ để tranh cãi phải trái.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lời kệ sám di truyền khuyến thiện,
"Câu văn từ luận biện thật-thà."
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LUẬN Ý
論意
E: To reason.
F: Raisonner.
(Luận: Bàn về một vấn đề có phân tách lý lẽ. Ý: tƣ tƣởng phát
hiện ra ngoài, ý kiến). Luận ý là bàn luận và góp ý kiến thêm
vào.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Nhƣ quyết định mà hai đàng
không thuận thì ngƣời phải dâng cho Hộ Pháp đến HiệpThiên-Đài cầu Thầy sửa lại, hay là Hộ Pháp luận ý đôi bên mà
lập lại."

LUẬN THUYẾT
論說
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo chẳng cần luận thuyết chi sự
phân-biệt xa cách nhau nhƣ trời với vực của vật-chất tinh thần
thì chƣ thính-giả cũng dƣ hiểu: Hễ vật chất hữu bổn nguyên,
hữu định thể, còn tinh-thần thì tự chủ, tự-do. Ấy vậy, vật-chất
có giới hạn, chớ tinh-thần vốn không giới-hạn".

LUẬT
律
Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi ngƣời tuân theo cho đƣợc
trật tự tốt đẹp. Td: Luật định, Luật lịnh, Luật Sự.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LUẬT (Giáo Sƣ Thái Luật Thanh) (Danh)
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo Thọ phong
Giáo sƣ phái Thái. Ngày 22 tháng 7 Bính Dần. Thánh danh là
Thái Luật Thanh.

LUẬT ĐIỀU CỔ PHẬT
Lời Đức Chí-Tôn dạy:
Phải giữ Chơn linh đặng trọn lành,
Ngọc Hƣ toàn ngự Đấng tinh anh.
Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
Hình phạt Chí-Tôn chẳng vị tình.

LUẬT ĐỊNH
律定
Thầy dạy: "Cơ sanh hóa Càn khôn không ngoài luật định
"Thành, trụ, hoại, không" là lập nên, tồn-tại, biến chuyển, hƣ
hao rồi tiêu mất. Sự nói mất chớ thật ra chẳng phải mất đâu,
nó chỉ biến chất thay hình đổi dạng mà thôi.
Tỷ nhƣ nƣớc của con sông chảy ra biển cả, tuy là thấy cùng
một con sông, chứ nƣớc của ngày hôm nay không phải là số
nƣớc của ngày hôm qua, giờ này khác, giờ kế khác. Vạn-vật
chuyển biến, cả xác hài con mang đây cũng vậy, nó cũng
chuyển-biến từng giờ, từng phút. Tế-bào này tiêu-diệt để cho
tế-bào kia tăng trƣởng, nó luân chuyển mãi ở các xác thân và
thay đổi khí chất luôn tùy theo hành-động của mình mà có
tăng hay có giảm. Tuy vậy mà số tăng luôn luôn nhiều hơn số
giảm là vì nó là cơ tấn hóa, nếu không có vậy thì là tiêu-diệt cả
Càn-khôn còn gì.! Luật tiến-hóa ấy là công-lệ hiển-nhiên của
Tạo-hóa. Phải tấn-hóa để các chơn-linh thấu-đáo những điều
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mầu nhiệm mà Tạo-hóa sắp đặt sẵn trƣớc ở cả Càn-khôn vũtrụ.
Tất cả đều để trƣớc nắt những bài học hay. Cái cảnh khổ
chính là những bài học tấn-hóa nhanh chóng nhất. Vì vậy,
những chơn-linh dám chịu khổ là những chơn-linh tấn hóa
mau hơn hết. Nhƣng thật sự cũng chẳng phải là "khổ" đâu, ấy
cũng chỉ là bài học tắt cho những ngƣời muốn đi tắt.
Phép học âý tức là đi thẳng ngang đƣờng kính của hình tròn
chớ không phải đi quanh-quẩn theo vòng chu-vi. Nhƣng nếu
chỉ đi tắt thì chỉ biết phớt qua chớ không thật thấu hiểu. Vì vậy
mà dù cho những Chơn-linh cao trọng cũng phải giáng thế ở
các cõi địa-cầu để học hỏi từng phần vi-diệu mới mong đoạt lý
cao thâm. Bài học của họ nhanh chóng hơn những Chơn-linh
thƣờng nên cũng mắc-mỏ hơn nhiều. Phải dùng tự lực để
chống đối những lực-lƣợng có sẵn của thiên-nhiên, có thoát đi
đƣợc thì mới tiến lên đƣợc. Nếu không thoát nỗi thì phải cuốn
xoay vòng theo lẽ dinh, hƣ, tiêu, trƣởng. Đó, Luật luân-hồi quả
báo và phƣơng tu đoạt Đạo là vậy. Chẳng phải chỉ có một quả
địa-cầu này có ngƣời ở mà thôi, mà đã có hằng-hà sa-số quả
địa-cầu có ngƣời ở, tuỳ theo những trình-độ tấn-hóa khác
nhau.
Cùng một không-gian, cùng một cấp bực thì trông thấy, hiểu
thấu nhau. Bậc cao hơn thì thấy đƣợc bậc thấp, còn bậc thấp
khó thấy bậc cao, ấy cũng lẽ thƣờng."
Đức Lý dạy: "Hiền Hữu cũng nên giữ lời Thánh giáo của Ðức
Từ Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội Thánh Công
Ðồng thì đặng phép dâng sớ cho Lão định đoạt. Nhiều kẻ lại tƣ
lịnh, muốn mở riêng đƣờng khác, đặng dìu nhơn sanh vào lối
quanh co. Hại thay! mà cũng tiếc thay! Căn xƣa quả trƣớc
chẳng chịu lo đền bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẵm, sau
kết cuộc ra thế nào sẽ thấy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LUẬT ĐỊNH THIÊN NHIÊN
律定天然
E: The natural law.
F: Le loi naturelle.
(Luật: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi ngƣời tuân theo cho
đƣợc trật tự tốt đẹp. Định: đặt ra. Thiên nhiên: tự nhiên sẵn có
trong Trời đất). Luật định thiên nhiên là các định luật của tự
nhiên, do Trời làm ra nhƣ thế chớ không phải do nơi ngƣời đặt
để ra.
Lời tựa Pháp Chánh Truyền: "Nếu cứ chiếu luật thi hành thì
toàn đạo đƣợc điều hòa êm ái và guồng máy Hành Chánh Đạo
cứ tiến hành theo luật định thiên nhiên, không bao giờ trở
ngại."

LUẬT HÌNH
律刑
E: The penal code.
F: La code pénale.
(Luật: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi ngƣời tuân theo cho
đƣợc trật tự tốt đẹp. Hình: trừng phạt ngƣời có tội). Luật hình
là luật pháp và các hình luật đƣợc qui định để làm hình phạt
cho ngƣời có tội.
Thầy dạy:"... Những kẻ đã hƣởng hết phúc hậu từ mấy đời
trƣớc, nay lại còn phạm Thiên Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải
nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chƣa tƣ vị thay,
huống là Thiên Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con nhƣ
vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tƣ vị
bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ
mình, biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên Ðịa
vô tƣ" đừng ỷ là có "Ðại Từ Phụ" mà lờn oai, nghe các con!"
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Kinh Sám Hối có câu:
"Ăn gian xới bớt cho mình,
"Dầu qua dương pháp, luật hình Diêm Vương."

LUẬT HỘI THÁNH
說會 聖
Đức Hộ-Pháp nói: "Luật của Hội Thánh chỉ lập ra trong buổi
con cái Đức Chí-Tôn bị óc ngoại hình ngoài đời kia xâm phạm
tinh-thần và hình-chất của nó. Hội Thánh buộc phải lập Luật
chẳng khác nào nhƣ một phƣơng pháp che-chở, nhƣ ta đã
ngó thấy một ngƣời kia đi tới miệng giếng họ muốn sa vào đó,
ta kêu trở lộn lại. Luật của Hội Thánh phải chuyển-luân theo
thời thế của xã-hội, nhứt là trong con cái của Ngài, chớ thật ra
không có giá-trị gì hết. Bởi hình không có!"

LUẬT LỆ CAO-ĐÀI
律例高臺
E: Law and rule of Cao Dai (God).
F: Loi et règle de Cao Dai (Dieu).
(Luật 律: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi ngƣời tuân theo
cho đƣợc trật tự tốt đẹp. Lệ 例: lấy cái trƣớc làm mẫu cho cái
sau. Luật lệ là chỉ chung các luật pháp và các lề lối đã quen từ
trƣớc đối với mọi ngƣời. Cao Đài 高臺: Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thƣợng-Đế tá danh Cao-Đài mở nền Tôn giáo mới,
danh gọi là Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ).
Luật lệ Cao Đài 律例 高臺 là các luật pháp và các lề lối của
Đức Chí Tôn đặt ra cho các Tín đồ của Đạo Cao Đài noi theo.
Luật lệ Cao Đài gồm có: Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Bát
Đạo Nghị Định, Đạo Luật, Thông Tri, Huấn lịnh, Huấn ngôn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của Hội Thánh đặt định ra.
Điều đáng ghi nhớ là:
- Đạo Cao-Đài chỉ có Một (Tôn giáo)
- Ông Trời (Cao Đài) chỉ có Một (Giáo chủ)
- Tòa-Thánh Tây Ninh chỉ có Một (Địa điểm)
Với ngƣời Tín hữu Cao Đài khi Nhập môn cần phải gìn giữ các
luật lệ, ấy là Lời Minh Thệ khi Nhập môn vào Đạo Cao Đài, thề
trƣớc bàn Ngũ Lôi là điều hệ trọng:
"Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi
dạ đổi lòng, hiệp đồng chƣ môn đệ, gìn Luật lệ Cao Đài, nhƣ
sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục."

LUẬT LỊNH
律令
E: Law and order.
F: Loi et ordre.
(Luật 律: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi ngƣời tuân theo
cho đƣợc trật tự tốt đẹp. Lịnh 令: mệnh lệnh của cấp trên).
Luật lịnh là luật pháp và mệnh lệnh của Hội Thánh.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Hành Chánh là cơ quan để thi hành các luật lịnh của
Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có
Quyền Chí Tôn phê chuẩn.

LUẬT NHÂN QUẢ
律因果
(Nhân 因 là hạt giống, cái mầm, có năng lực tác động. Quả 果
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là trái, kết quả, sự hình thành). Luật Nhơn quả 律因果 là Luật
về nguyên nhân và kết quả. Mỗi hiện tƣợng đều có nguyên
nhân của nó. Hễ có nguyên nhân, tất nhiên sẽ có kết quả
tƣơng thích với nguyên nhân ấy, đó là luật nhân nào quả nấy.
Luật nhân quả không bị hạn chế bởi thời gian, có khi nhanh,
cũng có khi chậm. Có nhiều loại nhân quả:
- Nhân quả hiện tại gọi là Hiện báo 現報: Nghiệp nhân trong
đời này đƣa đến quả báo ở hiện kiếp.
- Nhân quả trong hai đời gọi là Sanh báo 生報: Đời trƣớc tạo
nhân đời nay mới thọ quả. Đời này gây nhân đời sau nhận
quả.
- Nhân quả trong nhiều đời gọi là Hậu báo 後報: Từ rất nhiều
đời trƣớc gây nhân, đời nay mới gặt quả, hoặc đời này tạo
nhân nhƣng mãi nhiều đời sau mới thọ quả.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 30-5-Nhâm Thìn
(1952) rằng:
Đêm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả. Hai chữ nhân
quả là danh từ mà Tiên Nho đã đề: Chữ Nhân 因 theo nghĩa
chánh của nó là chỉnh lại hay dò lại. Nối luôn theo chữ quả 果
thì chữ nhân ấy đồng khuôn chữ đại. Quả là chắc chắn mạnh
mẽ, chúng ta thƣờng hay dùng tiếng quả quyết lắm, dùng chữ
quả quyết hay là mạnh mẽ chẳng hạn. Chữ nhân quả dịch ra
nghĩa lý tiếng Phạn là tiếng Karma, thiệt tiếng Phạn có nghĩa
là làm cái chi phải trả cái nấy, phải bồi thƣờng, ta có thể hiểu
nó là khuôn luật "vay trả" đó vậy.
Khuôn luật ấy huyền bí vô cùng, tại liên hệ với chữ Karma.
Quyền Chí Tôn tiếng Phạn đề "Boudha, Shama, Saya".Tức
nhiên câu niệm của chúng ta: Phật- Pháp- Tăng. Tiếng Karma
liên hệ với Pháp nhƣ thế ấy, có định luật thiêng liêng của nó, vì
không thể lấy trí khôn ngoan của chúng ta mà suy đoán luận
biện cho đặng. Chúng ta thấy cũng nhƣ cả toàn thể từ xƣa
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đến giờ dầu cho bực Thánh nhân Hiền triết ta để con mắt quan
sát tiềm tàng thấy khuôn luật ấy nó vô hình mà nó quả quyết
làm sao, chắc chắn làm sao. Ngƣời ta kiếm tìm khuôn luật ấy
thì thấy rằng: Có một quyền năng vô đối là quyền năng của
Đức Chí Tôn, tức nhiên Đấng tự hữu kia để trong tay Đấng đó
mới có thể cầm quyền về khuôn luật đó mà thôi.
Bởi sự quan sát ta thấy luật nhơn quả ấy về cá nhân cũng thế,
gia đình cũng thế, xã hội cũng thế, mà nói chung toàn thể
nhân quần trên mặt địa cầu này cũng thế. Nhân quả ấy, ngƣời
ta đã tìm hiểu thấu đáo, hễ càng tìm tòi càng thấy kinh khủng
làm sao: Tỉ nhƣ một gia đình, trong một cơ quan tạo dựng gia
đình ấy, nó do nơi ác hành tạo dựng, thì gia đình ấy chẳng hề
tồn tại. Một xã hội nào, một quốc dân nào do nơi ác-hành mà
tạo nghiệp, thì xã hội đó, quốc dân đó không bao giờ bền
vững. Nếu chúng ta không nói quả quyết rằng nó sẽ bị tiêu diệt
mà chớ. Nhơn quần và cả nhơn loại giờ phút này chúng ta
thấy quả quyết làm sao không thể gì luận đƣợc.
Luận về nhơn quả cá nhân ta hay một đại nghiệp ta nói: Tỉ nhƣ
Tần Thủy Hoàng, muốn đem văn hiến của Ấn thay thế văn
hiến Nho dám đang tay khi Nho, đốt sách chôn học trò, tƣởng
thi hành thủ đoạn ấy tiêu diệt nhà Nho đƣợc. Chúng ta thấy
nhà Nho vẫn còn, còn cơ nghiệp của Tần đã tiêu diệt. Bần Đạo
không nói cả cơ nghiệp của Tần mà thôi, mà cả cá nhân của
Tần Thủy Hoàng cũng vậy. Ngài Sở Bá Vƣơng vô lấy Ly Sơn
rồi biết Tần Thủy Hoàng chôn nhiều vật báu, khi đào lên thì
của báu ấy đã tiêu hủy. Chúng ta 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
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là đừng vì ác nhỏ mà làm và cũng đừng vì thiện nhỏ mà không
làm. Về cá nhân hay xã hội đều đứng trong khuôn luật ấy cả.
Bây giờ nói về Tôn-giáo, thì Đức Phật Thích Ca cầm Bình Bát
Vu đi xin ăn đặng nuôi kẻ nghèo nàn đói khó nơi "Cấp cô độc
viên" mà cái Đạo của Ngài tới 2.500 năm vẫn còn bền vững.
Nó vẫn giàu có, cả văn minh Phật Giáo đã truyền bá toàn cõi Á
Đông này, nếu chúng ta thấy của cải vô biên vô tận của nó,
chúng ta không thể gì tính toán đƣợc (vô toán).
Thêm nữa Đấng chịu khổ nhục đi ăn xin từ bữa, chịu hèn hạ
ấy lại còn bị chúng bắt đóng đinh trên cây Thập Tự Giá "Lên
án là kẻ côn đồ" kẻ hung bạo, cƣớp bóc. Đấng ấy đã tạo Đạo
của Ngài. Giờ phút này nếu cả toàn mặt địa cầu này cũng
chƣa có ai sang cả cho bằng. Nhơn quả của một ngƣời tạo
nghiệp hay nhơn quả của vị tạo Đạo; hai cái đó trọng yếu vô
cùng không thể gì luận đƣợc.
Nãy giờ nói của ngƣời ta, bây giờ mình phải nói tới của mình.
Đức Chí Tôn nói với môn đệ của Ngài, Ngài lấy kẻ nghèo khó,
hạng nhứt là Ngài đến với một quốc dân hèn hạ, quốc dân còn
bị lệ thuộc của ngƣời, làm tôi đòi thiên hạ, Ngài lấy phần tử ấy
làm Thánh Thể của Ngài mà tạo nền Chơn Giáo, Ngài lấy
quốc dân nô lệ trong giờ phút tạo nghiệp của Đạo.
Cả con cái của Ngài tạo dựng nên hình tƣớng của nó, không
cƣớp bóc của ai, không cầu lụy ai cho mình mà làm cái nhân
ấy quý báu làm sao, lại nữa ngƣời tƣợng trƣng lấy nó, cơ thể
hữu hình là ngƣời chủ quyền lo tạo dựng nó, thân phải hèn hạ
truân chuyên, bị thiên hạ áp bức đè nén hiếp đến nỗi thân của
họ bị đồ lƣu, tù tội, cái nhục nhã hèn hạ của họ, ngày nay đem
vô luật nhân quả thế nào? Thì toàn thể con cái của Đức Chí
Tôn luận lại thì hiểu".
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh Tòa-Thánh Tây
ninh, ngày 15 tháng 6 năm Mậu-Tý (dl: 21-07-1948)
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Hôm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả vay trả của nhân
loại trong thời kỳ Hạ nguơn hầu mãn 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. 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. Nói về
Trung Cộng là đứa con cƣng của Đức Chí Tôn, nên Đức ChíTôn mới cho Khổng Tử, Lão Tử và Mạnh-Tử giáng trần dạy
Đạo, làm lành lánh dữ, nhƣng hiện nay Trung-Cộng theo cái
thế sắc, thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết, tất cả mộng
làm bá chủ hoàn cầu đều phải tiêu diệt. Các con nhớ rằng: dữ
tận hiền thăng, mạnh thua yếu 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. BầnĐạo 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. Các con để tâm suy
nghĩ, ngó thấy dƣới thế gian này ai mạnh cho bằng Tần Thủy
Hoàng và Thành Cát Tƣ Hãn? Có ai mƣu sĩ cho bằng Tào
Tháo? Còn Đức Thích-Ca và Đức Chúa Jésus không có một
tấc thép trong tay để bảo vệ lấy thân mà làm bá chủ hoàn cầu
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

310

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

mới là lạ chớ! Hành ác trả ác, hành thiện trả lại thiện mà thôi
"Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu" nghĩa là tuy lƣới trời lồng
lộng mà chẳng lọt mảy lông mày, không bao giờ sai chạy. Bần
Đạo nói ra đây các con rán mà nhớ, các con đừng có mộng
làm giàu cho mắc công, các con bây giờ sống trên nắp thùng
nổ của bom nguyên-tử, dù muốn dù không các con phải chịu
ăn bom mà thôi, các con muốn trốn bom nguyên tử phải chun
trong đám đậu nành mà trốn chớ không trốn đâu cho khỏi hết.
Sau này nƣớc Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết chay lạt, tu
hành; còn các nƣớc khác chỉ còn sống lƣa thƣa mà thôi. Vì họ
hành ác chạy đua theo vũ trang giết ngƣời hàng loạt nên Đức
Chí-Tôn mới phạt họ. Năm ngàn năm trở lại đây biết bao nhiêu
Đấng xuống trần dạy Đạo, khuyên nhủ cho ngƣời ta biết làm
lành lánh dữ, nhƣng tánh nào tật ấy, dữ cũng vẫn dữ mà thôi.
Họ không có hiền bảo ngƣời ta hiền làm sao cho đƣợc? Trƣớc
khi dạy ngƣời, ta phải hiền trƣớc để làm gƣơng mẫu: hiền lành
trƣớc đi, thì ngƣời khác mới noi theo, nên Đức Chí-Tôn mới
mở Đạo, lấy Thƣơng yêu làm gốc và công bình, bác ái. Ngày
nào cả nhân loại trên mặt địa cầu này biết nhìn nhận Đức ChíTôn là Đấng Cha chung thì ngày ấy mới đƣợc Hòa bình vĩnh
cữu. Tóm lại, ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao Đài rán lo tu,
chay lạt, đi Cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp,
nhiều Kinh cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết
ăn năn hối cải mà làm lành lánh dữ bằng không phải trả giá rất
đắc".
"Đạo "Là cơ mầu nhiệm, mà cơ mầu nhiệm ấy phải làm ra thế
nào có hình thể nhƣ một con đƣờng dẫn ngƣời ra khỏi chốn
trầm luân khổ hải, lại đặng phƣớc siêu phàm nhập Thánh.
Ấy vậy: "Giết ngƣời không phải tuyệt sanh mạng của loài
ngƣời nhƣ đốn cây chẳng là giết chết cây, mà là làm cho nó
sanh chồi nẩy tƣợc, kẻ làm ác nó tƣởng giết là hết, không thể
nhƣ thế đƣợc, chúng ta sẽ còn thấy tấn tuồng nhơn quả.
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Nƣớc Việt Nam ta đã từng chịu luật nhơn quả trả vay cựu trào
đã tàn sát Nguỵ Khôi. Mã Ngụy hiện còn di tích tại Trƣờng Ðua
bây giờ, đã giết họ đặng đƣa họ lên làm Chúa, 80 năm nô lệ
do đó mà ra. Kẻ tàn bạo ấy ngày nay nó tƣởng giết Ðạo là hết,
nƣớc Nam phải chăng đã thiếu Chúa cho nên tính giết ngƣời
mà tạo Chúa, đặng ngày sau họ sẽ quì lụy tôn sùng, nếu
không quả có vậy thì luật công bình thiêng liêng về đạo đức
cũng không hề có".
Kinh Giải oan có câu:
"Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
"Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
"Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
"Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương."

̣ T NHƠN-QUẢ PHÁP ĐỊNH (Loi Karmique)
LUÂ
Nhơn là cái khởi điểm. Quả là sự thành tựu. Sự nhân quả ấy
luôn luôn đúng trong mọi thời gian lẫn không gian, thế nên gọi
là Luật, tức là Luật Nhân quả. Dầu trong thiên hạ có ngƣời tin
đến mức tuyệt đối, thì vẫn có nhân quả; hay chí đến có những
kẻ không tin trƣởng điều gì cả, thì nhân quả vẫn xảy ra. Pháp
định là có trong luật pháp định vị rồi. Kinh có câu:
"Luật Nhân quả để răn Thánh đức,
"Cửa Luân hồi nhắc bực cao siêu."
"Nhơn" 因 nghĩa là ta đã có làm điều chi thì "Quả" 果 của nó
trả lụng lại. Cái Luật Nhơn Quả của Phật Thích Ca nó trúng
trong chơn lý lạ thƣờng, Đức Ngài cũng thế: Ngài cũng sống,
Ngài đã chịu trong cái Luật quả kiếp ấy luân chuyển từ vật
hình dĩ chí cho tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài nó phải chơn
thật không thể tƣởng tƣợng đƣợc, hễ bỏ nó ra không có cái
triết lý nào giải nghĩa kiếp sanh con ngƣời cho nó mực thƣớc
hết. Cái Luật Nhơn Quả ấy nó là căn kiếp sống của ta
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Đại Từ Phụ đã làm chứng trong Bài Thơ của Ngài:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn 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 vẫn có
thiệt đó vậy".
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo về"LUẬT NHÂN QUẢ" nhƣ vầy:
"Hôm nay, Bần-Đạo giảng về "Luật nhân quả vay trả của nhân
lọai" trong thời-kỳ Hạ nguơn hầu mãn bƣớc sang thời kỳ
Thƣợng-nguơn Thánh-Đức. Các con ráng ẩn-nhẫn để Ông
Trời hát từ màn cho các con coi; các con trông cho đời mau
tới, tới chừng tới các con khóc mẹ, khóc cha luôn. Bần-Đạo
nói thật cái quyền năng vô đối của Đức Chí-Tôn một nháy mắt
không còn một sanh mạng nơi quả địa cầu này, không cần một
tích-tắc đồng hồ, những nhân nào quả ấy trả cho rồi đặng lập
đời Thánh-đức mà thôi. Một ngày kia Trung-Cộng và Căm-bốt
(Cambodge) chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge
nghe lời xúi giục của 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 ráng thƣơng giùm
họ. Nói về Trung-Cộng là đứa con cƣng của Đức Chí Tôn, nên
Đức Chí Tôn mới cho Lão-Tử, Khổng Tử và Mạnh-Tử giáng
trần dạy Đạo: làm lành lánh dữ, nhƣng hiện nay Trung-Cộng
theo cái thế sắc thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết, tất
cả mộng làm bá chủ hoàn cầu Các con nhớ rằng: dữ tận hiền
thăng, mạnh thua yếu đƣợc, nhu-nhƣợc trƣờng tồn "xỉ cƣơng
tắc chiết" nhơn-lọai trả quả với nhau, các con chịu cái nạn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chung, trả từ đời Hồng-bàng đến giờ. Tổ-phụ ta khi xƣa cũng
ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nƣớc yếu hèn
nên phải chịu LỤÂT NHƠN QUẢ ngày nay. Bần Đạo lấy làm
mừng cho nƣớc Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổtiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô-lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong. Các con để tâm suy nghĩ; ngó
thấy ở dƣới thế-gian này ai mạnh cho bằng Tần Thủy-Hòang,
Thành-Cát Tƣ Hãn? Có ai mƣu sĩ cho bằng Tào-Tháo? Còn
Đức Thích-Ca, Đức Chúa Jésus-Christ không có một tấc thép
trong tay để bảo vệ lấy thân mà làm bá chủ hòan cầu mới là lạ
cho chớ! Hành ác trả ác, hành thiện trả lại thiện mà thôi,
"Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu" (tuy lƣới Trời lồng lộng
mà chẳng lọt một mảy lông) không bao giờ sai chạy. Bần-Đạo
nói ra đây các con ráng mà nhớ: các con đừng có mộng làm
giàu cho mắc công; các con bây giờ sống trên nắp thùng nổ
của bom nguyên tử, dù muốn dù không các con phải chịu ăn
bom nguyên-tử mà thôi, các con muốn trốn bom nguyên-tử
phải chun trong đám đậu nành mà trốn chớ không trốn đâu
khỏi hết. Sau này nƣớc Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết
chay lạt tu-hành, còn các nƣớc khác chỉ còn sống lƣa thƣa mà
thôi vì họ hành ác chạy đua võ-trang giết ngƣời hàng lọat, nên
Đức Chí-Tôn mới phạt họ. Năm ngàn năm trở lại đây, biết bao
nhiêu Đấng xuống trần dạy Đạo, khuyên nhủ cho ngƣời ta biết
làm lành lánh dữ, nhƣng tánh nào tật nấy, dữ cũng vẫn dữ mà
thôi. Họ không có hiền bảo ngƣời ta hiền làm sao cho đƣợc?
Trƣớc khi dạy ngƣời, ta phải hiền trƣớc để làm gƣơng mẫu;
hiền lành trƣớc đi thì ngƣời khác mới noi theo, nên Đức ChíTôn mở Đạo lấy THƢƠNG-YÊU làm gốc: CÔNG-BÌNH, BÁCÁI. Ngày nào cả nhân-lọai trên mặt địa cầu này biết nhìn nhận
Đức Chí-Tôn là Đấng Cha chung thời ngày ấy mới đƣợc Hoàbình vĩnh-cữu.Tóm lại ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao-Đài ráng
lo tu, chay lạt, đi cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp,
nhiều kinh, cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết
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ăn năn hối cải mà làm lành lánh dữ, bằng không phải trả giá
rất đắc." (Ðức Hộ Pháp thuyết 15-6-Mậu-Tý 1948)

LUẬT PHÁP
律法
"Luật-pháp của Đại-Đạo là Tân-luật và Pháp Chánh Truyền do
Đức Cao-Đài Thƣợng-Đế dùng Huyền diệu Cơ Bút giảng dạy
để làm qui-củ chuẩn-thằng cho Hội Thánh truyền giáo. Diệt trừ
mê-tín dị đoan, bất nạp bóng chàng, phù thủy, bổn Đạo dunghoà mọi tín-ngƣỡng và tùy khả năng tiến-hoá của mỗi hạng
ngƣời và phong-tục của mỗi điạ phƣơng mà phổ độ.".
Đức Chƣởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ ngày 3-4
Qúi Dậu (1933) dạy về Luật Pháp:
"Phàm Luật pháp lập thành đều tùy sở dụng buộc kẻ chung
tâm hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, đông tây tƣơng thân
tƣơng ái, bởi thế Luật pháp vẫn nhiều mặt, đặc biệt cùng nhau
tùy theo phƣơng dụng, chẳng phải dùng mặt Luật pháp mà
thay vào một cơ sở khác hành vi cho đặng. Cần thì mới lập
còn vô ích thì bỏ. Vậy các Luật pháp của Chí Tôn đã đào tạo
đều hữu ích cho cơ quan hành động cho chánh giáo của
Ngƣời. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Đạo
thành, còn nghịch thì Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh không ai
đặng quyền ra khỏi ngoài Luật, chúng ta vâng theo mới đắc
thành quyền hành Hội Thánh, thoảng có một ngƣời nghịch thì
làm rối loạn chơn truyền. Kẻ nghịch cùng thế Đạo thì tội trục
ngoại xã hội hay diệt tàn cho khỏi lƣu hại. Còn kẻ nghịch cùng
Đạo Pháp thì tội trục ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày
quyền Thiêng Liêng diệt thác."
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LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN
律法眞傳
E: The law and the true doctrine.
F: La loi et la vraie doctrine.
Luật pháp chơn truyền là chỉ tất cả luật pháp và giáo lý của
một nền Tân Tôn giáo đƣợc truyền lại một cách chơn thật,
nguyên vẹn đúng y nhƣ buổi ban đầu. Luật pháp là những
điều khoản do cơ quan Lập pháp đặt ra để qui định các hoạt
động của mọi ngƣời trong Tôn giáo. (Luật: Pháp luật, phép tắc
đặt ra để mọi ngƣời tuân theo cho đƣợc trật tự tốt đẹp. Chơn:
thật. Truyền: trao lại. Chơn truyền là truyền lại một cách đúng
đắn và chơn thật, y nhƣ lúc đầu). Tuy nhiên buổi đầu có khác.
Thầy dạy: "Thầy có một điều yếu thiết là cầu các con lập nhiều
công quả nơi trƣờng Thầy sáng tạo cho khỏi phế hủy nửa
chừng. Các con khá gìn luật lệ cho tới ngày Thầy lập thành
Tân Luật. Thành cùng chẳng thành cũng do nơi Thầy. Ðƣơng
lúc đầu Thầy khai Đạo thì luật pháp rẻ rúng đặng dụ kẻ biếng
nhác. Các con đừng phế phận".
- Luật-pháp của Đạo Cao-Đài thì Bác-ái và Công-Bình.
Pháp Chánh Truyền: "Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh, lập Luật
Pháp rất nghiêm đặng đủ quyền hành buộc cả Hội-Thánh,
nghĩa là thân thể Thiêng liêng hiệp làm một:
- LUẬT thì có Tân luật.
- PHÁP thì có Pháp Chánh Truyền.
- QUYỀN thì có Toà Tam giáo
Ấy là cái còi, cây gậy, hàng rào Thiêng liêng đặng lùa cả các
chuồng chiên của Thầy hiệp Một; mà hại thay, kẻ chăn chẳng
biết lóng tiếng còi, đoàn chiên không kiêng con gậy, rào thƣa
rích thƣa ran để đến đỗi bầy sói lũ hùm bắt Chiên của Thầy
phân thây xé thịt; cái hại ấy do tại nơi đâu?"
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Đức Hộ-Pháp nói: "Nghĩ vì cơ huyền vi mầu-nhiệm của Đạo có
Thiên điều cũng nhƣ cơ đời có luật-pháp chơn-truyền để chếngự những dục-vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào cũng
có, nếu không có gì chế-ngự thì sự điều-hòa tốt đẹp của cơ
tạo-hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ! Nên khi mở Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh
Truyền và Tân-luật để điều-hành guồng máy hành chánh-đạo
hầu bảo-thủ chơn-truyền và Công bình Thiên đạo, kèm theo
Pháp-luật còn có Thánh-ngôn và giáo-điều dạy bảo.
Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang có làm bài thi:
LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN
Thánh giáo bảo tồn thất ức niên,
Nhờ nơi luật pháp hiệp chơn truyền.
Tuân hành đúng mức đƣờng tu vững,
Tự tác sai chiều bƣớc đạo nghiêng.
Lƣớt khổ đã mong hồi cựu vị,
Gieo nhân há để vƣớng tà quyền.
Thiên điều tại thế nên tôn trọng,
Vẹn phận ngàn thu hƣởng phƣớc duyên.
CAO THƢỢNG SANH

LUẬT QUẢ KIẾP
律果劫
Đức Hộ-Pháp nói: "Chính Phật cũng phải nhờ triết lý ấy mà
nhiều phen đã tự an ủi mình làm một Phật vị, bởi chính mình
Ngài muốn tạo một lớp Liên Hoa của Ngài, Ngài phải đầu kiếp
làm Thảo Mộc lên Thú Cầm tới Nhơn Loại rồi đến Phật vị, thì
tức nhiên trọn cái vòng siêu thoát của Ngài, Ngài đã biết nhơn
loại, biết kiếp sống của con ngƣời đau khổ nhƣ thế nào, thật
có sống với đời mới biết cái khổ của đời, những tay thầy thuốc
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giỏi hay, biết đƣợc bịnh con ngƣời một cách đúng đắn mực
thƣớc thì chính mình ông phải có bịnh đó, ổng tự thí nghiệm
bào chữa chứng bịnh của Ổng rồi ổng mới đoạt đƣợc lịch thi
của ổng không thế tƣởng tƣợng. Đức Phật Thích Ca cũng thế,
Ngài cũng sống Ngài đã chịu trong cái Luật quả kiếp ấy luân
chuyển từ vật hình dĩ chí cho tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài
nó phải chơn thật không thể tƣởng tƣợng đƣợc, thể bỏ nó ra
không có cái triết lý nào giải nghĩa kiếp sanh con ngƣời cho nó
mực thƣớc hết."

LUẬT SỰ (Phẩm)
律事
E: Judicial agent.
F: Agent judiciaire.
(Luật: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi ngƣời tuân theo cho
đƣợc trật tự tốt đẹp. Sự: công việc). Luật Sự, nghĩa đen là
ngƣời tập sự về pháp luật. Luật sự (Agent judiciaire) đối phẩm
với Chánh Trị sự.
Luật Sự là một phẩm Chức sắc thấp nhứt của Hiệp Thiên-Đài,
do Đức Hộ Pháp lập ra theo Sắc Lịnh số 34/SL ngày 23-5Bính Tý (dl: 11-7-1936). Phẩm nầy do khoa mục tuyển chọn.
Luật Sự đối phẩm với Đầu Phòng Văn hay Chánh Trị Sự bên
Cửu Trùng Đài. Nhiệm vụ, quyền hành, Đạo phục và thăng
thƣởng của Luật Sự đƣợc qui định trong Hiến Pháp Chức sắc
Hiệp Thiên-Đài
Quyền hành và trách nhiệm: phẩm Luật Sự là phẩm chót của
Hiệp Thiên Ðài. Sau thời gian tập sự một năm, Luật Sự đƣợc
Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài nhìn nhận vào hàng Luật Sự chánh
vị. Luật Sự có bổn phận hành sự tại các Văn phòng của Hội
Thánh Hiệp Thiên Ðài ba chi Pháp- Ðạo - Thế.
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Mặc dầu quyền hành và trách nhiệm của mỗi cấp bậc qui định
nhƣ trên, tuy nhiên trong trƣờng hợp thiếu Chức Sắc mà cấp
dƣới có khả năng, thì có thể đƣợc bổ dụng lãnh phận sự cấp
trên với địa vị của mình đƣơng có, tùy ý định của Chƣởng
Quản Hiệp Thiên Ðài.
Ðạo phục của Luật Sự có hai bộ: Ðại và Tiểu phục:
a/- Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, hai bên vai áo có dấu hiệu
Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có Cân công bình, đầu
đội Nhựt Nguyệt Mạo.
b/- Tiểu phục: Mặc trƣờng y trắng có 6 nút, lƣng mang dây nịt
trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trƣớc mão có thêu Thiên
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công bình
và hai chữ LUẬT SỰ bằng quốc tự.
Việc cầu phong và thăng thƣởng Phẩm Luật Sự:
Luật Sự sau khi đắc khoa mục phải tập sự một năm tại Bộ
Pháp Chánh hay các Văn phòng Thập Nhị Thời Quân. Sau
một năm tập sự không gián đoạn, đƣợc nhìn nhận vào hàng
Luật Sự chánh vị. Luật Sự muốn lên phẩm Sĩ Tải, phải có đầy
đủ 5 năm công nghiệp với chức vụ (kể luôn một năm tập sự)
và có sự minh tra đủ lẽ.
Cần lƣu ý: Phân biệt LUẬT SỰ và LUẬT SƢ.
Luật Sự 律事 (Agent judiciaire) là nhân viên về pháp luật. Sự
là việc, Luật là pháp luật.
Luật Sƣ 律師 (Avocat, Licence en droit) là ngƣời đậu bằng Cử
Nhân Luật, làm Trạng sƣ tại Tòa án. Sƣ là thầy.
Lục Sự 錄事 (Greffier) là thơ ký tại Tòa án. Lục là biên chép.
Bát Nƣơng giáng dạy riêng Luật Sự:
Văn phòng Hiệp Thiên Ðài, đêm 24-8-Mậu Tý (dl 26-9-1948)
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Bát Nƣơng: "Cƣời! Đây tiện việc chỉ dạy thêm mấy em đủ đức
tin mà làm tròn phận sự thiêng liêng, nhứt là mấy em LUẬT
SỰ đƣơng cầm quyền Pháp Chánh các địa phƣơng, nên nhớ
rằng: Nghiệp của mấy em cầm cân công lý, chẳng vì phàm
chất mà làm cho thiêng liêng vô vi lem ố. Nếu chẳng vậy thì
không xứng phận mà sứ mạng Thiên điều dĩ định, rồi đắc tội
cùng danh thể Bạch Vân Am.
Đƣờng đã vạch sẵn, chỉ nối bƣớc từ từ theo khuôn linh để
kềm chế trƣợc tánh của Chức sắc Hành Chánh vững vàng
thanh bạch, đó là giúp cho họ một phần lớn chớ không phải
nhẹ giá trị họ đâu mà ngại.
Nhơn danh Thánh thể Hiệp Thiên, các em cứ tùng theo Thánh
lịnh, nơi đâu chạy theo phàm trƣợc mỗi ngƣời mà mất oai linh
Hội Thánh, các em nên trợ lực, nhƣng các em đã thọ lịnh thì
cố lấy hết sự quan sát, kinh nghiệm, mà gần gũi cùng đời, để
dễ độ đời, đó là trƣờng thi công quả. Nơi Diêu Trì Cung hằng
nghĩ đến phận sự của các em, nhứt là các em lớn.
Phật Mẫu rất vui mừng mà chứng lễ của cả nhà Hiệp Thiên
dâng hiến. Ơn ấy thì dành riêng cho đó mà thôi. Các em dầu
lớn quyền hay dầu nhỏ quyền, dầu lãnh vai tuồng nào cũng
nhớ cầm cân công lý nâng trƣớc trán thì xong nhiệm vụ.
Cuộc cờ đời phải theo Thiên thơ dĩ định, không thể gấp mà
cũng khó duy trì cho đặng. Các em nên nhớ, các em là một
phần Thiên mạng đi rƣớc các nguyên nhân đang vội đến cùng
Đức Chí Tôn, vậy phải ráng lập công buổi nầy. Đời thanh xuân
chẳng là bao, chần chờ sẽ uổng cơ hội đó. Điều gì thiên hạ ít
làm đặng mà mình đoạt đặng mới là tài. Cƣời...
À, ba em Thừa Sử đã làm anh, nên dìu bƣớc đàn em nối bƣớc
vẹn toàn, cột khối đoàn viên càng thêm nẩy nở thì quyền lực
Hiệp Thiên mới đủ sức chƣởng pháp đƣợc, Thánh vị mới
vững chắc, Thiên điều mới thật hiện đó.
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Buổi Thƣợng Tôn Quản Thế ra mặt thì họ Hiệp Thiên phải cố
theo nhịp nhàng hƣớng theo qui định, để quyền Chí Tôn trừ tà
khử mị, kịp lẽ Thiên thơ."

LUẬT SỰ HIỆP THIÊN ĐÀI BÙI CUNG KỈNH
Đoạn sử này do anh ruột, ngƣời thứ hai là Bùi Tấn Tƣớc (Phối
Sƣ Thƣợng Tƣớc Thanh) viết, xin ghi lại nhƣ sau:
Cha ông là Bùi Đắc Vi tục danh là Nhiễu, tuổi Nhâm Thân,
thầy thuốc Bắc, ông nội có tu Minh Sƣ thọ chức Lão Sƣ, gốc
Tàu. Mẹ là bà Nguyễn Thị Bích, con của một vị chân tu theo
Minh Sƣ cũng thọ phẩm Lão Sƣ. Hai cụ ông và cụ bà vì nghĩa
nặng thâm giao tình đồng Đạo nên kết nghĩa thông gia.
Ông và bà thân sinh của ông Bùi Cung Kĩnh chung sống nhau
hạ sinh đƣợc 10 ngƣời con: 9 trai, 1 gái.
1- Bùi Tấn Tƣớc sanh 1898 làm đến Phối Sƣ, mới qui vị.
2- Bùi Văn Tứ tự là Vân, sinh năm 1900, là Phối Sƣ Phái
Ngọc, mới qui vị. Ông là cha của Giám Đạo Bùi Quang Cao.
3- Bùi Văn Tác, tự là Ngôi, sanh năm 1901, là Phối Sƣ Phái
Thái, mới qui vị.
4- Bùi Văn Chiếu tự là Phổ, sanh năm 1904, là Giáo Sƣ
Thƣợng Chiếu Thanh.
5- Bùi Đắc Nhƣợn tự là Kiếu, sanh năm 1906, là Ngọc Đầu
Sƣ, mới qui vị.
6- Bùi Văn Khâm sanh năm 1908, chết lúc 23 tuổi năm 1930.
7- Bùi Đắc Hùng tự là Khiêm sanh năm 1910, là Hiền Tài bên
Thế Đạo.
8- Bùi Đắc Cấn tự là Nhƣợn, sanh năm 1911, là Thông Sự
hƣơng Đạo An Hòa, quận Trảng Bàng Tây Ninh.
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9- Bùi Thị Nhƣờng sanh năm 1914 làm Giáo Hữu Nữ Phái.
10- Bùi Cung Kỉnh sanh năm 1917, ngày 19-2-Đinh Tỵ nhập
môn tại Lộc Giang năm 1926, qui vị ngày 18-7-Giáp Thân
(1944) tại Thánh Thất Chợ Lớn, đem về chôn tại An Hòa. Ông
Kỉnh đƣợc truy phong vào hàng Truyền Trạng năm 1946. Ông
là nghĩa tế của Đức Phạm Hộ Pháp (chồng cô Ba Phạm Hồ
Cầm), ông có một ngƣời con tên là Bùi Quang Thuận.
Theo Giám Đạo Bùi Quang Cao thuật lại, Đức Hộ Pháp ở
Madagascar về có mua cho rể một cái áo pardessus rất tốt.
Nhƣng về tới Sài gòn mới hay ông Kỉnh đã từ trần, nên Đức
Ngài buồn bã vô cùng.
Thi Điếu:
Hiền huynh Công Kỉnh hỡi anh ôi!
Sao cửa Hƣ Linh sớm phản hồi?
Đằng các bơ vơ thƣơng bấy kẻ
Gian nan nghiêng ngửa thiếu tay ngƣời.
Thi thơ một buổi sƣơng đeo cỏ
Sự nghiệp trăm năm đã phủ rồi
Trách bấy mạng tài ghen ghét hẳn
Dạ đài xin chứng tấc lòng thôi!
(Phối Sƣ Hƣơng Ánh)
Số mạng Bùi Cung khiến hỡi ôi!
Thiên thơ Kim bản trƣớc ghi rồi
Tiền căn đã định chầu Nam Hải
Nợ thế trả xong phải phản hồi.
Thƣơng bấy nhơn sanh tình đoái tƣởng
Buồn kia đành chịu một mình thôi
Ngậm ngùi đau đớn đâu nguôi dạ
Sự nghiệp từ đây thể nƣớc trôi.
(Phối Sƣ Thƣợng Tƣớc Thanh)
Sơ lƣợc cơ cấu tổ chức của Bộ Pháp Chánh do Ngài Khai
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Pháp Trần Duy Nghĩa làm Chƣởng Quản và do sự chỉ đạo
trực tiếp của Đức Hộ Pháp, Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài.
Lúc đó, Ngài Khai Pháp hành sự nhƣ Đầu Phòng Văn của Hộ
Pháp và Chức Sắc tiểu cấp của Hiệp Thiên Đài là nhân viên.
Sự tổ chức có thể chia làm 4 phần:
1- Pháp chánh Miền Tây Nam Phần.
2- Pháp chánh Miền Đông Nam Phần.
3- Pháp chánh Kim Biên Tông Đạo.
4- Pháp chánh Trung Ƣơng:
a/-.Pháp chánh Thánh Địa
b/-.Phòng Thẩm Vấn Bộ Pháp Chánh
c/-.Văn phòng Bộ Pháp Chánh.
- Pháp Chánh Miền Tây dƣới sự điều khiển của Ngài Phan
Hữu Phƣớc. Mỗi tỉnh có một Luật Sự gìn giữ luật pháp gồm
những tỉnh:Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liệu, Cà Mau, Rạch giá,
Long xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc.
- Pháp chánh Miền Đông dƣới sự điều khiển của Ngài Thừa
Sử Nguyễn Văn Hội gồm những tỉnh: Gia Định, Chợ Lớn, Tây
Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa, Cap Saint Jeacques,
Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre, Gò Công.
- Pháp Chánh Kim-Biên Tông Đạo chia làm 2 phần: Miền Nam
từ thủ đô Nam Vang đổ xuống biên giới Miên-Việt do Thừa Sử
Hùynh Hữu Lợi điều khiển. Miền Bắc từ thủ đô Nam Vang đổ
lên biên giới Thái và Lào do Thừa Sử Nguyễn Huợt Hải điểu
khiển.
Tại Thánh Thất Kim-Biên cũng gọi là Hiệp Thiên Thánh Địa là
văn phòng chung của hai miền, có một vị Luật Sự phụ trách
công văn cho hai ông Thừa Sử.
- Tại Trung Ƣơng Tòa Thánh, Ngài Khai Pháp chƣởng quản
toàn Bộ Pháp Chánh tại Việt Nam và Cao Miên. Trung Tông
và Bắc Tông Đạo chƣa có Pháp Chánh. Mãi đến năm 1949
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mới bổ đƣợc Pháp Chánh Lâm Đồng (Đà Lạt) mà thôi. Cách
10 năm sau mới có Pháp Chánh Miền Trung.
.Pháp Chánh Thánh Địa do Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ điều
khiển dƣới quyền của 4 vị Luật Sự phụ trách.
Phòng Thẩm vấn đƣợc tổ chức sau khi giải tán Pháp Chánh
Miền Đông và Miền Tây. Vì một thời gian ổn định, tình hình
các vị Luật Sự đã đảm đƣơng đƣợc vững vàng trách nhiệm
nên hai ông Hội và Phƣớc đƣợc Đức Hộ Pháp cho trở về
Trung Ƣơng lo củng cố cái gốc cho có qui củ. Ông Thừa Sử
Hội lãnh Đầu Phòng Thẩm Vấn Trung Ƣơng, dƣới có năm vị
Luật Sự phụ trách. Ông Thừa Sử Phan Hữu Phƣớc làm Đầu
Phòng Văn Bộ Pháp Chánh, dƣới quyền có bốn vị Luật Sự
phụ tá.
Ông Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ đƣợc đổi qua coi phòng Tứ
Bửu. Ngòai phận sự cầm quyền Pháp Chánh, Chức Sắc tiểu
cấp Hiệp Thiên Đài còn nắm quyền rất quan trọng trong các cơ
quan khác nhƣ Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn: chỉ huy khu
Thánh Vệ. Thừa Sử Nguyễn Văn Kiết: Thanh tra quân sự
quân đội Cao Đài tòan quốc. Ngòai ra, còn có Truyền Trạng
Võ Văn Nhơn phục vụ Mật Trận Liên Minh của tƣớng Trình
Minh Thế vào chiến khu kháng Pháp.

LUẬT TAM GIÁO
Đức Hộ-Pháp nói: "Hành tàng đã có trƣớc mắt, luật Tam-Giáo
chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì Đời hay Đạo, mặt Luật
Thiêng-Liêng không sót một điều, chúng ta muốn coi cái BíPháp sửa trị ra sao, đi vô đó thì biết. "
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LUẬT TẤN HÓA TẠO ĐOAN
Đức Hộ-Pháp thuyết đêm 01 tháng 04 năm Quí Tỵ:
"Hôm nay Bần Đạo thuyết minh cái Bí Pháp, tức nhiên cái Bí
Pháp Tịnh Luyện và khuôn luật tấn hóa Tạo Đoan của con cái
Chí Tôn, đối với cơ huyền bí ấy Đức Chí Tôn đã đem đến cho
chúng ta đặng cho chúng ta đoạt cơ tấn hóa. Nhƣng luật tấn
hoá ấy Bần Đạo đã có thuyết minh rồi, thì các con cái Chí Tôn
có thể hiểu từ trong vạn vật cho đến phẩm vị loài ngƣời là các
chơn linh phải tiến tới mãi tức nhiên luật tấn hóa ấy nó buộc
các linh hồn là từ vật chất đi cho đến địa vị loài ngƣời. Chúng
ta đã ngó thấy cái luật ấy mặc dầu có trong tay vạn vật nhƣng
chúng ta có thể lấy cái thuyết Kim Thạch kia là từ đá sỏi có thể
nó đi đến một viên ngọc vô giá, chúng ta ngó thấy cái phẩm vị
của nó trong vật chất từ từ tấn hóa là trọng yếu dƣờng nào.
Bây giờ nói đến Kim: thứ vô giá kia nó sẽ đi đến bạch kim, cái
giá trị đổi đặng cùng không là đều do nơi luật tấn hóa cả. Giờ
đây nói đến Thảo mộc là cây, cỏ mà cỏ lan nó khác hơn cỏ
chạ, nhƣ cây dầu khác hơn cây vên vên, mà cây vên vên
không thể gì so sánh với cây Tùng đƣợc. Nói tới con ngƣời
trong hạng Tiểu Nhơn chƣa hề khi nào đƣơng đầu kịp với bậc
Trƣợng phu đƣợc. Cái tinh thần của kẻ Tiểu Nhơn không bằng
tinh thần của một vị siêu thoát. Nếu luận đến trong Tứ Hồn kia
thì một vị Thần chƣa có thể gì so với một vị Phật đƣợc. Chúng
ta đã ngó thấy cái luật tấn hóa nó đứng trƣớc cái khuôn khổ ấy
là nó từ từ nhi tiến mà thôi, không có phƣơng nào làm cho nó
đứng lại một chỗ đƣợc.
Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái chết là một cái lớp,
cái chết ấy là chúng ta bƣớc lên con đƣờng tiến triển đó vậy.
Nếu một kiếp sống mà chƣa trọn thì sẽ thấy và biết lý do cái
chết của anh ta nhƣ thế nào? Cái sống ấy không khác nào một
anh trò đứng giữa lớp kia để cho thiên hạ khảo duợt, cũng nhƣ
cái xác thân chúng ta hiện giờ đang bị khảo duợt trong khuôn
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khổ, đến lúc chết mới biết chúng ta đậu hay rớt, có đậu hay rớt
là trong buổi này. Ấy vậy luật tấn hóa không có một linh hồn
nào, không một chơn linh nào mà qua khỏi trong cơ quan
huyền bí đó."

LUẬT PHONG THƢỞNG
律封賞
Thƣợng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần Quân đúng 2 năm
đƣợc vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Bảo-Thể theo mắt Bần-Đạo thấy là vo-vất, biếng nhác lắm,
Tuần-quân cũng vậy, Bần-Đạo buộc tăng hạn thêm 1 năm nữa
rồi Pháp-Chánh minh-tra lại, hạnh-kiểm lại nữa rồi sẽ định."
[HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
LỜI-PHÊ (Tiếp): "Vì Tuần-Quân và Bảo-Thể nếu so sánh công
nghiệp Đạo thì con đƣờng lập-thân hành-đạo của họ rất mau
và rất dễ hơn Bàn-Trị-Sự, vì cớ mà tánh-đức hạnh-kiểm họ rất
thiếu-kém nên cho họ lâu ngày nhập vào chánh Bảo-Thể, lâu
chừng nào hay chừng nấy đặng họ Tu Hạnh, Tu-Đức. [HỘPHÁP (Ấn-Ký)]

LUẬT THIÊN ĐÌNH
Đức Hộ-Pháp kể lại rằng: "Ðến ngày 14 tháng 11 năm Ðinh
Mão, Ðức Lý Giáo Tông mới giáng Cơ thì xem hình nhƣ Ngài
có đại nộ, mà chẳng hiểu Ngài giận việc chi, Ngài mới cho một
bài Thánh Giáo nhƣ vầy:
"Hỉ chƣ Ðạo Hữu, chƣ Ðạo 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 vì thƣơng yêu
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nhơn sanh hội 10 ngày nơi Bạch Ngọc Kinh cải cho qua nạn
nhơn loại, nhƣng luật Thiên Ðình chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn
tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bịnh
chƣớng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhƣng ôm
lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu; chƣ Ðạo Hữu đâu rõ thấu, ngơ
ngơ ngáo ngáo nhƣ trẻ không hồn, thấy càng thảm thiết.
Lão tƣởng chẳng cần nói chi một nƣớc nhỏ nhen 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... Thảm! Thảm! Thảm!".

LUẬT THƢƠNG YÊU
Chơn luật hay vấn-đề đoạt Đạo là luật chơn-chánh và cần-yếu
nhất là sự Thƣơng-yêu:
Chơn luật thể hiện ở hai điều kiện LUẬT và QUYỀN:
1-Luật Thƣơng-yêu: Ngài định luật cho chúng ta là luật
Thƣơng-yêu; không phải thƣơng-yêu nhân-loại mà thôi, mà
phải thƣơng-yêu toàn cả vạn-linh nữa.
2-Về Quyền: Ngài chỉ định là quyền Công Chánh.
Đó là nội dung của bản Hòa-ƣớc kỳ ba với Đức Chí-Tôn mà
nhân loại phải thực thi đó vậy.
Từ thử, ta chƣa thấy cái Hòa-ƣớc nào đơn-sơ nhƣ thế ấy, mà
nó oai quyền làm sao! Bởi từ khi có loài ngƣời đến giờ LUẬT
THƢƠNG-YÊU không xa rời trong tâm tƣởng của con ngƣời.
Hỏi cha mẹ trong gia-đình trị con cái bằng bộ luật nào, nếu
không phải luật Thƣơng-yêu?
Nếu không nhờ luật Thƣơng-yêu thì Đức Phật Thích-Ca không
lập giáo đƣợc, cho chí đến các tôn-giáo trên hoàn cầu cũng
vậy.
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Đạo Cao-Đài thành hình, thành tƣớng nhƣ ngày nay cũng do
luật thƣơng-yêu mà ra.
Một khi đã thành hình trong luật thƣơng yêu rồi thì không có
quyền năng nào tàn phá nó đặng.
Nó nên hình bởi sự Thƣơng-yêu, trƣởng thành trong sự
Thƣơng-yêu, bởi hình chất của thƣơng-yêu; hễ càng ngày
càng lớn lên, càng tráng-kiện, nó sẽ là Chúa cả thù hận và
quyền-năng thù hận không hề xâm lấn nó đƣợc.
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ tạo Thiên lập Địa đến giờ, Luật
Thƣơng-Yêu dầu vạn-vật cũng thế, ngƣời cũng thế, Luật
Thƣơng-Yêu muốn đủ cao trọng hơn nữa, cao sang hơn nữa,
thì luật định nơi Ngọc-Hƣ-Cung và Tây-Phƣơng Cực-Lạc, tức
Cực-Lạc Thế-Giái. Nếu nói thiệt đủ tinh thần mặt Luật
Thƣơng-Yêu ấy, trừ lại cơ-quan Tạo-Đoan, cả vạn-vật trong
Càn-Khôn Vũ-Trụ này là Cung Diêu-Trì tức nhiên là Cung Đức
Phật-Mẫu đó vậy."
"Ngày giờ nào không lấy Luật Thƣơng Yêu của Đức Chí-Tôn
để trong tâm-não của họ thì họ chƣa hề có can đảm làm phậnsự tôi-tớ của họ và Phụng-sự cho nhân-loại một cách đắc lực,
một cách vui-vẻ, một cách hữu hạnh, hữu phƣớc; một cách
làm cho mình có thể hiệp chung lại với nhau đặng hƣởng HòaBình yêu-ái của toàn nhân-loại nơi mặt điạ-cầu này".

LUẬT THƢƠNG YÊU TẠO VẬT
Diễn văn của Đức Hộ Pháp ngày 14-10 Đinh Sữu (1937):
"Sự thế còn dài, con ngƣời còn khổ, có khổ mới có hay, có dài
mới có thú. Cơ nghiệp của đời thâu thập các món thuế của
khách trần; phải nạp giọt đau thƣơng, phải đóng sƣu sầu
thảm. Nầy cảnh thƣơng sơn, nọ nguồn lệ thủy, hễ càng ngắm
càng cao, càng nhìn càng rộng, dầu cho ta xuống hang sâu
hay chung vào vực thẵm, chân chẳng đụng trời, dƣới không
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thấu đất, hầu mong xa lánh nợ đời, quyết lánh hồng trần, tính
lìa thế tục, không muốn gặp mặt của bạn khách trần, kỵ lắng
đọng lời ăn tiếng nói hầu mong diệt tận thất tình cho đặng đi
nữa, thì thoạt tiên ta sẽ thấy cả sắt đá, cỏ cây sẽ phát động
âm thinh, xúm nhắc luật thƣơng yêu tạo vật".

LUẬT TƢƠNG ĐỐI
律相对
Luật tƣơng đối hữu vi (nói về ba ngôi Hộ-Pháp)..
"Bần Ðạo tiềm tàng kiếm luật tƣơng đối hữu vi đƣơng nhiên
của toàn thiên hạ và cả chúng sanh trên mặt địa cầu nầy. Luật
tƣơng đối ấy là gì? Có hai luật: Hữu tƣớng (Loi de ralativité
physique) và vô tƣớng (Loi de ralativité spirituelle) tƣơng đối
khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ nầy. Do luật thiên nhiên ấy tạo
thành càn khôn, xã hội nhơn quần. Dầu cho xã hội, cá nhân
nào cũng phải chịu dƣới luật tƣơng đối ấy, dầu cả nhơn sanh
hay chúng ta cũng vậy, đều chịu ảnh hƣởng của thất tình"
Hình ảnh thật hiện con Thất Ðầu
Xà mà ta thấy là hình ảnh của
ngƣời đó vậy, bảy mối tâm lý ấy
tạo nên hình tƣớng loài ngƣời, là
do bảy mối tình: Hễ có HỈ mới có
NỘ, có AI mới có LẠC, có ÁI mới
có Ố, duy có cái DỤC đứng chánh
quyền quyết định mà thôi, mà Dục
có thể dục cho Ố, cho NỘ, cho AI,
cho ÁI, cho LẠC đƣợc...Nó có lập
trƣờng đặc sắc đủ quyền điều khiển. Ấy là hình tƣớng thiên
nhiên của tạo đoan, nên Chí Tôn nói có Âm ắt có Dƣơng, có
nóng ắt có lạnh. Nếu có Âm mà thiếu Dƣơng là mặt trời, thì 7
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địa cầu (Système planètaire) và cả nhơn loại trên mặt địa cầu
nầy chƣa chắc gì mà còn sống. Nếu có mặt trời mà không có
mặt trăng, là không Âm, thì cả vạn vật và loài ngƣời không
còn, nghĩa là nếu không có Âm Dƣơng thì không có Càn Khôn
Vũ Trụ.
Luật tƣơng đối tạo đoan Càn Khôn Thế Giới dầu hữu tƣớng
hay vô hình cũng vậy, có nên ắt có hƣ, có đặng ắt có thất, có
thắng ắt có bại, có mạnh yếu tất nhiên có hiền dữ, lẽ tự nhiên
luật tƣơng đối phải vậy, đời vẫn hung tàn bạo ngƣợc vô Ðạo
đặng chi? Ðặng sản xuất luật tƣơng đối tức nhiên là hữu Ðạo,
phải có luật tƣơng đối đặng nó trở lại thiên lƣơng nhơn đức.
Chí Tôn để cho loài ngƣời một địa điểm dữ tợn không biết
Trời, không biết Ðất, sắp đặt có hung ác, có hiền lành, thì cái
lành ấy Chí Tôn giao cho ai?"

LỤC
LỤC 六 Sáu, thứ sáu. Td: Lục căn, Lục lễ, Lục Tổ, Lục tự.

LỤC BÁT - SONG THẤT LỤC BÁT
六八-雙七六八
Đây là lối thơ biến thể, có hai loại: một là Lục bát, tức là thể
thơ có tính cách nhƣ Ca dao, cứ câu trên sáu chữ, tiếp theo
câu dƣới 8 chữ mà tiếp tục, dài ngắn bao nhiêu cũng đƣợc.
Một loại nữa gọi là Song thất lục bát, cứ mỗi đoạn bốn câu; hai
câu trên mỗi câu 7 chữ (song thất) hai câu kế thì câu 6 chữ,
tiếp đến câu 8 chữ (lục bát)
1-Thể Lục bát: Cách gieo vần cho thể thơ này: câu trên có 6
chữ và câu dƣới có 8 chữ. Thí dụ bài Kinh Tán Tụng Công
Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu:
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Kể từ hỗn-độn sơ khai,
Chí-Tôn hạ chỉ trƣớc Đài Linh-Tiêu.
Lƣỡng-nghi phân khí Hƣ-vô,
Diêu-Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh.
Âm-Dƣơng biến tạo chơn-thần,
Lo cho nhơn vật về phần hữu-vi.
Mớm cơm vú sữa cũng tay,
Dƣỡng-sanh đùm bọc với tài chí công.
Xét vì nhơn vật lẽ đồng,
Chắt-chiu hằng để trọn lòng chung thƣơng.
Chí mong hòa-hảo âm dƣơng,
Thuận căn theo lối bƣớc đƣờng vẹn chơn.
Mẫu-Nghi hằng giữ lòng đơn,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
Riêng thƣơng Kim-Mẫu khóc thầm,
Biển trần thấy trẻ lạc-lầm bấy lâu….
Cách gieo vần cho loại Lục bát:
Câu cuối chữ 6 vần với chữ 6 trong câu 8. Ví nhƣ bài kinh trên
thì chữ khai vần với chữ 6 câu 8 là Đài, rồi chữ thứ 8 câu này
lại là vần cho chữ 6 câu sau, cứ thế tiếp tục.
Trong câu 8, hai chữ thứ 6 và thứ 8 phải là Bằng, nhƣng một
chữ là Bằng thƣợng, một chữ là Bằng hạ. Lối thơ này nhƣ
điệu Ca dao, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, dễ ru lòng
ngƣời. thế nên lời Kinh dễ gây một xúc động trong lòng.
2- Song thất Lục bát: là thể thơ mỗi đoạn có 4 câu: hai câu
trên là song thất, tức là hai câu mà mỗi câu 7 chữ và hai câu
dƣới là lục, bát: một câu 6 chữ và một câu 8 chữ. Thể Song
thất lục bát cũng đƣợc gọi là Lục bát gián thất (gián là ngăn
cách). Bài Phật Mẫu Chơn Kinh là một bài làm tiêu biểu cho lối
Song thất lục bát:
Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
Chƣởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì.
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Sanh quang dƣỡng-dục quần-nhi,
Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình.
Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
Hiệp âm dƣơng hữu hạp biến sanh.
Càn Khôn sản-xuất hữu hình,
Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh.
Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
Lập tam-tài định kiếp hòa căn.
Chuyển-luân định phẩm cao thăng,
Hƣ-Vô Bát-Quái trị thần qui nguyên….
Cách gieo vần hai câu lục bát cũng giống nhƣ lục bát ở trên.
Lục bát và Song thất lục bát là hai thể thơ hoàn toàn thuần túy
Việt Nam, không do ảnh hƣởng thi văn của văn hóa Trung
hoa. Thể thơ này nhẹ nhàng, du dƣơng rất hợp với tinh thần
đầm ấm yêu thƣơng của ngƣời Mẹ, thế nên hai bài Kinh dẫn
chứng nhƣ trên đều là Kinh dùng cúng Mẹ Diêu-Trì.
Trên thi đàn Việt Nam: Bà Đoàn Thị Điểm thƣờng sử dụng thể
loại này diễn dịch thi phẩm "Chinh Phụ Ngâm" của Đặng Trần
Côn. Riêng trong cửa Đạo Bà giáng cơ viết Nữ Trung Tùng
Phận theo thể thơ Song thất lục bát, một thể thơ quen thuộc
của Bà. Giới văn học tặng cho Bà danh hiệu là Tổ thơ Nôm
cũng thật xứng đáng là bậc Nữ Tiên vậy.

LỤC CÁ NGUYỆT
六箇月
E: Semester.
F: Semestre.
(Lục: Sáu, thứ sáu. Cá: cái, từng cái một. Nguyệt: tháng). Lục
cá nguyệt là sáu tháng mỗi kỳ Ví nhƣ báo ra 6 tháng một kỳ.
Mỗi năm chia ra làm hai Lục cá nguyệt:
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Đệ nhứt Lục cá nguyệt (Đệ nhứt bán niên) là 6 tháng đầu năm
Đệ nhị Lục cá nguyệt (Đệ nhị bán niên) là 6 tháng cuối năm.
Nếu ba tháng một kỳ gọi là Tam cá nguyệt.

LỤC CĂN
六根
E: Six organs.
F: Six organes.
Đạo Cao-Đài cho biết Phật độ 6 ức nguyên nhân tức là phép
tu theo Phật là cho hiểu nguồn gốc KHỔ của con ngƣời là do
lục căn, bởi khi tiếp xúc với lục trần thì sinh ra lục dục. Nếu
nhờ biết tu thì biến tất cả thành ra Lục thức để đến chỗ cao
thƣợng hơn là đạt cho đƣợc lục thông để khỏi bị đoạ vào Lục
đạo luân hồi. Là chủ yếu ở số 6.
Lục căn (S: ṣaḍindriya) Sáu gốc rễ có sức nảy sanh. (lục là 6;
căn là rễ) chính là sáu giác quan của con ngƣời để nhận biết
sự vật, nhƣ:
1-Mắt (nhãn) 2- Tai (Nhĩ) 3- Mũi (Tỉ)
4-Lƣỡi (Thiệt) 5- Thân,
6- Ý (khả năng suy nghĩ).
Ngài Ca Bảo Đạo cho sau khi lâm chung năm 1929 cho thi:
Từ đây ra khỏi chốn nhân gian,
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn.
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn,
Cho nên mới đặng nhập Tiên Bang.
Trong lục-căn: ý-thức đứng vào hàng thứ sáu, nó là thức vôhình, không thấy đƣợc, nhƣng cũng nhờ có năm căn ngoài
(Ngũ hành) mà cái ý-thức này mới đƣợc tôn-quí.
Lục thức (thức là biết) Sáu điều hiểu biết của con ngƣời. Lục
thức có đƣợc là do Lục căn. Lục thức gồm:
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1/-Nhãn thức: sự biết do mắt nhìn thấy.
2/-Nhĩ thức: Sự biết do tai nghe.
3/-Tỷ thức: Sự biết do mũi ngửi.
4/-Thiệt thức: Sự biết do lƣỡi nếm.
5/-Thân thức: Sự biết do da thịt cảm nhận.
6/-Ý thức: sự biết do tƣ tƣởng.
Lục trần (Trần là bụi), chỉ cõi trần. Lục trần là sáu cảnh nơi cõi
trần diễn ra trƣớc Lục căn, làm cho Lục căn sanh ra Lục thức.
Lục trần gồm
1/-Sắc: cảnh vật có màu sắc xinh đẹp.
2/-Thinh: âm thanh êm ái, lời nói ngọt ngào.
3/-Hương: mùi thơm của hoa, của món ăn.
4/-Vị: thức ăn ngon béo bổ.
5/-Xúc: trang sức lụa là, da thịt mát mẻ.
6/-Pháp: Tƣ tƣởng mƣu tính thực hiện cho thoả ý muốn.

LỤC CHUYỂN
六轉
Đây là nói về nghệ thuật chơi Thơ, viết theo lối Lục chuyển
(Lục là sáu. Chuyển là xoay qua rồi trở lại) tức là một bài thơ
Thất ngôn Bát cú (bảy chữ tám câu, cũng gọi là Thất ngôn
Đƣờng luật) với một tay thơ điêu luyện có thể thay đổi vị trí
các chữ trong câu mà thành ra sáu bài thơ, khi đọc đều có ý
nghĩa cao sâu. Bài thơ sau làm tiêu biểu:
Ngày 12 Janvier 1941 Dực Tông Hoàng Đế (Tự Đức) giáng cơ
cho bài thi "Trông chồng" điệu lục chuyển (20 vận, đọc 6 cách,
lối đọc xuôi, đọc ngƣợc, bỏ 2 chữ đầu, bỏ 2 chữ cuối, đọc xuôi
5 chữ, đọc ngƣợc 5 chữ). Thật là tài tình, bài thi dầu đọc thế
nào cũng không gƣợng ép.
TRÔNG CHỒNG
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Gƣơng tà nguyệt xế đã ngoài song,
Hắt-hẻo sao trong quá rất trông.
Thƣơng bấy thiết tha lòng héo liễu,
Nhớ thôi vàng võ má phai hồng.
Vƣơng sầu xiết kể chi ngôi Bắc,
Khổ tủi thêm buồn bã chạnh Đông.
Chàng hỡi biết ai chăng bội bực?
Loan hàng viết thảo tỏa tình chung.
CÁCH ĐỌC MỘT BÀI THƠ LỤC CHUYỂN:
Cách 1: một bài thơ khởi xƣớng nhƣ trên.
Cách 2: đọc ngƣợc lại (từ dƣới đọc lên)
Chung tình tỏa thảo viết hàng loan,
Bực bội chăng ai biết hỡi chàng?
Đông chạnh bã buồn thêm tủi khổ,
Bắc ngôi chi kể xiết sầu vƣơng.
Hồng phai má võ-vàng thôi nhớ.
Liễu héo lòng tha thiết bấy thƣơng.
Trông rất quá trong sao hắt hẻo,
Song ngoài đã xế nguyệt tà gƣơng.
Cách 3: Bỏ 2 chữ đầu, điệu Ngũ ngôn (5 chữ- đọc xuôi)
Nguyệt xế đã ngoài song,
Sao trong quá rất trông.
Thiết tha lòng héo liễu,
Vàng võ má phai hồng.
Xiết kể chi ngôi Bắc,
Thêm buồn bã chạnh Đông.
Biết ai chăng bội bực?
Viết thảo tỏa tình chung.
Cách 4: Bỏ 2 chữ đầu, điệu Ngũ ngôn (5 chữ- đọc ngƣơc)
Chung tình tỏa thảo viết
Bực bội chăng ai biết?
Đông chạnh bã buồn thêm
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Bắc ngôi chi kể xiết.
Hồng phai má võ-vàng
Liễu héo lòng tha thiết
Trông rất quá trong sao?
Song ngoài đã xế nguyệt
Cách 5: Bỏ 2 chữ cuối, điệu Ngũ ngôn (5 chữ - đọc xuôi)
Gƣơng tà nguyệt xế đã..
Hắt-hẻo sao trong quá…
Thƣơng bấy thiết tha lòng,
Nhớ thôi vàng võ má.
Vƣơng sầu xiết kể chi.
Khổ tủi thêm buồn bã.
Chàng hỡi biết ai chăng?
Loan hàng viết thảo tỏa.
Cách 6: Bỏ 2 chữ cuối, điệu ngũ ngôn (5 chữ- đọc ngƣợc)
Tỏa thảo viết hàng loan,
Chăng ai biết hỡi chàng?
Bã buồn thêm tủi khổ,
Chi kể xiết sầu vƣơng?
Má võ-vàng thôi nhớ.
Lòng tha thiết bấy thƣơng.
Quá trông sao hắt hẻo,
Đã xế nguyệt tà gƣơng.

LỤC DỤC
六欲
E: Six passions.
F: Six passions.
(Lục: sáu; Dục: ham muốn). Lục dục là sáu điều ham muốn.
Câu "Lục dục" thƣờng đi đôi với "Thất tình". Tại sao vậy?
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–Bởi vì là con
ngƣời ai cũng có
thất tình nhƣ nhau
là Hỉ, Ái, Lạc,
DỤC, Ai, Ố, Nộ.
Nếu đặt thành
hàng ngang 7
điểm tƣợng cho 7 tình, thì chữ DỤC ở giữa nó sẽ điều động tất
cả 6 tình còn lại theo ý muốn của nó. Ví nhƣ: dục Hỉ, dục Ái,
dục Lạc; dục Ai, dục Ố, dục Nộ. Nhƣng nếu một ngƣời tu, hay
là một tâm hồn biết cầu tiến thì biết đƣa cái "dục"này hƣớng
thƣợng thì sẽ theo một đồ biểu này, chữ Nho là PHI 非 nghĩa
là không. Tức nhiên chia 6 tình dục ra hai phần: bên trái là
Dƣơng là tốt, bên phải là âm là xấu. Ba Tình: Hỉ, Ái, Lạc là biết
Dục lên, còn ba tình: Ai, Ố, Nộ thì cho Dục xuống. Khi nào hai
bên cân bằng nhau, thì những điểm này khuất hết chỉ còn lại
không
thế nên Thánh nhân chế ra chữ Phi là không, quả là
tuyệt diệu vậy. Bởi vì ngƣời cao thƣợng thì không còn những
yêu ghét tầm thƣờng nữa, mà "Vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhƣng đừng để nọc vui, buồn thấm vào chân tánh" nhƣ lời dạy
của Đức Hộ-Pháp.
Sáu điều ham muốn này bởi Lục
trần khêu gợi Lục căn, Lục căn sanh
ra Lục thức,Lục thức sanh ra Lục
dục.Lục dục cũng là
1/-Sắc dục: ham muốn nhìn thấy
sắc đẹp
2/-Thinh dục: ham muốn nghe âm
thanh êm tai.
3/-Hƣơng dục: ham muốn ngửi mùi
thơm dễ chịu
4/-Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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5/-Xúc dục: ham muốn xác thân sung sƣớng.
6/-Pháp dục: ham muốn ý nghĩ đƣợc thỏa mãn.
Con ngƣời có Lục căn nên mới có Lục thức. Lục thức bị Lục
trần cám dỗ mới sanh ra Lục dục. Bốn thứ ấy liên hệ mật thiết
nhau, tƣơng tác nhau làm cho con ngƣời lẩn quẩn nhƣ bị
trong cơn lốc của cuộc đời.
"Thất tình Lục dục là mối loạn hằng ngày trong tâm trí, không
phƣơng trừ khử. Một đám giặc liệt cƣờng tài trí đánh phá
ruồng trong núi cao rừng thẵm còn dễ trừ dẹp đặng, chớ mối
loạn nơi tâm khó mà diệt đặng yên, nhứt là Lục dục: Nhãn,
Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân và Ý dục, chúng nó phá hại hằng ngày.
-Nhãn thì ƣa màu sắc tốt đẹp.
-Nhĩ thích nghe những giọng nói tao nhã thanh bai.
-Tỹ thì ƣa mùi thơm hơi ngọt.
-Thiệt thì ƣa nếm vật lạ món ngon.
-Thân: mến vợ đẹp hầu xinh, cả dục tình dâm loạn.
-Ý lại tƣ tƣởng vất vơ quấy phá.
Nhứt là Ý là mối đại hại cho con ngƣời. Nó tƣ tƣởng sự nầy
sang sự nọ. Chuyện nọ hết đến chuyện kia. Nó ra vô lẹ làng
không chi ngăn đón đặng, nên mới cho nó là đứa ăn trộm tài
nghề, xách món nầy, lấy vật nọ trƣớc mắt muôn ngƣời mà
chẳng ai thấy.
Còn thân, cái thân thể muốn sự dâm dục quá độ, mới hao tán
nguơn Tinh, nguơn Khí, nguơn Thần.
Thiệt là lƣỡi, miệng ham ăn món ngon vật lạ, đồ mỹ vị cao
lƣơng, phạm tội sát sanh, bị sa đọa vào Lục đạo.
Tỹ là mũi ƣa thơm tho mới khiến lòng ham muốn.
Nhĩ là tai, tai nghe điều phi lễ.
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Nhãn là mắt ngó thấy sắc đẹp thì lòng dục dấy lên.
Vậy thì, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân ham,
đều xúm làm cho thân xao động, sanh lòng quấy
Vả lại, Lục dục là sáu con quỉ, tức là sáu đứa côn đồ, nhƣng
biết cách thâu phục chúng nó đặng thì sáu con quỉ ấy trở nên
Lục thông là đắc đạo.
Muốn thâu phục sáu con quỉ ấy thì phải làm chủ cái Tâm, tâm
cho thanh tịnh, định cái trí, trí phải tự nhiên. Lục dục đƣợc an,
Lục thần đầy đủ.
Hễ có Lục dục thì có Lục trần, mà hễ có Lục trần thì mới sanh
Lục tặc. Có Lục tặc thì hại Lục căn, Lục thức, Lục thần, nên sa
vào Lục đạo.
Ấy là kiếp con ngƣời không có Nguơn Thần chấp chánh, để
cho Thức Thần đƣơng quyền, thì dầu có sống, sống một cách
vất vơ nhƣ bù nhìn trơ trơ để gió lay ngƣời đẩy".
Giới Tâm Kinh có câu:
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm ngƣời,
"May đặng làm ngƣời há dễ duôi!"
Con số 6 ấy là nói phép tu theo Phật là cho hiểu nguồn gốc
khổ của con ngƣời là do lục căn, bởi khi tiếp xúc với lục trần
thì sinh ra lục dục. Nếu nhờ biết tu thì biến tất cả thành ra lục
thức để đến chỗ cao thƣợng hơn là đạt cho đƣợc Lục thông
để khỏi phải bị đoạ vào Lục đạo luân hồi.
Chính ra những con số LỤC này nó đã nằm ngay trong chân
tính của con ngƣời, nhƣng khi đến trần là bị nhiễm trần, lâm
phàm rồi thì cái gì cũng phàm. TU chính là lau bụi trên mặt
gƣơng, nào phải lau gỗ mà thành gƣơng đƣợc. Thế nên chỉ có
ngƣời TU mới đƣợc viên mãn mà thôi. Cho nên Đạo-pháp nói
lý là "Phật độ đƣợc 6 ức nguyên nhân" là vậy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỤC DỤC THẤT TÌNH
六欲七情
Lục dục 六 欲: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Phật giáo còn
gọi là lục tặc 六 賊: tức là sáu tên giặc hằng ngày theo quấy
nhiễu những ngƣời tu. Đó là sáu giác quan: Mắt, tai, mũi, lƣỡi,
thân và ý. Sáu giác quan nầy tiếp xúc với ngoại cảnh gọi là
sáu trần cảnh (Lục trần) là Sắc, Thanh, Hƣơng, Vị, Xúc, Pháp
mà thâm nhập vào quấy phá thân tâm, sinh ra nhiễm ái, gây ra
sự tội lỗi và đau khổ.
Nhƣ mắt thấy sắc đẹp sinh ra mê đắm, rồi dục vọng dấy khởi,
sau đó tội lỗi do đây mà hình thành. Vì vậy, ngƣời tu hành phải
thƣờng xuyên tu tập, gọi là thọ trì Sáu căn.
Thất tình 七 情: Bảy thứ tình-cảm khuấy rối tâm con ngƣời,
gồm có: Hỷ 喜 (mừng), Ái 愛 (yêu), Lạc 樂 (vui), Dục 欲
(Muốn), Ai 哀 (buồn), Ố 惡 (ghét), Nộ 怒 (giận)
Ngoài ra bên Phật còn kể thất tình theo bảy thứ tình cảm:
- Hỷ 喜, nộ 怒, ƣu 憂, tƣ 思, bi 悲, khủng 恐, kinh 驚 (Mừng,
giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, hãi).
- Hỷ 喜, nộ 怒, ƣu 憂, cụ 懼, ái 愛, tăng 憎, dục 欲 (Mừng, giận,
lo, sợ, yêu, ghét, muốn).
Nhƣng tại sao nói Lục dục Thất Tình?
Vì Tình thì có 7
thứ, nhƣng DỤC
ở chính giữa, nó
có thể: dục Hỉ,
dục Ái,
Dục Lạc, Dục Ai,
dục Ố, dục Nộ.
Xem thế thì mối
Dục rất là nguy
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hiểm. Nếu mình không tự kềm chế những sự ham muốn thái
quá thì sẽ nguy hiểm đến vô cùng. Do vậy mà Tôn giáo mới
dạy phải Chế ngự Thất tình, chứ không phải quá khắc khe mà
diệt Thất Tình. Hậu quả của ngƣời sống buông lung là:
- Tự tạo nên những sợi dây oan nghiệt do mình tạo ra buộc
chặt con ngƣời phải đền trả (tức là phải chịu luân hồi quả báo).
- Xác thân bị nhơ nhớp vì bởi thất tình lục dục lôi cuốn con
ngƣời vào vòng vật chất thấp hèn.
Đức Hộ-Pháp nói : "Ðêm nay là nhờ hiển Thánh anh linh của
Ðấng Cứu Thế, Ðấng đã để lòng 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
nầy."
Kinh Giải Oan có câu:
"Dây oan xe chặt buộc mình,
"Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân."

LỤC ĐẠO (Phật Học)
六道
Lục Đạo (S: ṣaḍakula) Sáu đƣờng tái sinh; chỉ các dạng đời
sống (gati) trong Luân hồi, trong Vòng sinh tử. Ngƣời ta phân
biệt ba "thiện đạo" và ba "ác đạo".
- Ba thiện đạo gồm có cõi Ngƣời 人(s: nāra) Thiên 天 (s: deva)
và A-Tu-La 阿 修 羅 (s: āsura).
- Ba ác đạo gồm Ngạ quỉ 餓 鬼 (s: preta) Ðịa ngục 地 獄 (s:
nāraka) và súc sinh 畜 生 (s: paśu).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sáu cõi này nằm trong Ba thế giới.
Ba thế giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới
gồm sáu cõi thiên thấp nhất, loài ngƣời... Sắc giới gồm 17 tầng
thiên giới và vô sắc giới gồm 4 tầng trời thiền định. Các thế
giới này không khác nhau về thể tính, chỉ khác về nghiệp.
Trong cả ba thế giới này thì thọ mệnh đều có hạn, tuy nhiên
chỉ có loài ngƣời trong ba thế giới đó mới đƣợc giải thoát, vì
thế Đạo Phật coi trọng thân ngƣời hơn thiên giới và gọi là
"thân ngƣời quí báu". Trong luân hồi, đƣợc sinh làm ngƣời,
đƣợc xem là hiếm hoi và là cơ hội quí báu để giác ngộ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LỤC ĐỘ (Phật Học)
六度
Lục độ ( S: ṣāḍpāramitā) cũng đƣợc gọi là Lục ba-la-mật-đa
六 波 羅 蜜多.. Sáu hạnh Ba-la-mật-đa (độ) là:
1- Bố thí ba-la-mật-đa (s: dānapāramitā),
2- Giới b. (śīlapāramitā),
3. Nhẫn nhục b. (kṣāntipāramitā),
4. Tinh tiến b. (vīryapāramitā),
5. Thiền định B. (dhyānapāramitā)
6. Trí huệ b. (prajñāpāramitā).
Có khi ngƣời ta kể thêm bốn hạnh nữa, gọi chung là Thập độ,
đó là:
7. Thiện xảo Phƣơng tiện b. (upāya-kauśalya-p.),
8. Nguyện b. (praṇidhāna-p.),
9. Lực b. (bala-p.)
10. Trí b. (jñāna-p.).
-Bố thí 布 施 bao gồm việc chia xẻ của cải vật chất và tinh
thần cho ngƣời khác. Muốn đƣợc nhƣ thế, cần có lòng từ bi hỉ
xả, sẵn sàng nhƣờng cả phúc đức cho ngƣời khác.
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-Giới 戒 là thái độ sống đúng đắn, từng bƣớc loại trừ mọi tham
ái, quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi, vì ích lợi của mọi
chúng sinh.
-Nhẫn nhục 忍辱 xuất phát từ tri kiến rằng, mọi phiền não trên
đời đều có nguyên nhân của chúng, cần kiên nhẫn và thông
cảm chúng.
-Tinh tiến 精 進 là lòng quyết tâm không gì lay chuyển.
-Thiền định 禪 定 chỉ phƣơng pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ
đƣợc ngã chấp và cảm thụ đƣợc vui buồn của chúng sinh.
-Trí huệ 智 慧 là đạt đƣợc cấp giác ngộ vô thƣợng.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LỤC LONG
六 龍
A: Six dragons.
P: Six dragons.
Lục: Sáu, thứ sáu.
Long: rồng.là sáu con
rồng.
Quẻ Càn trong 64
quẻ của Kinh Dịch
gồm 6 hào dƣơng
nên biểu thị bằng 6
vạch liền song song
nhau. Càn là Trời, có
tánh
cách
thuần
dƣơng, mạnh mẽ, cƣơng kiện, nên 6 vạch nầy Lục long đƣợc
ví 6 con rồng, hán văn gọi là Lục long.
Ngƣời xƣa xem rồng là con vật linh thiêng, biến hóa luôn luôn,
ẩn hiện trong mây nên thuộc dƣơng tính.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vƣơng Bậc đời Tam Quốc chú giải Kinh Dịch, nơi quẻ Càn
(Kiền) viết nhƣ sau: "Thời thừa lục long dĩ ngự Thiên, Kiền đạo
biến hóa các chính tính mệnh." nghĩa là: luôn luôn cỡi sáu
rồng để ngự trị Trời, đạo Càn biến hóa, mỗi vật giữ ngay ngắn
mạng vận của bổn tánh.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế:
"Thời thừa lục long, du hành bất tức."

LỤC LONG PHÒ ẤN
六龍驸印
Lục: Sáu, thứ sáu. Long: rồng. Phò: Phù: giữ gìn. Ấn: cái ấn.
Lục long phò ấn, nghĩa đen là sáu rồng giữ cái ấn.
Chữ Long ở đây chỉ Long mạch tức là mạch nƣớc ngầm dƣới
đất. Lục long là sáu mạch nƣớc ngầm, phò ấn là giữ cái ấn, ý
nói cùng giáp vào một chỗ với nhau. Lục long phò ấn là 6
mạch nƣớc ngầm giáp nhau một chỗ.
Cuộc đất đƣợc chọn làm Thánh địa để xây cất Tòa Thánh của
Đạo Cao Đài đƣợc Đức Lý Giáo Tông giáng cơ cho biết cuộc
đất đó có Lục long phò ấn.
Ðức Lý giáng dạy nhƣ vầy: "Lão khen Thái Thơ Thanh, phải
đó đa! Tƣởng chƣ Hiền Hữu không thấy nữa. Lão cắt nghĩa vì
sao cuộc đất ấy là Thánh Ðịa. Sâu hơn ba trăm thƣớc nhƣ con
sông, giữa trung tim đất giáp lại trúng giữa sáu nguồn làm nhƣ
6 con Rồng đoanh nhau. Nguồn nƣớc ấy trúng ngay đỉnh núi
gọi là Lục Long Phò Ấn. Ngay miếng đất đó đặng ba đầu; một
đầu ra Giếng Mạch Ao Hồ; hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia.
Ngƣời Lang Sa chỉ đòi có hai mƣơi lăm ngàn đồng".
LỤC LONG PHÒ ẤN
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Toà Thánh là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ: phía trƣớc có
hai lầu chuông và trống cao ngất. Một hệ thống kiến trúc kiểu
Pháp nằm giữa hai khu rừng Thiên nhiên xanh biếc.
Jeanine Anboyer trong quyển "Mỹ thuật Viễn Đông" nhận định
rằng: Ngƣời Việt-Nam đã biết chọn những cảnh thiên nhiên
đẹp nhất để xây dựng những công trình thờ cúng của họ (Les
arts de I' Extrême Orient. Pario 1948 trang 83). Đó là lối kiến
trúc cổ Việt-Nam theo lối kiến trúc cảnh vật hóa (Architecture
VayAagec). Một tu sĩ Nhật Bản cũng cho rằng Toà Thánh
đƣợc xây cất trên suối ngầm chảy qua 6 cửa gọi là "Lục long
phò ấn" hay "Lục long kết tụ". Vùng đất này rất phát triển về
Đạo pháp và nhân tài.
*Viễn cảnh: Toà Thánh Tây Ninh về phía Đông: cung Chấn ☳
gối lên giồng Sân Cu "đất lành chim đậu".
Mặt trƣớc phía tây: Cung Đoài ☱ trông ra sông Vàm Cỏ Đông.
Phía tả: Nam, Thanh long nƣớc sông Cẩm Giang - Bến Kéo
chảy cuộc quanh, đấy là linh giang hay là "Bảo giang thiên tử
xúât". Đó là điểm kết long mạch, sách lỗ Ban Kinh gọi là hàm
rồng. Phong thủy âm dƣơng hội đủ.
*Cận Cảnh: hồ Động Đình (Bàu Cà-Na) nƣớc chảy không
ngừng (pháp luân thƣờng chuyển) vào rạch Ao Hồ, Tây Nam.
Hai bên trái phải Toà Thánh là hai cánh rừng Thiên nhiên xanh
biếc hài hòa cảnh trí. Phía Bắc: cung Ly ☲ suối Lâm Vồ. Phía
Đông Bắc: cung Tốn ☴ là Suối Đá. Phía Đông: cung Chấn ☳,
Suối Cái chảy về Nam: cung Khảm ☵ qua Đoạn Trần Kiều,
Suối Con lƣơn ra Giải khổ Kiều, bốn suối hợp sức tƣới mát và
bao quanh vùng Thánh địa, hợp với sông Vàm Cỏ Đông, Cẩm
Giang mà kết tụ Lục Long Phò Ấn.
Biểu hiện Tay Long (dƣơng), Tay Hổ (âm) không đối lập nhau
mà còn hòa hợp lẫn vào nhau nhiều lần viễn cảnh nhƣ cận
cảnh. Bên trái (Thanh Long), bên phải (Bạch Hổ) thế sông núi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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châu đầu vào nhau nhƣ hình móng ngựa (đại kích!). Địa thế
Lục Long phò Toà Thánh đó, không đâu tốt đẹp bằng.
Về Lục Long, trong kinh Dịch, Chu Công giải nghĩa 6 hào của
quẻ Thuần Càn

thành 6 Rồng nhƣ sau:

HÀO ĐẦU: Rồng còn ẩn náo chƣa dùng đƣợc "Tiềm long vật
dụng" tức rồng còn dƣới vực sâu chƣa lên mây nên chƣa biến
hóa. Ý nói ngƣời chƣa gặp thời thì nên trau giồi hạnh đức,
luyện nên tài trí, ở ẩn không cầu danh, không ai biết mình thì
cũng chẳng buồn.

LỤC NGHỆ
Lục nghệ: Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thƣ, Số.

LỤC NƢƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
六娘 遙 池 宮
E: Sixth Muse.
F: Sixième Muse.
Lục Nƣơng cầm bửu pháp là Phƣớn
Tiêu diêu hay Phƣớn Truy hồn, tiếp đón
các chơn hồn lên từng Trời thứ sáu là
Kim Thiên, hƣớng dẫn đến cung Vạn
Pháp cho chơn hồn xem rõ cựu nghiệp
của mình, rồi chơn hồn lãnh Kim sa,
đƣợc chim Khổng Tƣớc đƣa lên Ðài
Huệ Hƣơng xông thơm chơn thần, có
nhạc Thiên thiều trổi đƣa chơn hồn đi
lên.
Trong một kiếp giáng trần ở nƣớc Pháp.
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Lục Nƣơng là Thánh Nữ Jeanne d'Arc (1412-1431), đã đánh
đuổi quân xâm lăng Anh quốc để cứu nƣớc Pháp. Sau đó, Lục
Nƣơng giáng trần ở Việt Nam, tên là HUỆ, nên khi giáng cơ
cho thi, thƣờng có chữ HUỆ đứng đầu bài thi:
HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,
Vào đƣờng tu phỉ toại kiếp sanh.
Lánh nơi tranh đấu giựt giành,
Nghiệt oan khỏi vƣớng thân danh vẹn phần.
Lục Nƣơng Diêu-Trì-Cung chính là Nữ Thánh Jeanne d' Are
ngƣời nƣớc Pháp. Vào năm 1927, quí ông Tắc, Hậu, Đức hợp
nhau tại nhà ông Trần Duy Nghĩa ở đƣờng Hamelin Sài gòn.
Ông Hậu thấy trên bàn có tƣợng bà Jeanne d'Arc. Ông
Nguyễn Trung Hậu táy-máy tay sờ mó. Ông vừa đụng vào
tƣợng liền bị giựt nẩy mình. Ông Phạm Công Tắc phò cơ,
Thánh Jeanne d' Are giáng đàn (Thánh Nữ Jeanne d' Are vốn
là ngƣời nƣớc Pháp. Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này Vị Nữ
Thánh đã vào hàng Lục Nƣơng Diêu Trì Cung, trong số Cửu vị
Nữ Phật theo hầu Đức Phật Mẫu).
Lời của Nữ Thánh Jeanne-d'Are rằng: La Religion résume en
un seul mot: HUMANITÉ. Si vous voulez arriver au but
poursuivi que ne faites - vous pour l' Humanité?" (Tôn giáo tóm
gọn trong một tiếng: "Nhân loại". Nếu các Anh muốn đi đến
mục đích mà các Anh đang theo dõi, sao các Anh không có ý
tƣởng nhân loại)? Chính sự hiện diện thƣờng xuyên của các
Đấng bên cạnh Thập Nhị Thời Quân mà các ông không dám
xem thƣờng sứ mạng hoằng giáo phổ độ chúng sanh.
Nhắc lại từ ngày khởi khai Đại-Đạo:
Vào ngày 15 tháng 8 năm Ất Sửu (Le 1er Septembre 1925).
Ngày Rằm lập bàn hƣơng án chƣng những hoa thơm trầm
trọn ngày (nhà không tiếp khách nào hết, nhà ở đƣờng
Bourdais 134 Sàigòn, nay là đƣờng Calmette). Ba ông vọng
bàn cầu khẩn thắp hƣơng thơm từ 10 giờ đêm tới giờ Tý, xông
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trầm hƣơng, thành tâm cầu quí Cô lối năm phút thì có bốn cô
giáng cho một bài thơ dƣới đây:
Im lìm cây cỏ vẫn in màu,
Mờ mệt vƣờn xuân điểm sắc thu.
Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc,
Sƣơng lồng ƣớt đất liễu đeo châu.
Ngựa vàng ruổi gió thoi đƣa sáng,
Thỏ ngọc trau gƣơng đậm vẻ làu.
Non nƣớc đìu hiu xuân vắng chúa,
Nhìn quê cảnh úa giục cơn sầu.
Lục Nƣơng Diêu-Trì-Cung
Chanh ranh vạn thế ở trong vòng,
Giành giựt lẫn nhau miếng đỉnh chung.
Khanh Tể sao bằng tên Ðạo Sĩ,
Hết đời ai giữ chức làm ông.
Lục Nƣơng Diêu-Trì-Cung
LỤC NƢƠNG
Từ khi hiệp mặt buổi Trung Thu,
Cảm tình nhìn biết đứa em ngu.
Một chung háo nghĩa bằng vàng nén,
Phòng sau hội ngộ chỉ đƣờng tu.
(23-12-1925)
Cha chả hèn lâu chẳng viếng thăm,
E chƣ huynh trƣởng trách em thầm.
Tuy cách xa mặt lòng không cách,
Buồn dở thơ hòa đọc lại ngâm.
(23-12-1925)
Lục Nƣơng Diêu Trì Cung (giáng cơ ngày 13-5-1955):
-Khi hội tại Ngọc Hƣ, Chƣởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
xin hồi tỉnh đặng trị oan khí Đức Triều, song chƣ Thần Thánh
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Tiên Phật định để dành hoàn thuốc độc dƣợc ấy hầu sau làm
lửa hồng thiêu tan nƣớc Pháp, mất cả thuộc địa và mảnh đất
tự do.
Bài Thài Hiến Lễ Lục-Nƣơng Diêu-Trì-Cung:

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 lòng đƣa Tiên.

Lục Nƣơng Diêu Trì Cung có bửu pháp là Phƣớn Tiêu Diêu
(Phƣớn Truy Hồn) tiếp dẫn các chơn hồn lên từng Trời Kim
Thiên, là từng thứ 6 trong Cửu Trùng Thiên, đƣa chơn hồn
vào Cung Vạn Pháp xem cho biết rõ cựu nghiệp của mình, vào
Cung Lập Khuyết xem ngôi vị cũ, vào Lãnh Kim Sa Đại Điện
bái kiến Phật, đƣợc chim Khổng Tƣớc chở lên Đài Huệ
Hƣơng, để mùi thơm của Đài nầy khử hết trƣợc khí, đặng
chơn thần thơm tho đi lên cõi Niết Bàn.
Các Chơn linh dù tái sanh đi trong Lục đạo luân hồi, nếu sớm
thức tỉnh cũng tìm về với bổn thiện. Đƣờng về Trời nhờ có
phƣớn Lục Nƣơng dẫn đƣờng không cho hồn lầm vào Bích
Du động là con đƣờng dắt dẫn của Quỉ vƣơng
Giải câu 1: Huệ ngào ngạt đƣa hơi vò dịu.
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HUỆ là tên của Lục Nƣơng Diêu Trì Cung trong có một kiếp
giáng trần ở Việt Nam. Huệ là bông huệ, một loại hoa rất
thơm.Trƣớc kiếp nầy, Lục Nƣơng có giáng sanh bên nƣớc
Pháp ở Âu Châu, tên là Jeanne d'Arc, một Thánh Nữ của
nƣớc Pháp rất đƣợc dân tộc Pháp sùng kính (Ngào ngạt: Mùi
rất thơm và tỏa rộng ra xung quanh.Vò dịu: Mùi thơm nhẹ dễ
chịu. Hoa huệ thơm ngào ngạt, tỏa ra xung quanh mùi thơm.
Câu 2: Đứng tài ba chẳng thiếu tƣ phong.
Đã là ngƣời có tài đặc sắc mà lại có dung mạo xinh đẹp và
thùy mị (Đứng: Đấng, ngƣời có ngôi vị cao sang. Tài ba: Tài
hoa, ngƣời có tài đặc sắc. Tƣ phong: Dáng dấp thùy mị đoan
trang và xinh đẹp).
Câu 3: Nƣơng mây nhƣ thả cánh hồng.
Lƣớt trên mây nhẹ nhàng nhƣ cánh chim hồng bay. (Nƣơng
mây: Đi trên mây. Cánh hồng: Cánh của con chim hồng, một
loại chim có tài bay cao và bay xa. Lông của chim hồng rất
nhẹ. Ý nói ngƣời có chí lớn, lúc nào cũng muốn vƣợt lên.
Ngƣời mà có chí lớn là tâm hồn biết hƣớng thiện và hƣớng
thƣợng. Phải nhận định cho rõ cõi trần là cõi tạm.Các lạc thú ở
cõi đời là miếng mồi để đƣa con ngƣời vào cảnh đoạ.Phải TU!
Câu 4: Tiêu Diêu phất phƣớn cõi tòng đƣa Tiên.
Lục Nƣơng cầm phƣớn Tiêu Diêu phất lên để hƣớng dẫn
chơn hồn đắc đạo thành Tiên đi lên cõi TRỜI.
(Tiêu Diêu phất phƣớn: Lục-Nƣơng cầm phƣớn: "Lục Nƣơng
phất phƣớn Truy hồn.
"Tang thƣơng nay lúc bảo tồn chúng sanh" phất lên cho ngƣời
sau thấy mà đi theo. Đó là cây phƣớn dẫn đƣờng. Cõi tòng:
Cõi có nhiều cây tòng, chỉ cõi thanh tịnh, cõi Tiên)
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LỤC PHỦ NGŨ TẠNG
Thánh giáo Đức Chí-Tôn dạy:18-01-1927 (Bính Dần):
"Thân thể con 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".

LỤC THÂN QUYẾN THUỘC
六亲眷属
Câu 18 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Phụ mẫu sƣ trƣởng
lục thân quyến thuộc."

LỤC THẬP THẤT ĐỊA CẦU
六十七地毬
Là địa cầu thứ 67, tức nhiên trái địa cầu mà nhân loại đang
sống là địa cầu 68.
Pháp Chánh Truyền: (Giáo-Tông) "Nó đặng phép thông công
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập
Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các
con".
Chú giải: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy đã
chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu
rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài Chƣởng quản. Ðức Giáo
Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập Lục Thiên,
Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện
Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ?- Ngƣời phải đến Hiệp
Thiên Ðài cầu huyền diệu Cơ Bút mới đặng. Xin trích lục ra
đây, đoạn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài nói về việc ấy:
"Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông thông công cùng
Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa
Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhơn loại". Ấy
vậy về phần Thiêng Liêng là phần Ðạo, thì Ngài chẳng có
quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu điều chi cùng Bát
Quái Ðài, thì cũng phải do nơi Hiệp Thiên Ðài cả. Hiệp Thiên
Ðài là trung gian để liên hiệp Giáo Tông cùng chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Pháp Chánh truyền: "Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo
Tông đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế
giới, Lục thập Thất Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung, mà cầu
siêu cho cả nhơn loại.

LỤC THÔNG
六通
E: Six supernatural powers.
F: Six pouvoirs surnaturels.
(Lục: Sáu, thứ sáu. Thông: sáng suốt biết rõ, đạt đƣợc). Lục
thông là sáu phép Thần thông của bực tu chứng quả A-La
Hán theo Phật giáo. Trong đạo Phật, nhà tu hành xuất gia đắc
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quả A-La-Hán đƣợc giải thoát, dứt phiền não, đƣợc sáu phép
Thần thông. Lục thông còn gọi là (S:ṣāḍabhijñāna) Thông,
thắng trí (s: abhijñā; p: abhiññā) là sáu thắng trí mà Phật Bồ
Tát hay A-La-Hán đạt đƣợc. Trong sáu thắng trí đó, ngƣời ta
phân ra hai loại: 1. Thế tục: đó là năm thắng trí đầu tiên, đạt
đƣợc do Tứ thiền định (s: dhyāna) mang lại; 2. Xuất thế: thần
thông thứ sáu, đạt đƣợc nhờ thâm nhập Quán (s: vipaśyanā).
Sáu thắng trí này đều đƣợc Tiểu thừa lẫn Ðại thừa công nhận.
Ðó là:
1. Thiên nhãn thông 天眼通 (s: divyacakṣur-abhijñā), thấy mọi
vật trong vũ trụ. Thiên nhãn thông sẽ nhìn thấy địa ngục, chƣ
thiên, là phép thông đạt của ngƣời đắc Thiên Nhãn. Đó cũng là
một trong Lục Thông. Muốn đắc phép này ngày xƣa phải lên
non mà tu thiền định, nhƣng buổi Tam Kỳ Phổ Độ "Thầy đã
bày bửu pháp" tức nhiên pháp Cúng Tứ Thời là hình thức
luyện Thiên Nhãn đó.
2-Thiên nhĩ thông 天耳通 (s: divyaśrotam-abhijñā), nghe
đƣợc tất cả mọi âm thanh; nghe mọi tiếng nói khắp nơi.
3. Túc mạng thông biết chuyện đời trƣớc của mình và của
ngƣời, biết luôn cả đời nầy với đời sau.
4. Tha tâm thông 他心通 là đoán biết trong tâm của ngƣời
khác.(s: cetaḥpayyāya-abhijñā), là rõ đƣợc ý của kẻ khác; biết
đƣợc tất cả tƣ tƣởng của ngƣời khác, đó là một lực thần thông
trong ngũ thông, lục thông. Những nhà tu hành đã diệt đƣợc
các mối dục, mối mê lầm thì đạt đƣợc phép Tha tâm thông.
5-Túc mệnh niệm 宿命念 (s: ūrvanivāsānusmṛti-abhijñā), biết
các tiền kiếp của chính mình, phép đi khắp nơi trong nháy mắt,
phép biến hóa chi tùy ý.
6. Lậu tận thông 漏盡通 (s: āśravakṣaya-abhijñā), phép trong
sạch hoàn toàn, nhà đạo dứt hết các sự trìu mến, chấp trƣớc,
không còn chấp pháp, không còn chấp ngã, biết rõ mình đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giải thoát, đoạn diệt ô-nhiễm, là thắng trí xuất thế. Đây là phép
cuối cùng trong lục thông. Năm phép trƣớc là: Thiên Nhãn
thông, Thiên Nhĩ thông, Túc mạng thông, Tha tâm thông, Thần
túc thông. Những nhà tu học khi đắc năm phép này thì vẫn còn
trìu mến, còn bị luân chuyển trong Tam giới. Nhƣng nếu đắc
quả thứ sáu tức Lậu tận thông hay Vô lậu thông thì là phép
thần thông dứt phiền não, dứt luân hồi và đƣợc nhập Niết bàn
thành La-Hán. Nếu chƣa chứng quả A-La-Hán, nhà tu hành có
thể đắc Ngũ thông, tức là thiếu cái thứ sáu là Lậu tận thông.
Cho nên Ngũ thông đƣợc gọi là Hữu Lậu thông.

LỤC THỨC
六識
E: Six knowledges.
F: Six connairsances.
(Lục: sáu, thức: hiểu biết) là sáu điều hiểu biết của con ngƣời.
Lục thức có đƣợc là do Lục căn mà ra. Lục thức gồm:
- Nhãn thức: sự biết do mắt nhìn thấy
- Nhĩ thức: sự biết do tai nghe
- Tỷ thức: sự biết do mũi ngửi
- Thiệt thức: sự biết do lƣỡi nếm
- Thân thức: sự biết do da thịt cảm nhận
- Ý thức: sự biết do tƣ tƣởng
Nhƣ đã nói lục căn là sáu gốc rễ có sức nảy sanh. Lục căn
chính là sáu giác quan của con ngƣời để nhận biết sự vật:
1-Nhãn (Mắt) 2-Nhĩ (tai)
3-Tỷ (mũi)
4-Thiệt (lƣỡi) 5-Thân (da thịt) 6-Ý (Tƣ tƣởng).
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LỤC TỔ HUỆ NĂNG
六祖慧能
(Lục: Sáu, thứ sáu. Tổ: ngƣời đứng đầu. Lục Tổ: Tổ Sƣ thứ
sáu). Lục Tổ Huệ Năng là vị Tổ Sƣ đời thứ sáu của Phật giáo
Trung Hoa. Đồng thời với Huệ Năng có Thần Tú là vị Đại Sƣ
cùng học với Lục Tổ Huệ Năng. Cả hai vị đều là học trò của
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Sƣ đời thứ năm của Phật giáo Trung
hoa. Nhƣng Đại Sƣ Thần Tú không đƣợc thọ truyền Y Bát.
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (601-174) truyền Y Bát cho Huệ Năng,
nối tiếp làm Lục Tổ của Phật giáo, phát huy Phật giáo ở miền
Nam nƣớc Trung hoa. Còn Đại Sƣ Thần Tú thì đem Phật giáo
truyền bá lên phƣơng Bắc Trung Hoa. Do đó, Phật giáo Trung
hoa chia làm hai: Nam Tông do Lục Tổ Huệ Năng lãnh đạo với
pháp môn Đốn Ngộ. Nam Tông mới là chánh tông. Riêng Bắc
Tông do Đại Sƣ Thần Tú lãnh đạo với pháp môn Tiệm Ngộ;
Bắc tông không phải là chánh tông, nên Phật giáo thất chơn
truyền kể từ thời Đại Sƣ Thần Tú.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng Cơ tại Hội Phƣớc Tự
(Cần Giuộc). Ngày 05-04-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926).
"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 Ðạo Thiền. Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên
cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn
năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi "Tây
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
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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 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".
1-Sơ lƣợc về Lục Tổ Huệ-Năng (638-713):
"Ngài tên là Huệ Năng, thân phụ họ Lƣ, húy Hạnh Thao, thân
mẫu là Lý thị. Ngài sanh vào đời nhà Đƣờng, niên hiệu Trinh
Quán thứ 12 nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8, giờ
Tý. Lúc sanh Ngài có một đạo hào quang chiếu lên hƣ không,
lại có mùi thơm xông lên khắp căn nhà. Trời vừa rạng sáng, có
hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng và gọi thân phụ Ngài nói rằng:
Nhơn có đứa nhỏ sanh hồi đêm qua, nên chúng tôi đến đặt tên
dùm. Thế nên đặt trên là chữ HUỆ, dƣới là chữ NĂNG.
Thân phụ Ngài hỏi: Sao gọi là Huệ Năng? -Một thầy tăng đáp:
Huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thí cho chúng sanh, Năng
nghĩa là làm đƣợc việc Phật. Nói rồi, hai vị tăng liền đi ra,
chẳng biết đến xứ nào. Khi lọt lòng mẹ, Ngài không bú sữa,
ban đêm có Thần nhân rƣới nƣớc cam lồ cho Ngài." (Trích
Pháp Bảo Đàn Kinh)
Sau đó, thân phụ của Ngài qua đời, Ngài ở với mẹ, lớn lên đi
bán củi kiếm tiền nuôi mẹ. Ngài không biết chữ, vì nhà nghèo,
không có tiền để đi học. Năm Ngài 24 tuổi, vẫn đi bán củi nhƣ
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thƣờng lệ. Lúc ấy có một ngƣời mua củi, bảo Huệ Năng đem
đến tiệm. Khách thâu củi, Huệ Năng lãnh tiền rồi bƣớc ra
ngoài cửa, thấy một ngƣời khách tụng kinh. Huệ Năng nghe
qua, tâm liền mở mang tỏ sáng, mới hỏi khách tụng kinh gì?
- Khách đáp: Kinh Kim Cang.
-Huệ Năng lại hỏi: Ở đâu đến mà trì tụng kinh ấy?
Khách rằng: Tôi ở chùa Đông Thiên, huyện Huỳnh Mai, xứ Kỳ
Châu lại đây. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sƣ chủ trì
giáo hóa tại đó. Môn nhơn của Ngài có trên một ngàn ngƣời.
Tôi đã đến chùa lễ bái, nghe giảng và lãnh kinh ấy. Đại Sƣ
thƣờng khuyên các vị tăng, ngƣời tục, nếu ai trì tụng Kinh Kim
Cang thì liền thấy tánh và chắc thành Phật. Huệ Năng từ giã
mẹ đến gặp Ngũ Tổ vào làm lễ:
Ngũ Tổ hỏi: Ngƣơi từ phƣơng nào, muốn cầu việc chi?
Huệ Năng đáp: Đệ tử dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam,
thiệt ở phƣơng xa đến đây lạy Tổ Sƣ chỉ cầu thành Phật chớ
chẳng cầu chi khác.
Tổ Sƣ nói: ngƣời Lãnh Nam, lại là giống dã man, thế nào
thành Phật đƣợc.
Huệ Năng nói: Con ngƣời tuy có phân Nam Bắc, chớ Phật
tánh vốn không Nam Bắc. Cái thân dã man nầy đối với Hòa
Thƣợng, tuy chẳng giống nhau chớ tánh Phật nào có khác.
Trải bao thời gian hc Đạo, Thần Tú thì tài ba lỗi lạc, còn Huệ
Năng thì chữ nghĩa kém nhƣng thông minh khác thƣờng. Một
đêm ấy, vào canh ba, Thần Tú tự mình cầm đèn, biên bài kệ
nơi vách nhà cầu phía Nam, bày rõ chỗ thấy của tâm mình.
Kệ rằng:
Thân thị bồ đề thọ
Tâm nhƣ minh cảnh đài

身是菩提樹
心如明鏡臺
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時時勤拂拭
勿使惹塵埃

Giải nghĩa:
Thân: thân mình. Thị: là. Thọ: Thụ: cây. Minh: sáng. Cảnh: còn
đọc là Kính: tấm gƣơng soi mặt. Đài: cái giá đỡ. Thời thời:
luôn luôn. Phất: quét. Thức: lau chùi.Vật: chớ. Sử: khiến cho.
Nhạ: rƣớc lấy. Trần: bụi, cõi trần. Ai: bụi bặm. Nhạ trần ai: dính
bụi trần.
C.1: Thân thị bồ đề thọ:
C.2: Tâm nhƣ minhcảnh đài:
C.3: Thời thời cần phất thức:
C.4: Vật sử nhạ trần ai:

Thân là cây bồ đề
Tâm nhƣ đài gƣơng sáng
Luôn luôn cần quét lau
Chớ để dính bụi trần

Bản chép khác: Câu 4 có bản khác chép là:
(Mạc khiển hữu trần ai. - Mạc sử nhá trần ai)
Hòa Thƣợng Thích Minh Trực trong bản dịch Pháp Bảo Đàn
Kinh, giải: "Đại ý bài kệ nầy chứng tỏ Sƣ Thần Tú khi ấy thân
căn chƣa trong sạch, tâm thể chƣa tỏ sáng, nên cầu cho thân
trong sạch nhƣ cây bồ đề, tâm tỏ sáng nhƣ đài gƣơng, giờ giờ
còn công phu dẹp dục dứt tình, nên chƣa giải thoát. Sƣ Thần
Tú thật là thông minh, nhƣng bởi còn nặng về hữu hình, vật
chất, nên chƣa thanh thoát; tức là theo Tiệm giáo.
Ngũ Tổ đã biết trƣớc Sƣ Thần Tú chƣa vào đặng cửa Đạo, vì
ngƣời chƣa thấy tự tánh.
Huệ Năng nói: - Tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhơn
duyên về đời sau. Nầy, thƣợng nhơn, tôi ở đây giã gạo đã trên
8 tháng mà chƣa từng ra trƣớc nhà Tổ, mong thƣợng nhơn
dẫn tôi ra đến trƣớc bài kệ ấy đặng lễ bái. Đồng tử dẫn ta đến
trƣớc bài kệ ấy.
Huệ Năng ngâm bài kệ rằng:
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Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai?

菩提本無樹
明鏡亦非臺
本來無一物
何處惹塵埃

Giải nghĩa:
Bổn: vốn là. Vô: không. Thọ: Thụ: cây.Minh cảnh: Minh kính:
cái gƣơng sáng. Diệc: cũng.Phi: không phải, chẳng phải. Đài:
cái giá đỡ. Bổn lai: từ trƣớc tới sau. Nhất vật: một vật. Hà xứ:
xứ nào, chỗ nào? Nhạ trần ai: dính bụi trần.
C.1: Bồ đề bổn vô thọ:
C.2: Minh cảnh diệc phi đài:
C.3: Bổn lai vô nhất vật:
C.4: Hà xứ nhạ trần

Bồ đề vốn không cây
Gƣơng sáng cũng chẳng đài
Xƣa nay không một vật
Chỗ nào dính bụi trần?

(Câu 4 có bản chép: Hà giả phất trần ai)
Hòa Thƣợng Thích Minh Trực trong bản dịch Pháp Bảo Đàn
Kinh giải rằng: "Đại ý bài kệ nầy nói: Bồ đề là tánh giác ngộ,
không hình, trống không, chẳng có chi gọi là thọ (cội cây).
Minh cảnh là tâm viên minh, thông triệt, phổ biến, cũng trống
không, có gì mà gọi là đài? Bổn lai tự tánh của ta tức là Bổn lai
Diệu giác Chơn tâm, từ vô thỉ vốn trong sạch, trống không,
không có một vật gì tìm đƣợc trong đó. Thế thì có chi gọi là
vƣớng bụi?
Bài kệ nầy chứng tỏ Huệ Năng khi ấy đã minh tâm kiến tánh,
thân căn thanh tịnh, nên các lời nói ra đều siêu phàm thoát tục,
vô ngã vô pháp, vô tƣớng vô hình. Ngài chẳng luận cái thân tứ
đại giả hiệp, chỉ nói ngay cái Bổn lai diện mục mà thôi".
Qua bốn câu kệ của Huệ Năng, nhận thấy Ngài phủi sạch hết
những gì của Thần Tú nêu ra.
Huệ Năng đã biết rõ cái tâm thanh tịnh, không sanh diệt nên
nói: Nó không một vật, không dính bụi bặm.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngũ Tổ nói:
- Ngƣời cầu Đạo vì pháp quên thân, phải nhƣ thế sao?
Rồi Ngũ Tổ hỏi: - Gạo trắng chƣa?
Huệ Năng đáp: - Gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng. (Ý nói
đã thấy tánh, chỉ còn đợi truyền pháp).
Ngũ Tổ lấy cây gậy gõ lên cối 3 tiếng, rồi bỏ đi. Huệ Năng liền
hiểu ý Tổ Sƣ, đến canh ba vào thất. Ngũ Tổ lấy Y pháp đắp
cho Huệ Năng, chẳng cho ai thấy, rồi nói Kinh Kim Cang cho
nghe, đến câu: "Ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" (Không nên trụ
vào chỗ nào mà sanh ra tâm ấy, để cái tâm trống không,
chẳng trụ vào đâu cả).
Huệ Năng nghe nói rồi liền tỏ sáng, biết rằng cả thảy muôn
pháp chẳng lìa tánh mình, mới bạch với Tổ Sƣ rằng:
- Nào dè tánh mình vốn tự nhiên trong sạch,
- Nào dè tánh mình chứa đầy đủ muôn pháp,
- Nào dè tánh mình vốn không lay động,
- Nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp.
Tổ Sƣ biết đã tỏ sáng bổn tánh, bảo Huệ Năng rằng:
- Nếu chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích; bằng biết bổn
tâm và thấy bổn tánh mình, tức gọi trƣợng phu, là Phật, Thầy
cõi Trời và cõi ngƣời vậy.
Đến canh ba, Huệ Năng thọ pháp, chẳng có ai hay.
Tổ Sƣ truyền phép Đốn giáo và y bát cho, dạy rằng:
- Ngƣơi làm Tổ thứ sáu, hãy gìn giữ và nhớ lấy Đạo tâm của
mình (hộ niệm), phải quảng độ chúng hữu tình và lƣu truyền
cái chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt.
Hãy nghe bài kệ của ta đây:
Hữu tình lai hạ chủng,

有情來下種

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

360

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nhơn địa quả huờn sanh,
Vô tình ký vô chủng
Vô tánh diệc vô sanh

因地果還生
無情既無種
無性亦無生

Giải nghĩa:
Hữu tình đến gieo giống
Nhờ đất quả lại sanh
Vô tình đã không giống
Không tánh cũng không sanh
LỜI GIẢI:
Đại ý bài kệ nầy, Ngũ Tổ dạy Ngài Huệ Năng về việc truyền
pháp: Hai câu trên bảo: Phàm những ngƣời hữu tình, nghĩa là
có tánh giác ngộ thì nên truyền Phật pháp cho họ, vì họ có sẵn
tánh giác ngộ, nghe pháp rồi ắt đặng chứng quả. Hai câu dƣới
lại dặn: Còn những ngƣời vô tình, không có giống Phật tánh,
tức là chƣa phát sanh tánh giác ngộ, thì chẳng nên truyền
Phật pháp, vì họ không có tánh giác ngộ ắt không sanh quả
Phật đƣợc.
2. Đại Sƣ Thần Tú (600-706)
Sƣ Thần Tú, trƣớc khi qui y theo Phật giáo, là một bực thâm
Nho, thông hiểu các kinh sách của Tam giáo: Nho- Lão- Thích.
Chính cái kiến thức ban đầu nầy làm cho Thần Tú khác hẳn
với Huệ Năng là một ông tiều dốt, không biết chữ. Cái kiến
thức ban đầu ấy giúp cho sƣ Thần Tú đi vào đƣờng Đạo rất
nhanh, mau vƣợt lên trên các tăng chúng, nhƣng nó cũng gây
trở ngại cho Ngài Thần Tú là nó làm cho Ngài câu chấp về văn
tự, tƣ tƣởng bị thu hẹp trong văn tự, nên không thể vƣợt trội
hơn Huệ Năng về sự khoáng đạt trong tƣ tƣởng.
Thần Tú là đại đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Đông
Thiên huyện Huỳnh Mai. Ngài có tài văn học, thông hiểu các
kinh sách Phật giáo, nên đƣợc cử lên làm Giáo Thọ, thay mặt
Ngũ Tổ dạy tăng chúng trong chùa. Trong lúc Đại Sƣ Thần Tú
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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làm Giáo Thọ nơi chùa Đông Thiên thì Huệ Năng, một cƣ sĩ từ
phƣơng Nam đi lên tìm Ngũ Tổ để xin học đạo, đƣợc Ngũ Tổ
cho xuống nhà bếp làm phận sự giã gạo cho chùa.
Đến thời kỳ Ngũ Tổ tuyển chọn ngƣời đủ trình độ đạo đức để
truyền thọ y bát nối ngôi Tổ Sƣ, Ngũ Tổ bảo các môn nhơn
làm kệ dâng lên, ngƣời nào đắc pháp kiến tánh thì Ngũ Tổ sẽ
truyền Y bát cho.
Thế là Phật giáo Trung Hoa phân làm hai tông phái: Bắc tông
và Nam tông.
Bắc tông do Đại Sƣ Thần Tú lãnh đạo, chuyên về pháp môn
Tiệm giáo, tức là dạy ngƣời tu tiến dần từ thấp lên cao, lần lần
nhờ công phu tu hành mà tỏ ngộ. Nên còn gọi là Tiệm ngộ.
(Tiệm là dần dần, từ từ). Lối Thiền của Bắc tông là phép hành
thiền, nắm chặt vào hình tƣớng.
Nam tông do Lục Tổ Huệ Năng lãnh đạo, sở trƣờng về pháp
môn Đốn giáo, dạy ngƣời tu bỗng nhiên đại ngộ, nên cũng gọi
là Đốn ngộ (đốn là nhanh).
Đại Sƣ Thần Tú rất nổi tiếng ở phƣơng Bắc, Võ Hậu tức Võ
Tắc Thiên nghe tiếng, vời Ngài đến Kinh đô, kính trọng Ngài là
bực thầy, cùng sánh vai đi lên Điện, rồi thân qùy xuống xin thọ
pháp qui y. Đến đời vua Đƣờng Huyền Tông, vua cũng rất
kính trọng Đại Sƣ Thần Tú và xin qui y. Các quan đại thần
trong triều theo đó mà qui y Phật giáo rất đông. Đại Sƣ Thần
Tú viên tịch vào năm 706, tức là năm Thần Long thứ hai, mất
trƣớc Huệ Năng 7 năm, đƣợc vua Đƣờng ban cho thụy hiệu là
Đại Thông Thiền Sƣ. Một vị quan Đại phu thời ấy là Chang
Shuo (?) viết tiểu sử và tụng văn khắc vào bia kỷ niệm nơi
tháp của Đại Sƣ Thần Tú, trong đó có bài pháp kệ:
Lời dạy của chƣ Phật,
Trong tâm bổn lai đủ,
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Cầu tâm mà bỏ tánh,
Khác nào lạc mất cha.
(Theo sách Thiền Luận của Suzuki)
Đệ tử của Đại Sƣ Thần Tú không có ngƣời nào tài giỏi kế thừa
Đại Sƣ Thần Tú, nên Bắc tông suy tàn và dần dần không còn
ai nhắc tới nữa.

LỤC THƢ
六書
Lục thƣ tức là sáu lối ghép chữ. Các chữ Nho đều lập thành
theo sáu phƣơng pháp gọi là Lục Thƣ. Trong Thuyết văn giải
tự có giảng đại khái nhƣ sau:
1-Tƣợng hình 象 形 là khi thấy vật gì vẽ vật ấy. Nhƣ thấy mặt
trời tròn có lăn tăn nhấp nháy ở trong bèn vẽ. Sau hình tròn
đổi ra vuông thành chữ nhựt 日 (là mặt trời)
2-Chỉ sự 指事 Chữ mà khi ta suy nghĩ đến các nét, ta thấy ngụ
một ý gì. Ví nhƣ muốn chỉ sự ở trên hay ở dƣới thì ngƣời xƣa
vẽ một cái gạch ngang làm mặt đất, rồi vẽ thêm một cây cọc
nữa. Cây cọc ở trên mặt đất thì chỉ sự ở trên, cây cọc dƣới đất
thì chỉ sự ở dƣới. Còn muốn chỉ sự trên hay dƣới cho chắc
chắn hơn nữa, ngƣời xƣa thêm một nét ngang nhỏ dính cây
cọc ở trên hay ở dƣới mặt đất.
3-Hội ý 會意 Một chữ có nhiều phần, mỗi phần có một nghĩa,
nếu hợp các ý nghĩa ấy thì ra ý nghĩa của toàn chữ. Ví dụ: 古
cổ là xƣa, cũ, ở trên là chữ thập 十 là mƣời, ở dƣới là chữ
khẩu 口 là miệng; Mƣời miệng đã nói đến là cũ rồi.
4-Hài thanh 諧聲 (Hài là hợp, thanh là âm thanh) muốn đặt
một chữ mới nhƣ chữ Hồ là hồ nƣớc, thì tìm một chữ đã có

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sẵn mà âm thanh nó giống hay từa-tựa âm hồ 胡, rồi thêm bộ
thủy là nƣớc thành hồ 湖. Nếu vật ấy là lửa thì thêm bộ hỏa, là
đất thì thêm bộ thổ, là loài côn trùng thì thêm bộ trùng..Hồ là
hồ nƣớc,tức nhiên phải dùng bộ thủy cộng với chữ hồ nhƣ
trên.
5-Chuyển chú 轉注 Nhân nghĩa đen của một chữ nào, mà
chuyển ra nghĩa đen khác một ít, hay chuyển ra nghĩa bóng
khác một ít mà không cần đặt chữ mới.
6-Giả tá 假借 Giả tá là mƣợn sai:
-Hoặc lầm với chữ khác: Trong Luận ngữ có chữ thuyết 說 là
nói, dùng lầm cho chữ duyệt 悅 là vui. Xƣa kia có ngƣời viết
lộn, đến nay chƣa ai dám chữa.
-Hoặc dùng chữ có sẵn mà đọc khác thanh âm: để dùng vào
nghĩa khác. Ví nhƣ Trƣờng 長 là dài, có khi đọc Trƣởng là lớn,
mà cũng viết cùng một chữ.
-Hoặc làm biếng mƣợn một chữ nào đó, giống âm thanh mà
không đặt chữ mới. Nhƣ chữ vạn 萬 là mƣời ngàn, trƣớc
không có chữ, nhƣng có chữ vạn là con bọ-cạp mà thôi.
Ngƣời ta không đặt chữ mới cho 10.000 mà cứ lấy chữ vạn là
con bọ cạp có vẽ hai càng với một cái đuôi nhọn để viết vạn là
10.000

LỤC TRẦN
六塵
E: Six objets of sense.
F: Six objets de sense.
(Trần là bụi), chỉ cõi trần. Lục trần là sáu cảnh nơi cõi trần
diễn ra trƣớc Lục căn, làm cho Lục căn sanh ra Lục thức. Lục
trần gồm:
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- Sắc: hình thể, cảnh vật có màu sắc xinh đẹp.
- Thinh: âm thanh êm ái, lời nói ngọt ngào.
- Hƣơng: mùi thơm của hoa, của món ăn, son phấn.
- Vị: thức ăn ngon béo bổ, mùi của thịt cá, thức ngon.
- Xúc: trang sức lụa là, da thịt mát mẻ, sự va chạm xác thể.
- Pháp: Tƣ tƣởng mƣu tính thực hiện cho thoả ý muốn.

LỤC TRAI
六齋
E: Six days vegetable diet.
F: Le régime vététarien de six jours.
Lục trai là ngƣời mới Nhập môn vào Đạo Cao Đài, Luật buộc
phải tập ăn chay 6 ngày trong một tháng, dần dần tăng lên 10
ngày rồi đến lúc phải ăn chay trƣờng luôn.
TÂN LUẬT- Ðiều Thứ Mƣời Hai:
"Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bực:
Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn nhƣ ngƣời thƣờng,
song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng,
phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Ðại
Ðạo truyền bá. Bực này gọi là ngƣời giữ Ðạo mà thôi; vào
phẩm hạ thừa.
Một bực đã giữ trƣờng trai, giái sát và tứ đại điều qui, gọi là
vào phẩm thƣợng thừa".
Đây là điều bốn trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ tƣ: Pháp môn qui luật,
Lục, thập trai cố sức trau giồi.
Thịt thì xƣơng máu tanh hôi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

365

Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Ðức từ bi thƣờng hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn;
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.

LỤC TUẦN
六旬
(Lục: sáu; Tuần: chu kỳ 10) có thể là 10 ngày, 10 tháng hay
mƣời năm. Ở đây Lục tuần là chu kỳ của 6 lần cái 10 năm tức
là 60 tuổi. Vậy gọi là đáo tuế, tức là hết một vòng lục thập hoa
giáp thì đáo lại ban đầu. Đây là tuổi Hạ thọ.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Nay lục tuần hầu đến, lẽ nên hƣ quyền biến cũng đã thừa; có
chi hay phòng mến phòng ƣa; có chi trọng phòng yêu phòng
chuộng. Tệ Huynh hằng hỏi lấy mình, cái ngày của Ðại Từ Phụ
sai Hộ Pháp và Thƣợng Phẩm đem lịnh vào nhà mà dạy một
đứa tội tình nầy phải dâng trọn xác hồn cho Ngài làm lợi khí
mở chơn truyền, nên gọi là ngày hữu duyên hay là ngày trả
nợ? Nếu phải trả nợ thì Thầy lại nào đành giao một cái gia
nghiệp vĩ đại của nhơn sanh cho một kẻ tham gian ngƣợc, còn
nhƣ gọi rằng duyên thì chắc đủ lực quyền cầm vững Ðạo".

LỤC XỨ (Phật Học)
六處
Lục xứ hoặc Lục nhập 六入 (S: ṣaḍāyatana; P: saḷāyatana)
"Sáu xứ" tức là sáu đối tƣợng của sáu giác quan (Lục căn): 1.
Sắc xứ: đối tƣợng của mắt, 2. Âm thanh, đối tƣợng của tai, 3.
Hƣơng, đối tƣợng của mũi, 4. Vị, đối tƣợng của lƣỡi, 5. Xúc,
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cảm xúc, đối tƣợng của thân, 6. Tâm Pháp (tâm pháp có thể là
một ý nghĩ, một khái niệm...), đối tƣợng của ý. Trong Mƣời hai
nhân duyên, sáu xứ chính là yếu tố thứ 5 – lục nhập – chúng
là đối tƣợng cảm nhận của ngƣời vừa sinh ra (Danh sắc),
chúng làm cho con ngƣời có Xúc (s: sparśa) với thế giới bên
ngoài.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LUNG LĂNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi vận thới lung-lăng chẳng kể,
"Lúc suy-vi bày lễ khẩn-cầu."

LUỐNG CÔNG
E: Vain effort.
F: Peine perdue.
Luống: uổng phí. Công: sự vất vả làm việc. Luống công là
uổng công, tốn công sức làm việc mà không thu hoạch đƣợc
gì.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu các con chẳng ra khỏi vòng trần tục thì các con
chẳng là luống công theo Thầy kể đã đầy năm.

LUY TIẾT
縲絏
Luy tiết 縲 絏 là Dây trói buộc tù phạm, trăn trói, giam cầm.
Ông Hoàn Phạm 範 桓 có nói: Xe hiên, mão miện thì để kính
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trọng ngƣời quân tử, còn nhƣ trăn trói thì để hành phạt kẻ tiểu
nhân "Hiên miện dĩ trọng quân tử, luy tiết dĩ phạt tiểu nhân"
軒冕以重君子, 縲洩以罰小人.(1) Hầu hết những quyển Kinh:
"Kinh Lễ" hay Kinh "Thiên Đạo và Thế Đạo" của Hội Thánh in
bằng chữ Quốc ngữ, từ trƣớc đến nay đều viết "Ly tiết". Đây
có thể là trƣờng hợp đọc âm của từ Hán chƣa chuẩn. Thực ra,
phải viết là Luy tiết 縲絏 mới đúng (Phát âm theo Hán Việt Tự
Điển, Thiều Chửu và Hán Việt Từ Điển, Đào Duy Anh).
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Giảm hình phạt bớt đường ly tiết, (1)
"Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên."

LỤY
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mơ màng chƣa khỏi lụy phồn hoa,
Chƣa biết nên thân tính sắm nhà.

LỤY SA
E: Move to tear.
F: Les larmes tombent.
Lụy: nƣớc mắt. Sa: rơi. Lụy sa là nƣớc mắt rơi, khóc, chỉ sự
đau khổ.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị:
"Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa."
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LUYẾN ÁI
戀愛
Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Các con, Trung, con biết Thầy thƣơng yêu nhơn
loại là dƣờng nào chƣa? Những điều ngăn trở đều là do nơi
tiền khiên của chúng sanh đã vào trọn một thân mình nơi ô
trƣợc, thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nƣớc mà
đặng trọn sạch. Nhơn loại đã thâm nhiểm vào tình luyến ái tà
mị trên 10 ngàn năm, thì thế nào gội Thánh Ðức trong một lúc
chẳng tới một năm cho trọn lành đặng".
Thánh Ngôn dạy rằng:
Ngồi vắng vẻ càng thêm luyến ái,
Muốn toan đem trẻ dại đến đƣờng tu,
Cảm thƣơng con cũng lắm công phu,
Thầy phải liệu vận trù chƣớc thế.

LUYẾN TRẦN
戀塵
E: Still love the earth.
F: Être attaché au monde.
Luyến: thƣơng mến khắn khít. Trần: cõi trần. Luyến trần là
thƣơng mến quấn quít cõi trần, không muốn lìa bỏ cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ai luyến trần cam chịu khổ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LUYỆN
Luyện 鍊 :nấu chất kim thuộc để gạn bỏ những tạp chất ra. ở
đây là nói luyện đạo.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng nhƣ nhà.

LUYỆN ĐẠO
鍊道
E: The spiritual exercises.
F: Les exercises spirituelles.
Điều kiện tiên quyết muốn luyện Đạo phải Trƣơng trai, thế nên
"Thầy buộc các con phải trƣờng trai mới đặng luyện đạo" Đạo
Cao Đài còn có con đƣờng tu thứ ba nữa là Luyện đạo trong
Tịnh Thất, dành cho bực Thƣợng thừa đã lập đƣợc đầy đủ
công quả nơi Cửu Trùng Đài hay trong Cơ quan Phƣớc Thiện.
Đức Hộ-Pháp cũng đã dạy rằng: các con nên lƣu ý là Đền
Thánh và các kiến trúc trong hay ngoài đều tiềm ẩn Dịch lý.
Các con đã thấy ba Tịnh Thất (dùng trong việc Luyện đạo):
- Trí Huệ Cung –Thiên Hỉ Động (dành cho Nữ phái).
- Vạn Pháp Cung –Nhơn Hòa Động (dành cho Nam phái)
- Trí Giác Cung- Địa linh động (dành cho cả Nam và Nữ)
Điểm đặc biệt của Đạo Cao Đài khác hẳn với Phật giáo là: các
tu sĩ Phật giáo sống nhờ vào sự cúng dƣờng của nhơn sanh
và sự khất thực của các khất sĩ. Các tu sĩ của Đạo Cao Đài
chủ trƣơng tự làm ra lƣơng thực và của cải để tự nuôi sống
mình mà lo tu hành, đồng thời có dƣ ra để làm các công việc
từ thiện, cứu khổ nhơn sanh. Cơ Quan Phƣớc Thiện đảm
nhận nhiệm vụ quan trọng nầy, nên đƣợc gọi là cơ quan bảo
tồn. Thế nên, những cơ sở Phƣớc-Thiện nhƣ: Cô Nhi Viện,
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Dƣỡng Lão Viện, Bảo Sanh Viện, Y Viện, Nghĩa thục... là
thuộc phần trách nhiệm của Cơ Quan Phƣớc Thiện.
Trong ngày nầy: 27-1-1926, có Thất Nƣơng Diêu-Trì Cung
giáng cơ. Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
- Có duyên luyện đạo cùng chăng, xin Em mách giùm.
- Đã gặp Đạo ắt có duyên phần. Ráng tu luyện, siêng thì
thành, biếng thì đọa, liệu lấy mà răn mình. Phải sớm tính, một
ngày qua là một ngày chết. Đừng dụ dự. Em xin kiếu.
Vì sao phải Trai giới? Thánh giáo Thầy dạy:
"Kẻ nào trai giái đặng mƣời ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng.
Chƣ Môn đệ phải trai giới." Tại sao?
- Chẳng phải Thầy còn buộc theo Cựu Luật, song Luật ấy rất
nên quí báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng.
Thầy cắt nghĩa: Mỗi kẻ phàm dƣới thế này đều có hai xác
thân: Một phàm gọi là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là
Spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó
là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không
thấy đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi
Tinh- Khí- Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí.
Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm nhƣ
khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh Khí, không có Thần
thì không thế nhập mà hằng sống đặng.
Còn có Thần không có Tinh Khí thì khó huờn đặng nhị xác
thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.
Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà trong khí
tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn thần buộc phải tinh
tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mới ra khỏi ngoài Càn
Khôn đặng.
Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn thần tinh
khiết. Nếu nhƣ các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng
thì làm sao giải tán cho đặng?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nếu rủi bị huờn thì 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. Còn biết khôn thì ẩn nấp tại thế mà làm một bậc Nhơn
Tiên thì kiếp đoạ trần vẫn còn chƣa mãn. Vì vậy Thầy buộc
các con phải trƣờng trai mới đặng luyện đạo."
Thầy cũng cho biết:
"Cái Chơn Thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu
vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi
mình, nhƣ đắc đạo, có thể xuất ra trƣớc buổi chết mà vân du
Thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng phép đến trƣớc mặt
Thầy."

LUYỆN ĐAN (ĐƠN)
鍊丹
Các đạo sĩ Lão giáo nắm đƣợc bí quyết ứng dụng lý thuyết Âm
Dƣơng, Ngũ hành để tu luyện ngõ hầu biến cải con ngƣời từ
phàm phu chịu sự chi phối của luật sinh tử luân hồi trở thành
bậc chân nhân siêu sinh thoát tử. Họ tạo thành một trƣờng
phái thanh tĩnh vô vi, chuyên luyện nội đan, tức là phái tu Tiên,
tu chân. Phái này chủ trƣơng bên trong thân ngƣời đã sẵn có
những yếu tố thần minh và nếu biết khai phóng đúng phƣơng
pháp, con ngƣời sẽ đạt đƣợc trƣờng sinh bất tử. Để luyện
thuốc trƣờng sinh bất tử, họ chỉ sử dụng những vị thuốc, dƣợc
liệu tạo hóa đã dành cho mỗi ngƣời, ai ai cũng sẵn có trong
thân (nội dƣợc).
Đối lập với họ là phái ngoại đan, chủ trƣơng tìm kiếm các
dƣợc liệu ở ngoài thân (ngoại dƣợc) để luyện thuốc trƣờng
sinh bất tử; nhƣ từng dùng các chất độc là chì (diên), thủy
ngân (hống), chu sa (thần sa)...
Chu, thần và đan (đơn) đều là màu đỏ thắm nhƣ son; sa là cát.
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Đạo Lão có môn phái Thần Tiên đan đỉnh dùng một thứ đá cát
quến thành cục (sa thạch), lấy tay bóp vụn ra thành bột đƣợc.
Đá cát này không mùi, vị lạt, có màu đỏ thắm nhƣ son, nên
đƣợc gọi tên là chu sa, thần sa, đan sa. (Cũng có sách cho
rằng thần sa là chu sa của Thần châu.) Đông y cho rằng chu
sa có nhiều sắc đỏ khác nhau, càng thẫm màu càng tốt. Để
thử, lấy tay bóp chu sa vụn thành bột, nếu màu đỏ không dính
tay (không ăn da), đó là loại hảo hạng. Chu sa (cinnabaris) là
hợp chất trong đó chứa 86,2% thủy ngân (Hg: hydragyum) và
13% lƣu huỳnh (S: sulfur). Khi đun chu sa, khí độc SO2 bốc ra,
còn lại thủy ngân cũng là chất độc. Vì vậy, sách y cổ chỉ định
phải dùng chu sa sống (mài với nƣớc, không đƣợc đun nấu);
những ngƣời lạm dụng chu sa có thể hóa ra si ngốc. (Lê Anh
Dũng, Tìm hiểu kinh cúng Tứ thời.(Huế:Nxb Thuận hoá, 1995,
tr. 82-83)

LUYỆN TẬP
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ thái-quá đừng lòng bất cập,
"Phép tu hành luyện tập nhiều ngày."

LUYỆN TỘI
Luyện tội là hành tội nhiều lần, đối với các tội hồn, sau khi
thác xuống còn phải chịu nhiều hình phạt vì nhiều tội lỗi.
Thất Nƣơng nói: "Em xin nhắc nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc
Hƣ đặng lo phƣơng tiếp pháp của Tây Phƣơng Cực Lạc qua,
Em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa Tạng Vƣơng Bồ Tát
than thở rằng: Ngài là Phật nên khó gần gũi các hồn Nữ phái
mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ, nơi Âm quang,
Nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn Nam phái bội phần. Em lại
nghe Ngƣời ƣớc rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ Tiên dám
đảm đƣơng đến phổ tế mới mong tận độ chƣ vong của Phong
đô thoát kiếp."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢ NGỌC
E: Perfume-brazier.
F: Bûle-parfum.
(Lư là dụng cụ đặt trên bàn thờ dùng để đốt trầm hay để đốt
nhang cắm vào; dùng đốt trầm thì gọi là Lƣ trầm, dùng đốt
nhang thì gọi là lƣ nhang hoặc Lƣ hƣơng. Ngọc: Loài đá quí,
chỉ sự quí báu). Lƣ ngọc là cái lƣ bằng ngọc, nghĩa bóng là
chỉ cái Tâm quí báu của con ngƣời).Lƣ bắt nguồn từ chữ lô mà
ra, nghĩa là lò, là vật để cắm nhang đặt trên Thiên bàn gọi là
Lƣ ngọc.
Bài Kinh Niệm Hƣơng có câu:
"Mùi hương lư ngọc bay xa,
"Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng."

LỮ ĐỒNG TÂN (Bát Tiên)
Nguơn linh ông Cao-Hoài-Sang (1900 - 1971) Thƣợng-Sanh
Hiệp Thiên Đài.
Lữ Đồng Tân tên
là Nham, tên chữ
là Đồng Tân, thuộc
gia đình vọng tộc
đời Đƣờng. Ông
mắt phụng, mày
tằm, tay dài, cổ
cao, mũi thẳng,
xƣơng gò má nhô
lên, thích ăn mặc
nhƣ đạo sĩ, năm
20 tuổi lấy hiệu là Thuần Dƣơng, thi đỗ Cử nhân..
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Khi đến Trƣờng An, Lữ Đồng Tân gặp Chung Ly Quyền trong
một quán trọ. Chung Ly muốn độ ông tu Tiên nên bày việc nấu
nồi kê. Trong khi Lữ Đồng Tân ngủ mê nơi quán, thấy mình thi
đỗ Trạng Nguyên cập đệ, hai lần cƣới con gái nhà quyền thế.
Có gia đình, con cháu đủ đầy, đều đỗ đạt vẻ vang, hạnh phúc
trong 40 năm. Sau bị nịnh thần vu oan, tịch thâu gia sản và
đày qua núi Lãnh Biểu, cực khổ vô cùng, ông ôm mặt khóc rồi
giựt mình thức giấc. Ông thấy Chung Ly Quyền còn nấu nồi kê
chƣa chín nên phá lên cƣời và nói: "Huỳnh Lƣơng do vi thục,
nhất mộng đáo Hoa Tƣ" (Nồi kê chƣa chín, mộng đã đến nƣớc
Hoa Tƣ). Rồi ông quay sang Chung Ly hỏi: Ông biết tôi nằm
mơ thấy gì không? Chung Ly đáp: Chiêm bao 40 năm, công
việc cả muôn mà không đầy giây lát. Việc đƣợc không đủ
mừng, việc mất không đủ lo, nhƣng có ý thức đại giác, thế
gian nầy chỉ là giấc mộng lớn mà thôi. Lữ Đồng Tân nghe lời
nói phải, giác ngộ, bèn lạy Chung Ly Quyền và xin theo học
phép tu Tiên. Sau Lữ Đồng Tân đắc Đạo, tay cầm Thƣ Hùng
Kiếm...
Lữ Đồng Tân giáng Cơ: Chƣ Đạo-hữu, Đức Chí-Tôn dìu
bƣớc, cả Tiên Phật dẫn đàng, há chẳng sớm lánh phồn hoa,
đặng dồi dào gƣơng độ chúng. Huống chi, chƣ Đạo-hữu đã có
quả nơi mình, lại chẳng vì mạng lịnh Đức Từ-Bi, mà chịu ít lâu
khổ hạnh, hầu mong buổi đoạt phẩm-vị Thiêng-liêng sao? Ƣớc
mong ngày hội ngộ, trông mong buổi tạc thù, rƣợu Thánh ra
non dòm thế, cờ Thần dựa đảnh luận đời. May thay! Vui thay!
Chƣ Đạo-hữu nên gắng sức! Thăng.
Riêng vui nguyệt chiếu sắc trong ao,
Đền ngọc từng khi để bƣớc vào.
Rảnh hứng trăm hoa khoe Đảnh Ngự,
Nhàn vầy mấy Bạn dự Bàn-Đào.
Độ đời rảo gót non sông lƣớt,
Cứu thế dìu nhân đạo-đức trau.
Chờ buổi tuần huờn Thiên Địa trở,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nƣơng gƣơm Thần huệ một vừng cao.
(Lữ-Đồng-Tân )
Nguơn linh còn vọng lại trong hiện kiếp: Lữ Đồng Tân vốn thổi
tiêu, tâm hồn thích tiêu dao với thiên nhiên cùng tiếng nhạc dìu
dặt. Ngài Thƣợng Sanh Cao-Hoài Sang đã mời nhiều đoàn
nghệ sĩ về Thánh Địa diễn các vở tuồng do Ngài biên soạn
đƣợc khán giả và đồng Đạo hoan nghênh nhiệt liệt.
Ngài Cao Hoài Sang, sinh ngày 11-9-1900 tại xã Thái Bình,
tỉnh Tây Ninh. Thân sinh là cụ Cao Hoài Ân, một vị Thẩm Phán
đầu tiên tại Miền Nam và thân mẫu là Bà Hồ Hƣơng Lự (Nữ
Đầu Sƣ Hàm phong). Đức Ngài là con út trong gia đình có ba
anh em. Ngƣời anh cả là Ngài Cao Đức Trọng Tiếp Đạo Hiệp
Thiên Đài và chị là Giáo Sƣ Cao Hƣơng Cƣờng (Giám đốc Cô
nhi viện Tây Ninh). Sau khi thi đỗ bằng Thành chung, Đức
Ngài vào làm việc tại Sở Thƣơng Chánh (tức Quan thuế Sài
gòn) cho đến chức Tham Tá Thƣơng Chánh rồi hồi hƣu. Trong
thời gian làm viên chức, Ngài còn là một Nhạc sĩ tài hoa của
trƣờng Quốc Gia Âm Nhạc Saigon. Đức Thƣợng Sanh là một
trong những bậc tiền khai Đại-Đạo. Ngài góp công nhiều trong
nền Đạo Cao-Đài:
Ngày 30-10 Ất-Sửu (dl 15-12-1925)
Ông AĂÂ giáng dạy rằng:
"Ngày mùng 1 tháng 11 này (dl 16-12-1925) Tam vị phải
VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO. Tắm gội cho tinh-khiết, ra quì giữa
Trời cầm 9 cây nhang mà vái rằng: "Ba Tôi là: Cao-Quỳnh-Cƣ,
Phạm-Công-Tắc, Cao Hoài-Sang.Vọng bái CAO-ĐÀI
THƢỢNG ĐẾ, ban ân đủ phúc lành cho ba tôi cải tà qui
chánh."
Sớm mai ngày mùng một, ông Cao-Quỳnh Cƣ đi mƣợn một
Đại Ngọc-Cơ của ông Tý ở ngang nhà (cũng ở đƣờng
Bourdais, Sài-gòn). Nhớ lời Ông AĂÂ dạy, ba ông quì ngoài
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sân, sắp đặt có một cái bàn nhỏ, quì chống tay trên bàn, cầm
9 cây nhang mà vái: "Ba tôi là: Cao-Quỳnh-Cƣ, Phạm-Công
Tắc, Cao Hoài-Sang. Vọng bái Cao-Đài Thƣợng Đế ban ân đủ
phúc lành cho Ba tôi cải tà qui chánh.". Ba ông cứ tịnh tâm
mặc niệm vái nhƣ lời Ông AĂÂ dạy, không nhớ tới cái vụ quì
ngoài đƣờng có kẻ qua ngƣời lại dập-dìu, lớp thì xe cộ họ đi
chơi, đi coi hát về, họ dừng chân lại coi ba ông cúng vái ai mà
quì ngoài sân cỏ nhƣ vậy. Ai coi mặc ai, ba ông cứ quì đó cầukhẩn van vái cho tàn hết 9 cây nhang. Ngày Vọng Thiên Cầu
Đạo là sắp vô đề mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, các Đấng dìudắt ba ông lần lần, nghĩa là ba ông mới nhập trƣờng Đạo."
Tại sao Đức Phật-Mẫu dạy phải cầm 9 cây nhang mà khấnvái? Bởi mỗi ngƣời là một tế-bào khởi thủy cho sự trƣờng tồn
của nền Đại-Đạo. Nền Đạo trải qua nhiều lúc gian truân. Sau
khi Đức Hộ-Pháp tự lƣu vong sang Miên quốc để tránh cảnh
nồi da xáo thịt, lúc ấy Hội-Thánh có mời Ngài về để lèo lái con
thuyền Đạo đang luân vơi. Ngài có làm bài thơ vào tháng 71970 hai câu đầu là:
Hội Thánh mời giao nắm Đạo quyền,
Mƣời ba năm một dạ trung kiên
Hẳn Đức Ngài biết mình chỉ giúp Đạo hơn 13 năm thôi? Đến
khi qui Thiên Ngài giáng Cơ và cho sửa hai câu đầu nhƣ trên,
còn toàn bộ giữ nguyên. Thế nên bài thơ ấy hàng năm làm:
Bài thài để dâng hiến lễ Ngài Thƣợng Sanh
Từ lúc đƣa tay nắm Đạo quyền
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm noi bậc Thánh hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên,
Những mong huệ trạch trên nhuần gội,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SỨ MẠNG LÀM XONG giữ trọn nguyền.
(Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang)
Ngài Qui Thiên ngày 26 tháng 3 năm Tân-Hợi (1971) tại Sài
gòn, nhƣng Hội-Thánh rƣớc về Toà-Thánh làm lễ Thánh tang
cho Ngài. Một đám tang lớn nhất trong nƣớc, kể cả đời lẫn
Đạo. Nhất là toàn Đạo để tang Ngài nhƣ một "rừng tang"
trắng.
Đức Hộ-Pháp có lời tiên tri qua bài Thi:
Cao-Đài khai Hội tại Tây trƣờng
Cải cựu hoán tân chế Lệ Thƣơng
Qui chánh cải tà hoàn miếu võ
Tòng chơn khử giả định phong cƣơng
Hồng Môn thử nhựt tri thành bại,
Xích Bích kim triêu biện nhƣợc cƣờng.
Phụng tấn Long hồi huờn Nhứt thổ.
Lập cân hiển hiện buổi Huỳnh Lƣơng.
Bài này là một trong số nhiều bài thơ của Đức Hộ Pháp. Ngoài
lời tiên tri về vấn đề thời cuộc qua các điển xƣa tích cũ làm
dẫn chứng cho sự việc ngày nay, chúng tôi không đủ khả năng
bàn luận. Duy chỉ hai câu cuối là dùng lối chữ Hán chiết tự
cũng lý thú xin ghi để làm quà hiến cho chƣ độc giả:
Phụng là loài điểu, trong Dịch chỉ thời gian là tháng, năm Dậu.
Long là chỉ vì Vua: ngƣời đứng đầu một quốc gia, một lãnh
thổ. Huờn là hiệp lại. Nhứt 一 và Thổ 土 đặt lên nhau thành ra
chữ VƢƠNG 王. Câu cuối: Lập 立 là đứng, cân 巾 là khăn. Hai
chữ này đặt lên nhau sẽ thành chữ ĐẾ 帝. Nhƣ vậy cả hai chữ
mới tìm thấy đọc thành VƢƠNG ĐẾ nghĩa là có Vua Trời.
Hình ảnh ngƣời đứng trên Ngai mà đội khăn đây là Đức
Thƣợng Sanh khi mặc phẩm phục thì Ngài đội khăn, gọi là
"bao tải xanh" là hình ảnh Vua Đời đó vậy.
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LỮ KHÁCH
旅客
Ông Phạm-Công-Tắc hết lời khen lời châu ngọc về điệu thơ
Tiên của Thất Nƣơng xong hoạ lại ngay:
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!

LỮ TỔ
Gia Định: le 23 Novembre 1940
LỮ Vọng ngồi câu kế đợi thời,
TỔ tiên uất-ức để an nơi.
ĐỀ huề ai gạt hƣ cơ hội,
THI thố bạo gan thí cuộc đời.
Cuộc đời lắm lúc trải gay go,
Luống chịu tầm phƣơng dắt các trò.
Đạo đức góp nhen thành núi lớn,
Sau ngồi thong thả chẳng buồn lo
Buồn lo một nỗi lấm lƣơng tâm,
Rửa sạch bụi trần đắc diệu thâm.
Chặt đứt dây oan tầm cảnh sáng,
Mê đồ chớ vọng sẽ đăng lâm

LỮ VỌNG
Những ngày đầu khai Đạo, Thầy giáng Cơ thâu môn đệ, mỗi
ngƣời đƣợc một bài tứ tuyệt nhƣ ông Trần Văn Hƣơng ở Long
Thành đây. Thầy ngụ ý nhƣ tích xƣa của Lữ Vọng chờ thời:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cƣời nhƣ Lữ Vọng lúc suy thời,
Chẳng lái chẳng chèo khó nỗi bơi.
Ðƣa rƣớc cho qua cơn khách đón,
Thân còn chẳng tiếc lựa là lời. ( Thâu)

LỪA ĐẢO
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Biết bao kẻ gọi là thƣơng Đạo,
Cận bên mình lừa đảo phản tâm.
Chờ khi trở giáo hại thầm,
Ghét ganh hám vọng chớ lầm kẻ ngoa.

LỪA LỌC
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bề trong ngay thẳng tỏ bề ngoài,
Miệng chánh thì đời vốn trái tai.
Lừa lọc cho cùng rồi nhứt định,
Ðừng quen tính một chẳng dè hai.

LỬA LÒNG
Ông Quí-Cao giáng hoạ ngay thi của Bát Nƣơng Diêu TrìCung có câu:
Một tiếng U-minh gióng cửa Không,
Phồn-hoa giục tỉnh giấc đƣơng nồng.
Ngồi thuyền Bác-Nhã qua tình biển.
Mƣợn nƣớc nhành dƣơng rƣới lửa lòng.
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LỬA TAM MUỘI
Thầy nhắc: "Ðạo tuy cao, song nên biết sức Quỉ cũng chẳng
hèn. Nếu không ngăn ngừa dằn lửa nóng trong tâm thì lửa
Tam Muội của Quỉ vƣơng đốt cháy".

LỬA THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ ĐẠO
Ý nghĩa là ngƣời thợ bạc dùng lửa để thử vàng để xem tuổi
vàng cao thấp và có giả mạo chăng? Bao nhiêu phần trăm
thực, nên nói là "lửa thử vàng". Ngƣời hành đạo phải trả giá
cho hành tàng của mình bằng những sự gian nan, cực nhọc.
Vì ngƣời có nhiệt tâm mới dám đem hết sức ra mà phụng sự
cho đại nghiệp và làm hết sức mình thì vất vả, gian nan là vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Về Bí pháp của Đạo cũng nhƣ triết lý của
Đời: là càng đau khổ thì càng kinh nghiệm, càng thanh cao.
Con đƣờng Thiêng liêng lập vị của Đạo cũng do nơi Bí Pháp
ấy. Thử hỏi từ ngàn xƣa, biết bao vị đắc đạo mà không nhờ
trong khuôn khổ nào chăng? Lại có câu: "Lửa thử vàng, gian
nan thử Đạo" là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu thoảng nhƣ đi
trên con đƣờng lập vị thiêng liêng đƣợc sung sƣớng hoặc dễ
dàng hoặc không cần chi phải mệt xác mệt trí, hoặc không có
chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay hình thể, thì nhơn loại
trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Nhƣ thế, các em
nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng không? Hẳn
là không phân biệt rồi.".
Ðức Quyền Giáo Tông đọc diễn văn tại Tòa Thánh, ngày
mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934) Ngài than:
"Ai toan bứng gốc phá chồi của nền Ðạo, thì để Thiêng Liêng
quyết đoán, mình cứ nắm giữ luật lệ của Thầy và Ðức Lý Giáo
Tông đã thành lập từ buổi ban sơ thì thành Ðạo, vì luật lệ của
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ thể Thiên hành hóa là món binh khí
diệt Tà quyền.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðời có thạnh có suy,
Ðạo động tịnh chuyển xây,
Lửa thử vàng, gian nan thử Ðạo".
Thi văn dạy Đạo rằng:
Thiệt vàng gặp lửa tuổi càng cao,
Dầu gọi mình khờ cũng chẳng nao.
Theo Ðạo Cao Ðài ơn cứu độ,
Muôn năm hƣởng phƣớc trở về sau.

LƢỚI NGHIỆP DÂY OAN
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
Mới bày đặt chia đƣờng rẻ ngõ,
Ong lìa bầy kiến nọ bỏ hang.
Rần rần lƣới nghiệp dây oan,
Xé lòng ân-ái lòng tan oán cừu.

LƢỚI TRỜI
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Heo trâu thân thể mạt hèn thay,
"Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây.
"Lộng lộng lưới Trời tuy sếu-sáo,
"Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày."

LƢỠI LIỀM
Ngày 10-10-Canh Dần (dl: 19-11-1954) Đức Quyền Giáo Tông
giáng Đàn nói chuyện với Ngài Cao Tiếp-Đạo về cơ Đạo, Đức
Ngài có cho Thi:
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Lƣỡi liềm chi dễ sánh Kim câu
Gây sự bởi ai tạo buổi đầu
Đông hải mênh mông còn phải cạn,
Tây Hồ chật hẹp độ bao sâu?

LƢƠNG
• LƢƠNG 糧 Lúa gạo và thức ăn, lƣơng thực. Td: Lƣơng điền,
Lƣơng viện.
• LƢƠNG 良 Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Td: Lƣơng sanh,
Lƣơng tri.

LƢƠNG DÂN
良民
Lƣơng dân 良民 là Ngƣời dân lƣơng thiện, chỉ lo làm ăn
không hay gây rối loạn làm mất trật tự, ngƣời có đạo đức.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Nghiêu Thuấn lƣơng dân, an cƣ lạc nghiệp, cộng
hƣởng thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phƣớc":
堯舜良民, 安居樂業, 兯享盛治太平, 清閒幸福

LƢƠNG ĐIỀN - CÔNG NGHỆ - THƢƠNG MÃI
糧田-工藝-商賣
E: Agriculture - Industry - Commerce.
F: Agriculture - Industrie - Commerce.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lƣơng thực. Điền: ruộng. Công:
thợ. Nghệ: kỹ nghệ. Thương: buôn bán. Mãi: bán).
- Lƣơng điền là cơ quan làm ruộng sản xuất lúa gạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Công nghệ là chỉ chung việc dùng thợ và máy móc sản xuất
hàng hóa tiêu dùng.
- Thƣơng mãi là chỉ việc mua bán, trao đổi hàng hóa.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Cơ Quan Phƣớc-Thiện là một bộ phận của đạo cần
phải khai mở nhiều sở lƣơng điền, công nghệ, thƣơng
mãi để tạo ra các thứ vật chất của cải hầu nuôi sống
cho công quả.
Trong Đạo, nhứt là trong Hội Thánh Phƣớc Thiện còn
nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết, chẳng hạn
nhƣ việc lập thêm các sở lƣơng điền công nghệ và
khếch trƣơng kinh tế để cho các Đạo sở có nơi lập
công bồi đức và để thực hành chủ nghĩa cứu khổ phò
nguy vì đó là sứ mạng đặc biệt của cơ quan Phƣớc
Thiện. Ngoài ra, còn nhiều Chức Sắc vì hoàn cảnh
riêng không làm tròn nhiệm vụ theo sự qui định của
Đạo mà phải bị đình đãi việc cầu thăng.

LƢƠNG HỮU KHÁNH (Tên)
(Tuổi trẻ tài cao: Thần đồng Việt Nam)
Lƣơng Hữu Khánh là con của quan Bảng Nhãn Lƣơng Đắc
Bằng, sanh vào thời Mạc tiếm ngôi nhà Lê (1528-1592), lọt
lòng mẹ thì cha mất, nhà nghèo mà mạnh ăn. Một buổi đi học
về sang một chuyến đò cùng năm, ba ông thầy chùa đi làm
đám về. Mấy thầy lấy xôi chuối ra ăn mời Khánh. Khánh nói
mấy thầy có bao nhiêu đó mà mời tôi, tôi ăn thì còn đâu mấy
Thầy ăn. - Không hề gì, trò em cứ làm một bài thơ cho chúng
tôi, chúng tôi để hết xôi chuối cho trò ăn. Khánh liền đọc:
Cùng qua một chuyến đò
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Hòm kinh sử, túi Kim Cang,
Ngƣời tớ cùng sang một chuyến thoàn.
Ngƣời lại rằng thiền ngƣời húng hính,
Tớ qua biển Thánh tớ nghinh ngang.
Sao ngƣời chẳng nhớ lời Hàn Dũ,
Đây tớ còn căm lửa Thủy Hoàng.
Ngƣời tớ phân nhau đâu tới đó,
Ngƣời trông thành Phật, tớ nên quan.
(Lƣơng Hữu Khánh)
Ai nấy đều khen thơ hay mà ăn cũng giỏi vì Khánh đã ăn hết
xôi chuối của mấy ông thầy rồi.

LƢƠNG PHU NHÂN
(Gƣơng ngƣời vợ tiết liệt)
Lƣơng Phu Nhân hay Đào Nƣơng là ngƣời có nhan sắc
khuynh thành, sanh trƣởng tại làng Chuế Cần, Tổng Tử Mặc,
huyện Y Yên, tỉnh Nam Định (Việt Nam). Lúc vua Lê khởi
nghĩa ở Lam Sơn, Bà xin chồng bà là Đinh Tuấn để cho Bà ra
lập hàng nƣớc ở thành Cổ Lộng, lợi dụng nhan sắc khuyến dụ
quan quân nhà Minh, phục rƣợu chúng say, bỏ chúng vào bao,
cột chặt cho chúng không thể thoát khỏi, rồi nửa đêm đón
quân của vua Lê vào lấy thành. Lê Thánh-Tôn sau phong cho
Bà: KIẾN QUỐC PHU NHƠN". Nay còn Đền thờ ở làng Chuế
Cần.

LƢƠNG HƢỚNG
Nghị định thứ tƣ của Đức Lý Giáo-Tông dạy:
Ðiều thứ ba: - Thái Chánh Phối Sƣ, đặng quyền điều đình sự
Phổ Độ, tài liệu của Ðạo đều nơi ngƣời chủ, định lƣơng
hƣớng cho Chức Sắc Thiên Phong, lo về tài chánh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢƠNG SANH
良生
E: Good man.
F: Bon homme.
(Lương 良: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Sanh 生: ngƣời sống, chỉ
nhơn sanh). Lƣơng sanh là ngƣời đạo đức, cao thƣợng, tốt
lành. Đó là những chơn linh cao trọng lãnh lịnh Ngọc Hƣ Cung
giáng phàm để làm tƣớng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo, rồi
lập thành Hội Thánh thay thế hình thể của Đức Chí Tôn tại thế.
Đức Chí Tôn có nói: "Thầy dùng lƣơng sanh để cứu vớt quần
sanh". Chúng ta thử nghĩ lại coi cửa Đạo Cao Đài chúng ta,
Đức Chí Tôn lấy triết lý nó là gì, thử coi chúng ta lập đức đƣợc
hay không, suy đoán coi? Ổng đến Ổng tuyển chọn lƣơng
sanh làm Thánh Thể của Ổng, mà phụng sự cho nhơn loại
đƣơng thống khổ, tƣởng không nền chơn giáo nào tu tâm có
năng lực hơn phƣơng pháp ấy."..
"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 rõ-ràng 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".
Bà Đoàn thị Điểm rằng: Thiếp xin dâng một thiên văn:
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Trƣờng Long Hoa nay đà mở hội,
Tuyển lƣơng sanh nắm mối độ dân.
Tiếng chuông cảnh tịnh reo ngân,
Việt hồn tỉnh giấc thế trần Nam Kha.

LƢƠNG TÂM
良心
E: The conscience.
F: La conscience.
(Lương 良: tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Tâm 心 cái tâm của mỗi
ngƣời). Lƣơng tâm là cái thiên tâm của con ngƣời, cũng gọi
là Thiên lƣơng.
- Theo Triết lý học, Lƣơng tâm là cái năng lực cá nhân tự giám
sát, tự đề ra cho mình những yêu cầu về đạo đức, đòi hỏi phải
hoàn thành những nhu cầu ấy và tự đánh giá về hành động.
- Tôn giáo định nghĩa: Lƣơng tâm là cái tâm tốt đẹp sẵn có của
Trời ban cho để khuyên bảo con ngƣời phải ăn ở hiền lành,
hành động cho công bằng, hợp đạo lý.
Thƣờng khi làm điều gì sái quấy thì bị lƣơng tâm cắn rứt đó là
"Tòa án lƣơng tâm" réo gọi sau giấc ngủ quên.
Mạnh Tử 孟子 bảo: có lƣơng tâm thì ngƣời ta mới đƣợc điều
Nhân-nghĩa; trái lại chỉ vì đắm đuối vào đƣờng vật chất do
Thất tình Lục dục xuôi khiến, nên Lƣơng tâm con ngƣời mới
mờ tối đi, thành thử bị đánh mất. Muốn giữ cho đƣợc cái
Lƣơng tâm thì phải tồn tâm, tức là giữ cho còn cái bản tâm hƣ
linh. Vậy nên: Quân tử sở dĩ khác ngƣời là chỉ có sự giữ cho
còn cái tâm mà thôi. "Quân tử sở dĩ dị ƣ nhân giả, dĩ kỳ tồn
tâm dã" 君子所以 異於人者, 以其存心也.
Giữ đƣợc cái tâm, còn phải nuôi dƣỡng cho ngày càng sáng
suốt. Muốn vậy, con ngƣời phải quả dục 寡慾 là giảm lòng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ham muốn. Bởi khi nuôi cái tâm thì không gì hay hơn quả dục:
"Dƣỡng tâm mạc thiện ƣ quả dục" 養心莫善於寡慾
Thứ Tƣ, 24-11-1926 (âl: 20-10-Bính Dần)
Đức Chí Tôn 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; phải quấy Thần Thánh chỉn chép biên, thƣởng phạt duy
đợi ngày chung cuộc. Khá biết lấy!"
Thầy đã nói, nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho
một Chơn Linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy tƣởng
chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng: Đấng Chơn Linh ấy
vốn vô tƣ, mà đặng phép giao thông cùng cả chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hƣ Cung,
nhứt nhứt điều lành việc dữ đều ghi chép không sai, đặng
dâng vào Tòa Phán xét, bởi vậy nên một mảy không qua, dữ
lành đều có trả; lại nữa, các Chơn Linh ấy tánh Thánh nơi
mình, đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ
các con, thƣờng nghe đời gọi "lộn Lƣơng tâm" là đó. Nhƣ các
con nói dối, trƣớc chƣa dối với ngƣời, thì các con đã nói dối
với Lƣơng tâm, tức là Chơn Linh"
Phải tự sửa mình cho ngay chính "Thắng ngƣời chƣa phải
thắng, thắng ta mới thật thắng". Làm việc gì cũng cứ theo lẽ
phải, nghe tiếng gọi của Lƣơng tâm, sau khỏi hối hận, Lƣơng
tâm không có gì chỉ trích hành động của ta. Tự xét không có gì
tự hổ thẹn với Lƣơng tâm thì ta đƣợc sung sƣớng biết chừng
nào, chính Lƣơng Tâm là thầy hay, đƣa đƣờng chỉ lối cho ta
tìm cái lẽ sống vui.
Đức Chí Tôn giáng cơ ban thi cho Đức Quyền Giáo Tông:
Già trí đừng lo trí chẳng già,
Lƣơng tâm mình biết, hỏi chi xa.
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Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn đạo,
Hƣ thiệt rồi đây cũng biết mà.
(11-1-1926)

LƢƠNG TỂ
良宰
E: Good mandarine.
F: Bon mandarin.
(Lương: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Tể: chức quan đứng đầu
trong triều. Tể tƣớng là chức quan đứng đầu triều đình, nhƣ
Thủ Tƣớng ngày nay). Lƣơng tể là vị quan đứng đầu tài giỏi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu:
Xuân Thu định vững ngôi lƣơng tể.

LƢƠNG THẦN
E: The lucky day.
F: Le jour faste.
Lương: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Thần: ngày). Lƣơng thần là
một ngày tốt, Nhiều may mắn
Sớ Văn: "Kim vì sóc nhựt lƣơng thần, chƣ Thiên phong"....

LƢƠNG THIỆN
良善
Kinh Sám Hối có câu:
"Người lương thiện ra vào thong-thả,
"Kẻ tội nhiều đày-đọa rất minh."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢƠNG TRI - LƢƠNG NĂNG
良 知-良 能
E: Psychological conscience - Instinct.
F: Conscience psychologique - Instinct.
- Ngƣời không suy nghĩ mà biết là có lƣơng tri, tức là sự hiểu
biết sẵn có do Trời phú cho. Nói là học ít biết nhiều
- Ngƣời không học mà giỏi là có lƣơng năng. Vậy lƣơng năng
là cái khiếu tự Trời phú cho để làm điều hay khéo (Lương là
Tốt, lành, hay, giỏi. Tri: sự hiểu biết. Năng: khả năng). Câu này
từ sách Nho nói rằng: "Nhân chi sở bất học nhi năng giả, kỳ
lƣơng năng dã; sở bất lự nhi tri giả, kỳ lƣơng tri dã".
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo may duyên đƣợc Đức Chí Tôn
chọn làm Ngự-Mã-Quân của Ngài để thay Ngài lập nền Chánh
giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay thế tất cả Tôn Giáo
đã có từ trƣớc. Vì lẽ các Tôn-Giáo ấy ngày nay không phù hợp
với lƣơng-tri, lƣơng-năng của loài ngƣời nữa. Hay nói một
cách khác là các nền Tôn-Giáo ấy ngày nay đã bị bế".
Lại nữa: "Do tại Bí-pháp không đúng lƣơng tri lƣơng năng của
loài ngƣời, lƣơng-tri lƣơng-năng của mỗi ngƣời đƣơng thời
buổi này đã đạt đến mức cao thƣợng, trọng hệ là những triết-lý
đơn sơ buổi nọ của các nền Tôn giáo để tại mặt thế này, hồi
buổi Thƣợng cổ không cầm đƣợc quyền năng cùng tâm lý của
nhân loại trong khuôn-khổ đạo-đức tinh-thần nữa".
Đức Phật Quan Âm thì nhắc nhở nên Cúng kiếng thƣờng, Bà
giáng Cơ ngày 8 tháng 5 năm 1933 (Quí Dậu):
QUANG minh chánh đại lập tâm thành,
ÂM chất khả tu Ðạo khả minh.
BỒ liễu nhứt thân sanh biến hóa,
TÁC thành kim thể đắc trƣờng sanh.
Chào các em. Các em phải lo cúng kiếng thƣờng.
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1- Một là tập cho Chơn thần đƣợc gần gũi các Ðấng Thiêng
Liêng cho đặng xán lạn.
2- Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại Từ Bi tha thứ tội tình cho các
em và cả chúng sanh.
3- Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là
lẽ tự nhiên.
4- Bốn là tâm có cảm thì lòng Bác ái mới mở rộng, mà nhứt là
khiếu lƣơng tri lƣơng năng của các em cũng nhờ đó mà lần
hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à.!
Còn việc Phổ Độ, các em chớ nên vội quá, mà cũng chẳng
nên biếng nhác quá! Các em mỗi đứa phải để lòng vào đó thì
mới có cảm động đến Ðức Ðại Từ Bi và có để lòng lo thì mới
thành. Dầu một việc nhỏ mọn ở thế gian nầy cũng phải vậy.
Huống chi Ðại Ðạo là việc cứu vớt cả chúng sanh đƣơng chìm
đắm trong biển trầm luân kia. Các em rán noi theo lời Thiếp thì
có ngày đƣợc vinh diệu. Cái vinh hoa ấy, ở thế gian chẳng hề
có đặng."

LƢƠNG VẬT
糧物
E: Food.
F: Aliment.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lƣơng thực. Vật: vật, những thứ
có hình dạng cụ thể). Lƣơng vật là những vật dùng làm thức
ăn gọi là lƣơng thực nhƣ: Lúa, đậu, khoai, trái cây, rau cải
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mọi lƣơng vật đều có chất sanh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢƠNG VIỆN
糧院
E: The institute of supply.
F: Institut de l'intendance.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lƣơng thực. Viện: tòa nhà lớn)
Lƣơng Viện là một trong Cửu Viện Cửu-Trùng-Đài, có nhiệm
vụ quản lý và phân phối lƣơng thực để nuôi các Chức sắc và
các nhơn viên công quả của các cơ quan trung-ƣơng tại Tòa
Thánh- Tây Ninh. Đứng đầu Lƣơng Viện là một vị Thƣợng
Thống, phẩm Phối Sƣ, có các vị Phụ Thống, Quản Văn phòng
và nhiều thƣ ký giúp việc.
Lƣơng Viện chịu hệ thống trực tiếp của Thái Chánh Phối Sƣ.
Nữ Phái Cửu-Trùng-Đài cũng có tổ chức Cửu Viện nên cũng
có Lƣơng Viện Nữ phái Cửu-Trùng-Đài.
Bên Cơ Quan Phƣớc-Thiện cũng có tổ chức Cửu Viện, nên có
Lƣơng Viện Nam phái và Nữ phái Phƣớc Thiện.
Vậy thì: LƢƠNG VIỆN đảm trách vấn đề thực phẩm (tiếp thu,
phân phối, nấu nƣớng) cho tất cả Chức sắc, Chức việc, Tín đồ
hành sự ở các cơ quan Trung-ƣơng của Hội-Thánh.
Thái Chánh Phối-sƣ lo về mặt Tài Chánh, gìn giữ sản nghiệp
của Ðạo, làm Chủ-tọa Hội Thánh. Dƣới quyền Thái Chánh
Phối Sƣ có 3 Viện:
*Hộ Viện: Lo việc thâu xuất tài chánh, phân phát lƣơng hƣớng,
phụ cấp cho Chức sắc (Trésorerie).
*Lương Viện: Bảo đảm sự sanh nhai, tìm phƣơng nuôi sống
toàn Ðạo về mặt vật thực (Intendence).
*Công Viện: Lo việc tạo tác dinh thự, đƣờng giao thông, gìn
giữ sản nghiệp của Ðạo (Travaux puplics).
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LƢƠNG VỤ
糧務
E: Affair of food.
F: Affaire de vivre.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lƣơng thực. Vụ: việc). Lƣơng Vụ
là một trong Tứ Vụ của Thánh Thất, có nhiệm vụ lo về lƣơng
thực để nuôi Chức sắc và các nhơn viên công quả phục vụ nơi
Thánh Thất sở tại, thuộc địa phƣơng.
Ban Tứ Vụ gồm: Lễ Vụ, Hộ Vụ, Công Vụ, Lƣơng Vụ

LƢƠNG VƢƠNG
梁王
(Lương: nƣớc Lƣơng, nhà Lƣơng bên Tàu. Vương: vua).
Lƣơng Vƣơng là vua nƣớc Lƣơng, hiệu là Võ Đế, nên
thƣờng gọi là Lƣơng Võ Đế.
Lƣơng Võ Đế ( 502- 549)
Theo Trung quốc sử lƣợc, vua nhà Tề là Phế Đế Bảo Quyên
chơi bời vô độ, bỏ bê triều chánh, ngƣợc đãi đại thần. Tôn thất
nhà Tề tên Tiêu Diễn đang làm Thứ Sử Ung Châu, hợp binh
với em của vua Tề là Bảo Dung, dấy lên ở Giang Lăng, chống
lại Phế Đế Bảo Quyên. Bảo Dung tự lập làm vua, hiệu là Hòa
Đế. Tiêu Diễn đánh lấy Quách Thành, phá Tầm Dƣơng, vây
Kiến Nghiệp, Hòa Đế bị giết. Tiêu Diễn vào kinh đô, buộc vua
Tề nhƣờng ngôi cho. Tiêu Diễn lên làm vua, đổi quốc hiệu là
Lƣơng, xƣng là Lƣơng Võ Đế, năm 502.
Lƣơng Võ Đế giết hại tôn thất nhà Tề. Tôn thất nhà Tề cầu
cứu nƣớc Ngụy. Hai nƣớc Lƣơng và Ngụy đánh nhau, tƣớng
của Ngụy là Hầu Cảnh chạy sang đầu Lƣơng Võ Đế, đƣợc
Lƣơng Võ Đế trọng dụng, phong làm Hà Nam Vƣơng. Lƣơng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Võ Đế có tài kiêm văn võ, nên đã làm nƣớc Lƣơng một thời
hùng mạnh. Nhƣng nhà vua rất hâm mộ Đạo Phật và qui y
Phật pháp vào năm 517.
Năm 527, Lƣơng Võ Đế vào chùa làm sƣ tu hành. Các quan
yêu cầu dữ lắm, vua mới trở lại ngôi. Năm 529, vua lại vào
chùa tu hành lần nữa. Năm 538, có sứ đƣa về nƣớc Xá-lợi
của Phật. Vua Lƣơng Võ Đế dạy lập đền thờ. Trong dịp nầy,
vua bố thí cho dân chúng và ra lịnh ân xá các tội nhân bị cầm
ngục. Nhà vua lấy của kho cho xây dựng rất nhiều chùa chiền
ở khắp nơi trong nƣớc, ủng hộ Tam bảo, đƣợc các tín đồ Phật
giáo tôn nhà vua là Phật Tâm Thiên Tử.
Năm 547, Lƣơng Võ Đế lại vào chùa tu nữa. Lƣơng Võ Đế có
ngƣời vợ tên là Hy Thị, tánh tình rất ác độc, ghen tƣơng, hành
hạ các cung phi. Một hôm bà tức giận quá, đâm đầu xuống
giếng chết, bị đọa làm một con rắn mãng xà. Rắn ấy thƣờng
vào cung tác quái, có báo mộng cho Lƣơng Võ Đế biết, xin
vua làm phép giải cứu. Nhà vua thỉnh một vị Thánh tăng là
Thích Bảo Chí làm sám chủ, nhờ Ngài cùng chƣ tăng soạn ra
bộ kinh Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, rồi nhờ chƣ tăng trì tụng
kinh Sám Hối ấy mà cầu siêu cho Bà Hi Thị. Con mãng xà nhờ
nghe Kinh Sám Hối ấy mà đƣợc siêu thăng, thoát xác hiện
hình ra là Bà Hy Thị, mặc Thiên y, bái tạ vua và chƣ tăng, rồi
bay lên Trời. Phép sám hối đó, còn truyền tụng đến ngày nay,
gọi tắt là Lƣơng Hoàng Sám.
Tên Hầu Cảnh, trƣớc đây đầu Lƣơng Võ Đế, đƣợc phong làm
Hà Nam Vƣơng, thấy Lƣơng Võ Đế mê theo việc tu hành, bỏ
bê triều chánh, thế lực suy yếu, nên cất binh làm phản, chiếm
Kiến Nghiệp, Đài thành, vây Lƣơng Võ Đế trong cung, tuyệt
hết lƣơng thực, khiến Lƣơng Võ Đế phải bị chết đói. Năm đó
là 549. Lƣơng Võ Đế làm vua 48 năm, từ năm 502 đến 549,
hƣởng thọ 86 tuổi.Đạt Ma Tổ Sƣ của Phật giáo Ấn Độ, vâng
lịnh Tổ Sƣ đời trƣớc, đi thuyền từ Ấn Độ qua nƣớc Trung Hoa
để hoằng dƣơng Phật pháp tại đây. Ngài đến Quảng Đông
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nƣớc Trung hoa vào năm 520 dƣới thời vua Lƣơng Võ Đế.
Thứ Sử tại Quảng Châu là Tiêu Ngang nghinh tiếp Đạt Ma Tổ
Sƣ và làm biểu tâu cho Lƣơng Võ Đế rõ. Nhà vua sai sứ
xuống thỉnh Đạt Ma Tổ Sƣ về Kim Lăng. Đạt Ma Tổ Sƣ vào yết
kiến Lƣơng Võ Đế. Nhà vua hỏi Tổ Sƣ: - Từ ngày tức vị đến
nay, trẫm cất chùa, đúc tƣợng, chép kinh, độ tăng không biết
bao nhiêu mà kể, có công đức gì không? Đạt Ma Tổ Sƣ khảng
khái đáp:
- Đều không công đức.
- Sao không có công đức?
- Đó chỉ là nhân hữu lậu, chỉ đem đến quả nhỏ trong cõi Trời,
Ngƣời, nhƣ bóng theo hình, tuy có nhƣng không thực.
- Vậy công đức chơn thật là gì?
- Trí phải thanh tịnh, thể phải lắng không, đó là chân công đức.
Công đức ấy không phải lấy việc thế gian mà cầu đƣợc.
- Chân lý cùng tột của Đạo Thánh là gì?
- Trống rỗng, hồn nhiên, không gì là Thánh.
- Trƣớc mặt trẫm là ai?
- Không biết.
Vua Lƣơng Võ Đế nghe mấy câu trả lời của Đạt Ma Tổ Sƣ,
nhà vua không lãnh ngộ đƣợc chỗ huyền diệu của Phật pháp,
nên có ý không thích. Tổ Sƣ nhận thấy không độ đƣợc nhà
vua, nên lén bỏ nƣớc Lƣơng, đi qua nƣớc Ngụy, ẩn vào chùa
Thiếu Lâm trong núi Tung sơn, ngồi tu Cửu niên diện bích,
chờ ngƣời đại căn có duyên phần.
Thánh Ngôn dạy rằng:
Đƣờng tu ví bẳng không lo trƣớc,
Đền điện Lƣơng Vƣơng phải cháy tiêu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢƠNG Y
良醫
E: Good doctor.
F: Bon médecin.
(Lương: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Y: thầy thuốc chữa bịnh).
Lƣơng y là thầy thuốc giỏi, chữa bịnh hay. Nếu thầy thuốc mà
làm hết chức năng của mình thì đƣợc ca tụng "Lƣơng y nhƣ
từ mẫu"
Thầy dạy: "Ðạo hiện thời cũng chẳng khác chi ngƣời bịnh mà
lƣơng y coi chƣa ra chứng. Bề ngoài coi chẳng vẻ chi trầm
trọng, nhƣng một ngày kia nếu chẳng rõ mà chế cải thì xuất tại
trong mà loán ra ngoài. Thế mạnh nhƣ núi đè cây, nhƣ biển
tràn bờ, chẳng thế chi ngăn chống nổi. Ấy là lúc bịnh xung
trong ngũ tạng lục phủ nhập đến cao hoan thì ngƣời bịnh dầu
số Trời cứu vãn cũng không qua khỏi đặng.

LƢỜNG CÂN TRÁO ĐẤU
Thành ngữ này chỉ một tâm hồn thiếu đạo đức, nên có sự gian
lận trong việc mua bán: cây cân để chỉ một sự công bình,
nhƣng ngƣời làm thƣơng mãi thƣờng chế sửa ra cân già cân
non, cốt để kiếm nhiều lời. Đấu là một vật để đong lƣờng thóc,
gạo, thế mà họ cũng tráo trở làm cho lệch lạc đi, cũng mục
đích qua mặt mọi ngƣời hầu có lợi cho riêng mình.
Một chuyện kể về Cây cân Thủy ngân:
Thủy ngân vốn là một loại hóa học, có tỷ trọng rất nặng, không
đứng yên một chỗ, nó xê dịch một cách trơn tru trong ống. Lợi
dụng tính chất này, đôi vợ chồng ngƣời thƣơng buôn mới chế
ra cây cân đổ thủy ngân vào trong cán cân rỗng, muốn làm
cho nặng nhẹ tùy ý, tức nhiên là "mua già bán non". "một vốn
mƣời lời". Một thời gian sau nhờ mƣu mẹo ấy mà họ trở nên
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giàu. Cùng lúc họ lại sanh một cặp con trai khôi ngô tuấn tú.
Vợ chồng ngƣời này rất mãn nguyện, nhƣng biết hồi tâm, nên
bàn với nhau rằng: hãy đập bỏ nó đi hầu để đức cho con. Khi
đập cây cân ra thì thấy có một cục máu đỏ lòm. Không bao lâu
thì hai ngƣời con trai của nhà này lại bệnh rồi lăn ra chết. Sự
đau khổ đến cùng tột, gần nhƣ họ không còn sống nỗi. Lúc ấy
đƣợc Thần báo mộng cho biết rằng: vì sự làm giàu bất chánh
nên Trời mới sai hai con quỉ xuống làm con, để phá cho tiêu
tan của phi nghĩa ấy đi, nhƣng vì biết hồi hƣớng, nên mới rút
hai con quỉ ấy về. Từ đó về sau họ biết tu hành và làm ăn
chơn thật.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trong đời rất hiếm võ-phu,
"Lường cân tráo đấu, dối tu cúng chùa."

LƢỢNG THÁNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu-Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Còn sau nữa cũng nhờ lƣợng Thánh,
Độ thân này dƣỡng tánh tu chơn.
May cho rửa bớt tội trần,
Nợ mang kiếp trƣớc trả lần kiếp nay.

LƢỠNG
Lƣỡng 兩 Hai. Nhƣng hai loại này không thể phân tách ra
đƣợc. Lƣỡng nghi, lƣỡng quyền, Lƣỡng long, Lƣỡng thiệt...

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢỠNG LONG TRANH CHÂU
兩龍爭珠
(Lưỡng: Hai. Long: rồng. Tranh: tranh đấu. Châu: vật sáng
hình tròn nhƣ viên ngọc). Lƣỡng long tranh châu là hai con
rồng tranh đấu với một hột minh châu huyền diệu. Hình ảnh
nầy rất đẹp và rất cân xứng, nên đƣợc các họa sĩ dùng để
trang trí trong các đền, miếu, chùa.
Điển tích: Trong truyện Phong Kiếm Xuân Thu, Kim Tử Lăng
và Vƣơng Tiễn là học trò của ông Hải Triều Thánh Nhân ở
động Vân Quang nƣớc Ảo Ly, vâng lịnh Ngọc Hƣ Cung giáng
trần làm tƣớng phò vua Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc (6
nƣớc). Khi binh Tần kéo đến đánh thành Dịch Châu, thủ đô
của nƣớc Yên, bị Liễu Nhứt Chơn Nhơn là Tôn Tẫn đang phò
tá nƣớc Yên, đánh cho bại trận thảm não nặng nề. Hải Triều
Thánh Nhân tức giận, bay xuống tiếp cứu học trò, đánh với
Tôn Tẫn. Ngày kia, Hải Triều Thánh Nhơn ra binh đánh với
Tôn Tẫn, hai bên gặp nhau, Hải Triều múa gƣơm hai tay xông
tới, Tôn Tẫn cử gậy trầm hƣơng rƣớc đánh. Hải Triều dùng
gƣơm không thắng nổi Tôn Tẫn nên liền dùng phép, lấy ra một
hột minh châu liệng lên không trung. Tôn Tẫn thấy cả Trời hào
quang chiếu sáng, hột minh châu biến ra to lớn, bay nhấp
nháng nhằm đánh lên đầu Tôn Tẫn. Nguyên hột minh châu
nầy, Lão Tổ Hải Triều luyện hồi thuở Trời Đất mới phân, nên
nó rất huyền diệu, có đủ năm sắc hào quang, nếu ném ra giữa
biển đang có sóng to thì biển lặng, nên còn có tên là Định Hải
châu, còn nếu ném lên không rớt xuống đánh ngƣời nào thì
chẳng khác núi đè, dẫu ngƣời tục hay Tiên cũng đều tiêu tan
hồn phách. Tôn Tẫn thấy minh châu bay tới liền vụt một cây
gậy trầm hƣơng lên không. Nguyên cây gậy trầm hƣơng nầy
của Tôn Tẫn là con cù long biến thân. Gậy ném lên liền biến
thành con rồng, trƣơng nanh múa vút đón đỡ hột minh châu.
Nhƣng hột minh châu là vật tiên thiên rất huyền diệu nên rồng
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cự không lại. Tôn Tẫn liền ném thêm cây gậy trần hƣơng thứ
hai, liền hóa thành rồng, cả hai rồng cùng kháng cự minh châu
thì mới đặng cầm đồng, làm cho minh châu không đánh xuống
đƣợc, cứ lơ lửng trên không trung, tạo thành một hình ảnh rất
đẹp, gọi là Lƣỡng long tranh châu. Rốt cuộc Hải Triều phải
thâu hột minh châu và Tôn Tẫn thâu hai con rồng thành hai
gậy trầm hƣơng trở lại.

LƢỠNG LONG TRIỀU NGUYỆT
兩龍朝月
(Lưỡng: Hai. Long: rồng. Triều: chầu. Nguyệt: mặt trăng).
Lƣỡng long triều nguyệt là hai rồng chầu mặt trăng.
Đây cũng là một đề tài mà các họa sĩ trang trí rất ƣa chuộng.
Nhƣng dề tài Lƣỡng long triều nguyệt có lẽ dựa vào đề tài
Lƣỡng long tranh châu. Hai rồng ở tƣ thế tranh đấu thì phải
uốn khúc vẫy vùng, giƣơng nanh múa vút; còn hai rồng chầu
nguyệt thì ở tƣ thế phục tùng, nằm thẳng mình. Ai thích sự
tranh đấu thì trang trí Lƣỡng long tranh châu, ai thích sự hòa
hảo tốt đẹp thì trang trí Lƣỡng long triều nguyệt.

LƢỠNG NGHI
兩儀
E: Two principles: Yin and Yang.
F: Deux principles: Yin et Yang.
(Lưỡng: hai. Nghi: ngôi). Lƣỡng nghi là hai ngôi: Ngôi Âm và
Ngôi Dƣơng. Ngôi Âm đƣợc gọi là Âm quang, Ngôi Dƣơng là
Dƣơng quang. Lƣỡng Nghi do Thái Cực phân ra.
Lƣỡng nghi: theo Chu Hy, nhân sinh vạn vật đều có một Thái
cực. Thái cực phân ra Lƣỡng nghi là Âm Dƣơng. Âm Dƣơng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là hai yếu tố tƣơng phản nhau nhƣ nam và nữ, sáng và tối,
ngày và đêm… Nhờ sự tƣơng phản mà Âm Dƣơng đun đẩy

biến hóa vô cùng. Tuy bản chất đối nghịch nhau, trong cái này
lại có cái kia nhƣ trong Dƣơng thịnh (Thái Dƣơng) thì có chút
Âm (Thiếu âm) và ngƣợc lại. Thật ra cả hai yếu tố Âm Dƣơng
luôn luôn hòa lẫn nhau và đóng vai trò quan trọng trong sự
sinh thành của vạn vật. Âm trƣởng thì Dƣơng tiêu, Dƣơng
trƣởng thì Âm tiêu. Âm tăng lên đến chỗ cực thịnh thì Dƣơng
sẽ phát sinh và Âm sẽ phải thoái đầu và ngƣợc lại. Đó là luật
Lƣỡng phân, Lƣỡng hợp.
Lƣỡng-Nghi là cơ Âm Dƣơng phối hợp thì 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. Nhƣ: Trời có sáng tối, ngƣời có Nam Nữ, 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, luôn luôn trong Dƣơng có
Âm và trong Âm cũng có Dƣơng. Nho-gia gọi "Vạn vật phụ âm
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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 hòa là cơ sanh
hóa. Nhìn trên đồ hình Âm Dƣơng biến hoá thấy:
- Trong phần Dƣơng lớn gọi là Thái Dƣơng
phần Âm nhỏ gọi là Thiếu Âm
số 2
- Trong phần Âm lớn gọi là Thái Âm
Dƣơng nhỏ gọi là Thiếu Dƣơng
số 3

số 1, có
số 4, có phần

- 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.
Thánh ngôn Thầy dạy: "Thầy phân Thái Cực ra Lƣỡng Nghi,
Lƣỡng Nghi phân Tứ Tƣợng. Tứ Tƣợng biến Bát Quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn Khôn Thế giái".Bắt
đầu từ đây Vũ-trụ đã xuất hiện ngôi Thái Cực duy nhứt và
Đấng Chƣởng-quản ấy đƣợc gọi là Ngọc Hoàng Thƣợng-Đế
mà ngày nay ngƣời Tín-hữu Cao-Đài hân-hạnh xƣng tụng
Ngài là Đức Chí-Tôn, là Ngọc-Đế, là Đại Từ-Phụ
Đức Chí-Tôn phân Thái Cực ra Lƣỡng Nghi: Dƣơng Quang và
Âm Quang. Ngài Chƣởng quản Khí Dƣơng Quang. Đức Chí
Tôn mới phân thân ra là Đức Phật Mẫu là ngôi thứ nhì để
Chƣởng quản Khí Âm Quang. Vậy, nguồn gốc của Đức Phật
Mẫu là một hóa thân. Quan niệm của Thiên Chúa giáo cũng
không ngoài Lý Âm Dƣơng về thủy Tổ là ông Adam và Bà Eva
Đức Hộ-Pháp cũng nói trong đêm Giáng sinh 01-12 năm GiápNgọ rằng: "Mỗi năm Bần-Đạo đã giảng về Đạo của Chúa
Jésus Christ nhiều rồi. Nhƣng hôm nay Bần Đạo vẫn nhắc lại
Đạo của Đấng Cứu Thế. Trong Sấm Truyền của Thiên Chúa
Giáo có nói rằng: Tổ Tông của loài ngƣời là Bà Eve và Ông
Adam do nơi tay Đức Chí Tôn đào tạo ra, lại còn ban thƣởng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một đặc ân cho ở nơi vƣờn Địa Đàng. Nơi ấy Tiên Gia của
chúng ta gọi là Tiên Cảnh. Nhờ Đức Chí-Tôn ban cho một
điểm linh-quang nên con ngƣời khôn hơn loài vật hữu sinh
đồng chung sống với nhau, không biết chết là gì. Nhƣng khi
Đức Chí Tôn cho ra ở nơi Địa-Đàng, không giữ lời dặn của
Đức Ngài, ăn trái Cấm nên bị Đức Chí Tôn phạt đuổi ra khỏi
Địa-Đàng. Vì lẽ mất nghĩa với Đức Chí-Tôn nên phải chịu khổ
não. Xét ra cho kỹ giờ phút này nhơn loại khổ não là bị điều
phạt của Đức Chí Tôn đuổi ra khỏi Địa Đàng ấy. Vì cớ nên
Ông cha ta trở nên phàm tục không còn vẻ Tiên phong Đạo
cốt nữa nên phải chịu Luật Luân-Hồi là vậy".
Bài Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu có câu:
"Kể từ hỗn độn sơ khai,
"Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu,
"Lưỡng Nghi phân Khí Hư vô,
"Diêu Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh."

LƢỠNG NGHI QUANG (ĐĂNG)
Đây là nói ý-nghĩa Hai cây đèn thờ trên Thiên bàn. Theo bản
đồ là số 10 và 12, là những cúng phẩm trên Thiên bàn. Hai
cây đèn gọi là Lƣỡng Nghi Quang, tƣợng trƣng cho Nhựt
Nguyệt, Âm Dƣơng soi sáng khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ, tức là
Thái Cực sanh Lƣỡng Nghi. Hai cây đèn này cùng hiệp với
Thái-Cực-đăng ở trên sẽ đủ vào con số 3 là chỉ một sự tròn
đầy viên mãn. Tức là tạo nên một tam giác đều. Ý-nghĩa một
mà ba, mà ba cũng là một vậy. Bởi đây là thời-kỳ cùng cuối
của một chu-kỳ. Tất cả đều đƣợc an bày do quyền năng của
Đấng Chí-Tôn, đó là Mệnh. Ngƣời nhìn vào các con Số đã sắp
đặt để hiểu. Nên đƣợc gọi là Số mệnh.
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LƢỠNG PHÁI
兩派
(Lưỡng là hai, mà nhị cũng là hai, nhƣng "Lƣỡng"là hai yếu tố
này không thể phân đôi ra đƣợc, có nghĩa là có Nam thì có
Nữ, không bao giờ thiếu đi một yếu tố mà thành, phái là
nhóm). Lƣỡng phái là hai phái: phái Nam và phái Nữ.
Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay Đức Chí-Tôn đến mở Cơ
tận độ là độ cả Nam lẫn Nữ, độ tử và độ sanh, độ nhân loại
trên toàn thế giới. Thế nên bất cứ nơi nào có phái Nam thì có
phái Nữ, gọi là Lƣỡng phái.
Thơ của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh có câu:
Lý Tiên Trƣởng hoằng khai Chánh giáo,
Lãnh phận hành bố Đạo Nam-phƣơng.
Dạy trong Lƣỡng phái tỏ tƣờng,
Tiền khiên vô thuỷ nguyên-nhơn những là.

LƢỠNG THIỆT
兩舌
E: Calumny.
F: Calomnie.
(Lưỡng: Hai. Thiệt: lƣỡi). Lƣỡng thiệt, nghĩa đen là hai lƣỡi, ý
nghĩa là lời nói đâm thọc, tráo trở, gây chia rẽ và hiềm thù, nên
cũng đƣợc gọi là: Ly gián ngữ. Đây là một nghiệp ác trong
khẩu nghiệp.

LƢỠNG TOÀN
兩全
E: Both perfect.
F: Parfait sous les deux rapports.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

403

(Lưỡng: Hai. Toàn: hoàn toàn, tốt đẹp). Ý nói đẹp cả hai: vừa
vật chất vừa tinh thần; vừa đẹp ngƣời vừa đẹp nết, vừa tài văn
chƣơng vừa biết võ nghệ. Tức nhiên một ngƣời gọi là tài ba
phải có đủ các yếu tố ấy.Lƣỡng toàn là hai bên đều toàn vẹn.

LƢU
• LƢU 留 Giữ lại, để lại cho đời sau.Td: Lƣu danh, Lƣu truyền.
• LƢU 流 Chảy, trôi nổi. Td: Lƣu lạc, Lƣu sa

LƢU BỊ (HỚN CHIÊU LIỆT) ĐẾN VỚI CAO ĐÀI
Các vì vua Việt Nam đã biết Thiên Đạo của Chí Tôn, đóng góp
ít nhiều để tô điểm phần Thế Đạo cho ra thiệt tƣớng. Giờ đây
là một ông vua của Trung Hoa đã ngƣỡng vọng Đạo Trời và
lấy Nho Tông làm gốc, lấy tiết nghĩa làm nền. Hai chữ NHƠN
NGHĨA treo cao trên Hiệp Thiên Đài đã thể hiện ở Trung Hoa
không phải thời hiện tại thôi, mà đã có ngàn năm về 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 Thi:
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:
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,
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Nhục Ngô thất thủ Địa Linh Châu.
Vân lai thử nhựt là trung nghiã?
Hồi lụy thi phiêu bất hiệp đầu.
Xin dịch bài thơ Nho văn ra chữ Nôm 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!
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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

405

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.
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.

LƢU BÌNH - DƢƠNG LỄ (Tên)
(Chuyện Việt Nam nói lên tình bằng hữu cao quí)
Lƣu Bình nhà giàu có, Dƣơng Lễ thì nghèo, học chung một
lớp mà họ kết thân, đối đãi nhau mật thiết: cùng chung một
đèn, đọc một sách. Đến khoa thi hai anh em cùng thi, Dƣơng
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Lễ đậu còn Lƣu Bình rớt. Dƣơng Lễ đƣợc bổ đi làm quan. Lƣu
Bình về nhà ỷ có tiền không chăm nom học hành, cứ chơi bời
lêu lỏng thành ra thi khóa nào rớt khóa nấy.
Sau bị giặc giã, nhà sa sút thiếu trƣớc hụt sau, Lƣu Bình mới
tìm đến Dƣơng Lễ để nhờ bạn cũ. Dƣơng Lễ vẫn nhớ đến tình
cảm Lƣu Bình, nay nghe Bạn tìm đến thì mừng lắm. Nhƣng
nghĩ rằng bạn mình hay chơi bời phóng túng, ăn xài lớn nếu
mình đem về nuôi ở không, thì nuôi dƣỡng tính lƣời biếng,
không lo học thì biết chừng nào nên thân. Dƣơng Lễ đành giả
bộ quên nghĩa xƣa tiếp đãi Lƣu Bình một cách lãnh đạm. Cho
Lƣu Bình ra ở nhà ngoài, ăn cơm hẩm, uống nƣớc lả, Lƣu
Bình tủi phận bỏ ra về. Đi dọc đƣờng gặp ngƣời con gái trẻ
tuổi, đẹp đẽ hỏi thăm, nghe Lƣu Bình thuật chuyện thì nàng
mắng nhiếc Dƣơng Lễ thậm tệ rồi nói với Lƣu Bình: "Chàng rủi
thi rớt mà ngƣời xƣa chẳng giúp cho hết tình, lại bạc đãi chàng
làm vậy thì chàng cũng nên lo học, cho nên Thiếp thấy thƣơng
tình mà sẵn lòng cứu giúp. Thiếp nguyện theo giúp đỡ, lo cho
chàng sôi kinh nấu sử cho danh thành công toại làm cho đứa
vô ân bạc nghĩa không còn khinh chàng nữa. Chừng đó nhƣ
chàng có thƣơng thiếp thì Thiếp nguyện theo chàng nâng khăn
sửa trấp". Lƣu Bình ƣng chịu và bắt đầu lo ăn học. Thế là kỳ
thi năm sau Lƣu Bình đã thi đậu.
Lúc vinh qui thì ngƣời đàn bà hiền đức bỏ đi mất. Lẽ tất nhiên
Lƣu Bình lấy làm buồn và hối tiếc. Vừa khi đó Dƣơng Lễ cho
ngƣời đem lễ vật đến mừng và mời Lƣu Bình sang dinh chơi.
Lƣu Bình trƣớc không muốn đi, sau nghĩ lại cũng nên đến thử
coi Dƣơng Lễ sẽ đối đãi nhƣ thế nào. Đến nơi Dƣơng Lễ chào
hỏi xong phân ngôi chủ khách rồi thì cho mời phu nhân ra,
chừng đó Lƣu Bình mới rõ ngƣời đàn bà đi theo nuôi mình ăn
học là nàng Châu Long vợ của bạn cho theo mình đặng
khuyên mình cố học cho thành danh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢU CHIẾU
留照
E: To conserve the copies.
F: Conserver les copies.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Chiếu: căn cứ vào đó để so
sánh). Lƣu chiếu là giữ lại để đối chiếu.
Các thứ giấy tờ trong văn phòng, làm nhiều bổn để gởi đi các
cơ quan nhƣng phải lƣu lại hồ sơ một bổn để theo dõi, kiểm
tra công việc và đối chiếu về sau khi cần.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Phải lập cho đủ các hồ sơ đặng để lƣu chiếu giấy tờ
của Đạo.

LƢU DANH
留名
E: To hand down a renown.
F: Laisser un renom.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Danh: tiếng tăm, tên tuổi, ảnh
hƣởng đến tƣơng lai). Lƣu danh là để lại cái tiếng tốt cho đời
sau. Nhƣ:
- Lƣu danh ƣ hậu thế: Để lại cái tiếng tốt cho đời sau.
- Lƣu danh thiên cổ: Để lại cái tiếng tốt từ ngàn xƣa.
- Lƣu danh truyền nghiệp: Để lại cái tiếng tốt và trao lại sự
nghiệp cho đời sau.
Truyện kể lại sau khi Đền-Thánh hoàn thành, Tá Lý Lê Ngọc
Lời đọc xong sự bàn giao, Đức Hộ Pháp đáp lại, với vẻ cảm
động và vui mừng, rằng:
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"Những công trình kiến tạo nầy, nếu không phải có Thiên cơ
tiền định thì chƣa mấy ai tạo đặng, bằng cớ là khi Đạo đặng
thạnh hành, nhơn sanh hằng triệu, Ông Chánh Phối Sƣ Thái
Thơ Thanh đảm đƣơng khởi tạo, rốt cuộc cũng thất bại.
Sau, Đức Quyền Giáo Tông Thƣợng Trung Nhựt hiệp cùng bà
Nữ Chánh Phối Sƣ Lâm Hƣơng Thanh kiến tạo cũng không
thành. Sau nữa, Ông Tiếp Thế Lê thế Vĩnh cũng hăng hái
nông trang, lại cũng không kết quả. Sau bao lần bất thành,
Bần Đạo đứng ra hiệp cùng những Môn đệ trung thành còn sót
lại mà lần hồi tạo tác cho đến ngày nay đƣợc kết quả với một
kỳ công xứng đáng. Khi khởi công, trong tủ không có một
đồng, phải chăng Đức Chí Tôn đã thử thách tấm lòng son sắt
của chúng ta. Ấy vậy, tên tuổi của mấy em và mấy con trong
lúc kiến tạo nầy, sử Đạo sẽ lƣu truyền nêu danh hậu thế."

LƢU ĐÀY
F: exiler, déporter.
Thƣờng là kẻ ỷ có quyền thế làm tội làm tình cho ngƣời khác
bằng cách áp chế bắt đày ngƣời khác đến nơi xa xôi với mục
đích muốn giết chết. Đây là trƣờng hợp của Đức Hộ-Pháp lần
đầu bị pháp bắt đày sang đảo Madagascar (Mã đảo) tận Phi
châu, trong 5 năm 2 tháng 3ngày chỉ vì tội Thƣơng yêu. Sau
khi về cố quốc thì bị chính quyền Ngô đình Diệm dùng thủ
đọan hại Đạo tiếp, Ngài phải tự lƣu đày sang nƣớc Campuchia
để tỵ nạn chánh trị hầu tránh nạn đổ máu cho dân tộc
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo còn nhớ, khi Bần-Đạo bị lƣu đày
đi trên chiếc tàu Combattant đi đến Đảo Ile de la Réunion, cả
thảy trên tàu ngƣời ta đều đƣợc thong-thả đi lại, còn Bần Đạo
bữa đó bị nhốt dƣới tàu, Ngài hay tin Ngài gởi nhắn lời thăm
Bần-Đạo, một cảm tình năm 1944 ở trong tù vừa ra thì tiếp
đƣợc bức thơ của Đức Duy-Tân gởi thăm, nhờ đó mà các thơ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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từ qua lại cùng Đức Thành-Thái và Đức Duy-Tân, Bần Đạo nói
thật cả cái mơ vọng của hai Ngài là định vận-mạng nƣớc nhà
chủng-tộc mà thôi. Vì cớ mà Bần-Đạo đã lƣu một tình cảm với
Đức Duy-Tân lắm lắm..
Lần II: *3 giờ sáng ngày mùng 05-01-Bính Thân (dl: 16-21956) Đức Hộ Pháp cùng vài vị chức sắc tùy tùng sang Cam
Bốt, 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.

LƢU HẠI
留 害
E: To stay the damage.
F: Laisser la dommage.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Hại: hao tổn, thiệt hại). Lƣu
hại là để lại cái hại cho ngƣời

LƢU HỒNG
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Bình Dƣơng lập trận sờ sờ,
Cả chƣ vạn quốc dựng cờ chiến tranh.
Đánh nhau đổ nƣớc nghiêng thành,
Lƣu hồng một trận tan tành nhân gian.
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LƢU LUYẾN
留戀
E: To have affection for.
F: Avoir des attachements.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Luyến: thƣơng mến không rời
ra đƣợc). Lƣu luyến là giữ lại sự thƣơng mến không làm cho
mất mát tình cảm lúc ban đầu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đƣờng trần lƣu luyến nhọc tranh đua.

LƢU LẠC
流落
E: To go at random.
F: Aller à l'aventure.
(Lưu: Chảy, trôi nổi. Lạc: rơi rụng). Lƣu lạc là trôi nổi từ nơi
nầy đến nơi khác.

LƢU NIỆM
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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƢU NHIỆM
留任
E: To keep in office.
F: Garder en fonction.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Nhiệm: nhiệm vụ). Lƣu
nhiệm là giữ lại để làm nhiệm vụ một thời gian nữa.
Đây là nói về trƣờng hợp một Chức sắc đƣợc Hội Thánh cử
giữ một nhiệm vụ quan trọng, nhƣng đã mãn nhiệm rồi, mà
chƣa có ngƣời xứng đáng thay thế, cần phải lƣu nhiệm vị
Chức sắc ấy một thời gian nữa.

LƢU OAN
留冤
E: To detain the animosity.
F: Laisser l'animosité.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Oan: thù giận, oan nghiệt).
Lƣu oan là để lại cái mối oan nghiệt qua nhiều đời kế tiếp
Bài Phật-Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan,
"Vô địa ngục, vô quỉ quan,
"Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên."

LƢU PHƢƠNG BÁCH THẾ
留芳百世
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Phương: tiếng thơm, đức
hạnh. Bách thế: trăm đời. Thế: đời). Lƣu phƣơng bách thế là
để lại tiếng thơm trăm đời sau.
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LƢU SA TÂY ĐỘ PHÁP HÓA TƢỚNG TÔNG
流沙西度法化相宗
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo)
(Lưu: Chảy, nƣớc chảy. Sa: Cát. Lƣu sa: Dòng cát chảy, chỉ
vùng sa mạc ở phía Tây nƣớc Tàu, nơi đó có gió thổi mạnh,
cuốn cát bay theo, tạo thành một dòng cát chảy nhƣ nƣớc.
Tây: Hƣớng Tây. Ðộ: Cứu giúp) Lƣu sa tây độ là qua vùng sa
mạc ở hƣớng Tây để cứu giúp ngƣời đời. Pháp: Giáo lý của
một tôn giáo. Hóa: Biến thành. Tƣớng: Có hình thể. Tông:
Thƣờng đọc là Tôn, Tôn giáo) Pháp hóa tƣớng tông là cái
giáo lý biến thành hình thể của một nền Tôn giáo. Giáo lý ấy
đƣợc trình bày rõ ràng trong sách Ðạo Ðức Kinh của Ðức Lão
Tử. Kể từ khi Ðức Lão Tử truyền sách Ðạo Ðức Kinh cho Ông
Doãn Hỷ thì Tiên giáo mới bắt đầu có hình tƣớng. Từ đó về
sau cũng nhờ sách ấy, mà Ðạo Tiên đƣợc truyền bá rộng rãi
khắp nơi.
Vào thời nhà Châu, quan Doãn giữ ải Hàm Cốc, một cửa ải
quan trọng ở biên giới phía Tây nƣớc Tàu, có tên là Doãn Hỷ,
một bữa kia thấy trên Trời có một đám mây màu tím toả hào
quang bay đến từ phía Ðông. Ông Doãn Hỷ toán quẻ đoán biết
có một vị Thánh nhơn đến và đi qua ải. Ông bèn sai lính quét
dọn cửa ải sạch sẽ, trang hoàng nghiêm chỉnh, rồi mặc triều
phục chờ đợi. Xảy thấy Ðức Lão Tử ngồi trên xe trắng có trâu
xanh kéo đi và ngƣời đánh xe là Từ Giáp, Doãn Hỷ biết đây là
Thánh nhơn, liền đi ra nghinh tiếp, ngƣời thành khẩn rƣớc
Ðức Lão Tử vào ải xin học Ðạo. Ðức Lão Tử nhận thấy Doãn
Hỷ có lòng thành nên bằng lòng lƣu lại ải dạy Doãn Hỷ học
Ðạo, xong truyền cho Doãn Hỷ một quyển Kinh báu do Ðức
Lão Tử viết ra gọi là Ðạo Ðức Kinh, dạy Doãn Hỷ tiếp tục tu
luyện theo đó thì ắt thành Tiên. Ông Doãn Hỷ tu luyện theo
Ðạo Ðức Kinh đƣợc 1000 ngày thì đắc đạo, đƣợc Ðức Lão Tử
cho phục chức cũ là Nguơn Thỉ Chƣởng Giáo, cai trị 8 vạn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần Tiên nơi cõi thiêng liêng. Nhƣ vậy thấy rõ rằng, Ðạo Ðức
Kinh là quyển sách căn bản của đạo Tiên nhờ nó mà đạo Tiên
đƣợc truyền bá rộng rãi đến ngày nay.

LƢU TỒN VẠN ĐẠI
留存萬代
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Tồn: còn. Vạn đại: muôn đời.
Đại: đời). Lƣu tồn vạn đại là lƣu lại cho còn mãi muôn đời.

LƢU TRUYỀN
留傳
E: To hand down.
F: Transmettre.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Truyền: trao lại). Lƣu truyền
là lƣu lại truyền cho đời sau. Truyền đi khắp nơi, tựa nhƣ dòng
nƣớc chảy khắp chốn.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Giọt máu mủ lưu truyền tại thế,
"Con nhẫng mong truyền kế lửa hương."

LƢU TRỮ
留貯
E: To conserve.
F Conserver.
Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Trữ: cất chứa. Lƣu trữ là giữ
lại và cất chứa.
Lƣu trữ công văn: Cất chứa các văn kiện giấy tờ của Đạo để
làm tài liệu đối chiếu về sau.
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LƢU VONG
流亡
E: In exile.
F: En exil.
Lƣu vong là chạy trốn tới vùng đất xa xôi, không còn nguy
hiểm nữa. Lƣu vong thƣờng có ý nghĩa là trốn ra ngoại quốc
để xin tỵ nạn.(Lưu: Chảy, trôi nổi. Vong: trốn chạy, mất).

LƢU XÖ VẠN NIÊN
留臭萬年
Lƣu xú vạn niên là để lại tiếng xấu muôn n忘亡ăm. (Lƣu: Giữ
lại, để lại cho đời sau. Xú: hôi thúi, tiếng xấu. Vạn niên: muôn
năm).

LY
LY 離 Chia lìa, lìa tan. Td: Ly bôi, Ly trần, Ly tán, ly trần…

LY Quẻ 30. Quẻ Bát Thuần Ly
Quẻ 30. Quẻ Bát Thuần Ly 八 純 離
Tƣợng: Thiên Nhãn Thầy
Quẻ này là quẻ Bát-Thuần LY. Ly hạ là nội Ly. Ly thƣợng cũng
là ngoại Ly. Trên dƣới trong ngoài thảy đều là quẻ Ly, nên tên
quẻ đọc bằng Bát Thuần Ly.
Nhắc lại chữ Bát thuần, tức là trong toàn bộ 64 quẻ Dịch biến
hóa, chỉ có 8 quẻ đƣợc coi là Thuần, có nghĩa là chính quẻ ấy
đặt lên nó hai lần mà thôi, nhƣ là: Thuần Càn, thuần Khôn,
thuần Khảm, thuần Ly, thuần Chấn, thuần Tốn, thuần Đoài,
thuần Cấn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dịch nói "Ly vi mục" tức nhiên quẻ Ly tƣợng là CON MẮT, mà
đây lại là "Con Mắt Trời" thì không còn một hình ảnh nào tuyệt
vời hơn nữa.
Quẻ LY là tƣợng là sự văn-minh, sự sáng suốt.
Ở đây quẻ Thuần LY tức là hai nền văn-minh: một văn minh
vật chất, một văn minh tinh thần. Nền Đại-Đạo có phát huy và
bao gồm đƣợc nhƣ thế thì nhân loại mới hƣởng điều hạnh
phúc thật sự. LY còn tƣợng là "CON MẮT"nên nói "Ly vi
Mục".Thế nên về phƣơng diện Dịch lý Cao-Đài đã lấy biểu
tƣợng để thờ Đấng Thƣợng Đế bằng "Con Mắt Trời" rất là đầy
đủ ý-nghĩa.
Hơn nữa tại Đền Thánh Toà-Thánh Tây-Ninh mỗi một biểu
tƣợng là nói lên một ý-nghĩa cao siêu mầu nhiệm. Nơi Đền có
tất cả 5 hình thức của "Thiên Nhãn Thầy" là ý-nghĩa Ngũ hành.
Trời tƣợng số 3 là Tam Thiên. Ấy là lấy theo tinh thần làm
nồng cốt là:
Về thứ tự quẻ, sau quẻ Khảm tiếp lấy quẻ LY là nghĩa làm
sao?
Bởi Khảm nghĩa là hãm, mà đã hãm rồi tất phải có chốn
nƣơng dựa. Cái chỗ dựa chắc-chắn nhất của ngƣời ta không
có gì tốt hơn là sự sáng, nên sau thời Khảm tiếp lấy quẻ LY là
vậy.
Nghĩa của quẻ LY ☲ là gì? - Ly có hai nghĩa:
- Theo về thể quẻ một nét Âm ở giữa nƣơng dựa vào hai nét
Dƣơng trên dƣới. Thế nên nói rằng hãm hiểm ắt có chỗ đẹp
đẽ, lấy cái Dƣơng ở trên dƣới làm đẹp-đẽ cái Âm ở giữa, đó là
cái nghĩa "Phụ lệ" (bám vào nét đẹp). Do đó Ly là Lệ, là đẹp;
còn có một nghĩa khác nữa là lìa ra.
- Lại một nghĩa Ly là minh: vì chính giữa nét đứt đôi, tức giữa
trống không, tƣợng là trung hƣ, mà hƣ thì sáng.
LY tƣợng là mặt trời, là lửa, thảy là giống sáng-soi nên lấy
nghĩa Ly là minh 明.
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Trong 64 quẻ đặt theo thứ tự thì chia làm 2 Kinh:
- Thƣợng Kinh có 30 Quẻ, mà Càn Khôn ở đầu hết, Khảm Ly
là cuối của Thƣợng kinh tức nhiên là ở trung gian của toàn bộ
Kinh Dịch.
- Hạ kinh có 34 Quẻ mà Hàm, Hằng ở đầu Hạ Kinh: Ký tế, Vị
tế đặt cuối Hạ Kinh.
Nghĩ kỹ mới thấy chỗ ý-tứ thâm-diệu của Thánh nhân khi đặt
LY ở giữa 64 quẻ, nguyên do có thâm ý lắm, bởi vì hai quẻ
Khảm Ly là cái tâm của Trời đất
Nguyên về Dịch-lý chỉ có nhất Âm nhất Dƣơng phối nhau mà
làm nên vạn-vật với muôn hình ngàn vẻ trong vũ trụ này. Càn
Khôn giao phối không có gì khác hơn là Thuỷ Hoả, mà Thuỷ
Hoả là trung tâm điểm của Càn Khôn, là cái dụng của Càn
Khôn. Thuỷ Hoả làm nên cuộc sanh tử của vạn-vật mà con
ngƣời đứng phẩm tối linh. Không có Thuỷ Hoả thì không có vật
gì đƣợc sanh tồn trong vũ-trụ này. Khi Càn Khôn giao phối
nhau thì:
- Khôn cƣớp đƣợc điểm chơn dƣơng của Càn biến thành
Khảm.
- Càn đoạt đƣợc điểm chơn Âm của Khôn mà thành ra Ly.
Vì thế mà Khảm Ly trở thành trung tâm điểm của trời đất, theo
về phƣơng-vị thời Khảm ở phƣơng chính Bắc làm chủ giờ Tý,
Ly ở phƣơng chính Nam, làm chủ giờ Ngọ.
Khảm Ly là cái tâm của trời đất hay là cái gốc của tạo hóa.
Quẻ Khảm có cái Dƣơng của mặt trời ở giữa thu đƣợc ánh
sáng mà thành mặt trăng.
Quẻ Ly có cái Âm ở trong làm đẹp cõi đất bao hàm sự sáng
thành mặt Nhựt. Thế nên:
- Khảm là Thủy, cơ bản của nó là lạnh, hàn.
- Ly là hỏa, cái gốc của nó là nóng, nhiệt.
- Khảm là mặt trăng, là nguồn ánh sáng trong đêm.
- Ly là mặt trời là nguồn ánh sáng phát ra ban ngày.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cái dụng của Thủy, Hỏa; Nhựt, Nguyệt là cái vận hành của
nóng lạnh, ngày đêm, đó là sự nhiệm-mầu của tạo-hóa. Muôn
sự vật từ đó mà đem lại nguồn sống cho muôn loài. Sao trên
trời là tƣợng của quẻ Ly.
Ly là hơi nƣớc (Đoài) kết lại thành mƣa tuyết, rồi tan ra nƣớc
(Khảm). Khí nóng ở nội tâm quả đất làm rung động (Chấn).
Lớp vỏ quả đất có ngày do sự nứt nẻ mà phun ra ngoài thành
Hỏa Diệm-sơn. Nét chắp ở trên quẻ Chấn đổi thành nét liền
chỉ lửa đỏ ra ngoài hay ở giữa lớp vỏ trong ngoài đều có lửa.
Trong đồ Tiên Thiên Kiền ở phƣơng Nam. Kiền là lửa ngọn có
màu xanh, trắng, vàng tùy theo nhiệt-độ cao thấp. Ly là lửa
than hồng màu đỏ. Lửa ngọn tắt còn lƣu lại đống than hồng
nên Kiền thành Ly ở về phƣơng Nam.
Khoa địa-dƣ-học, về động vật và Hỏa diệm sơn ở trên những
miền đất động.Trên địa cầu có hai dãy đất động dài. Theo ông
Milme 74% Hỏa Diệm-sơn ở về phía Nam quả đất và vị trí
không thay đổi đã mấy triệu năm.
Theo hình quẻ mà giải thì quẻ Ly ☲ có hai Dƣơng ở trên và
dƣới nhƣ trong quả đất khí nóng ẩn dƣới một lớp vỏ dày. Khi
khí nóng ở trong tâm quả đất muốn bốc ra thì theo vật-lý-học ở
chỗ vỏ mỏng manh nhất không giữ đƣợc cái áp lực của chất
nóng ở trong phun ra thành nứt-nẻ, quả đất bị xẻ ra để cho
khối lửa nóng phun ra cho nên ta thấy những núi phun lửa tại
nƣớc Nhật-bản thỉnh thoảng lại phun ra lửa vậy.
Theo hình quẻ mà nói thì hai hào Dƣơng tức là hai khí nóng ở
trên và dƣới, hào âm tức là vỏ quả đất bị nứt ra để khí nóng
thông nhau, ở dƣới phun lên trên. Vì vậy quẻ Ly tƣợng là Hỏa
Diệm sơn rất đúng vậy.
Theo về nhân tâm thì:
- Khảm ☵ thì trung thực, tƣợng là chữ Thành,
- Ly ☲ trung hƣ là chữ Minh.
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Trung thực là trong lòng chắc đặc gọi là Thành. Trung hƣ là
trong lòng trống không, nhƣ ngƣời tu thì lòng (chí nhân vô kỷ,
thần nhân vô công, Thánh nhân vô danh) thì mới Minh. Đó là
chỗ diệu dụng của Khảm Ly. Vì chân lý là siêu-hình nên
Thánh-nhân mới mƣợn vạch quẻ là hữu hình, mà phát minh
cho ta hiểu. Càn Khôn ở đầu kinh, Khảm Ly ở giữa kinh là bao
hàm chân-lý nhƣ thế.
Bởi Khảm trước đây Tượng cho Tứ khổ là Sanh, Lão, Bịnh,
Tử. Con đƣờng lẩn-quẩn ấy kể từ khi có nhân loại đến giờ vẫn
chƣa có phƣơng giải quyết đƣợc. Nay, chính Đức Chí-Tôn
đến đem ánh sáng của Đạo-mầu rải khắp năm châu làm nền
tảng là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Nhƣ vậy thì ánh sáng của Ly là áng sáng của mặt trời chiếu ra.
Ngƣời Đạo Cao-Đài nhìn ánh-sáng này qua lăng kính của bức
"Thánh Tƣợng Thiên-nhãn Thầy"
Nguyên-nhân nào Đạo Cao-Đài thờ "Thánh Tƣợng ThiênNhãn"?
Thời tiền khai Đạo-Đạo "Ông Ngô-văn Chiêu là Ngƣời đƣợc
Đức Chí-Tôn thâu nhận làm Đệ-tử đầu tiên. Tuy Ngài chịu làm
Đệ-tử của Tiên Ông chớ chƣa lập bàn thờ để thờ Tiên Ông, vì
không biết phải thờ làm sao?
Một bữa kia Tiên Ông dạy Ngài phải tạo ra một cái dấu hiệu gì
riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ Thập, Tiên Ông nói chữ Thập
cũng đƣợc, song đó là dấu hiệu riêng của Công-giáo, một nền
Đạo đã có sẵn rồi. Phải suy nghĩ mà tầm cho ra, có Tiên Ông
giúp sức, Ngài xin huỡn lại để có ngày giờ suy ngẫm. Mãn
tuần Ngài tầm cũng chƣa ra.
Một bữa sớm mai, lúc tám giờ, Ngài đƣơng ngồi trên võng
phía sau Dinh Quận ở nơi Ngài đang làm việc là Phú-Quốc,
bỗng đâu Ngài thấy trƣớc mặt cách xa độ hai thƣớc tây, lộ ra
một con mắt thiệt lớn, rất tinh thần, chói ngời nhƣ mặt trời,
Ngài lấy làm sợ hãi hết sức, lấy hai tay đậy mắt lại không dám

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhìn, nửa phút đồng-hồ Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con
mắt ấy mà lại càng chói hơn Ngài bèn chấp tay vái rằng:
"Bạch Tiên Ông đệ tử rõ biết cái huyền diệu của Tiên Ông rồi,
đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy đệ tử sợ lắm. Nhƣ phải Tiên
Ông bảo thờ Thiên Nhãn thì xin cho biến mất tức thì".

LY BIỆT
離別
Ly biệt 離 別 Sự xa cách, sự chia ly. Trƣớc cảnh biệt ly đau
đớn, kẻ còn ngƣời mất, muốn tỏ chút tình thì rót chung rƣợu lễ
để kỉnh mời gọi là Chung ly biệt, là Chung rƣợu để tiễn biệt
làm của lễ dâng lên cho ngƣời quá cố.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Chung ly biệt con đƣa tay rót,
"Mối thƣơng tâm chƣa ngớt đeo sầu."

LY BÔI
離杯
E: The parting cup.
F: La coupe de départ.
Ly bôi là chén rƣợu để uống tiễn nhau khi ly biệt.( Ly: Chia lìa,
lìa tan. Bôi: cái chén để uống rƣợu)

LY CUNG
離宮
E: To leave the royal palace.
F: Quitter le palais royal.
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(Ly: Chia lìa, lìa tan. Cung: cung điện của vua). Ly cung là rời
khỏi hoàng cung, tức là lìa khỏi cung ngự của Thái tử. Đây là
chỉ Tất-Đạt-Đa khi xuất gia tu hành, rời Hoàng cung, tìm
đƣờng giải thoát cho chúng sanh, đi vào rừng núi yên tĩnh để
tầm Đạo tu hành. Thái tử Tất Đạt Đa dùng ngựa Kiền Trắc;
vào nửa đêm Ngài lìa khỏi hoàng cung, Ngài thành Phật, lập
nền Phật giáo.
Kinh Khi Về có câu:
"Căn Ta Ca đỡ bước đi,
"Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung."

LY GIA CẮT ÁI
E: To leave the house and to cut the familiar love.
F: Quitter la maison et couper l'amour familial.
Ly gia cắt ái là rời khỏi gia đình, cắt đứt tình thƣơng yêu. (Ly:
Chia lìa, lìa tan. Gia: nhà. Cắt: chặt đứt. Ái: thƣơng yêu).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vào nơi đạo đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, chia
tình xẻ nghĩa, máu thịt đọan ly, mà làm cho tròn trách
nhậm xứng đáng của mình…

LY HẬN
離恨
E: Separation and regret.
F: Séparation et regret.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Hận: oán giận vì thƣơng tiếc). Ly hận là
biệt ly và thƣơng tiếc. Xa cách một cách thống hận

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Cõi Thiên xin gởi chút tình,
"Rót chung ly hận gật mình đưa thương."

LY HƢƠNG
離鄉
E: To leave one's country.
F: Quitter son pays.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Hương: quê hƣơng, là điểm xuất phát ban
đầu). Ly hƣơng là xa lìa quê hƣơng xứ sở thật của mình. Nơi
cõi thế gọi là nơi chôn nhao cắt rún. Còn ở đây là chỉ cảnh
Thiêng Liêng Hằng Sống, là quê xƣa cảnh cũ trên Tiên giới.
Loài ngƣời nay phải đến trần gian này học hỏi để tiến hóa.
Thầy dạy ngày 20-4-Bính Dần (Thứ hai, 31-5-1926):
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó
mà thôi. Kẻ phàm dầu ly 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".

LY KINH PHẢN ĐẠO
離經反道
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Kinh: đạo thƣờng, những phép tắc qui
định cần phải gìn giữ và tuân theo. Phản: làm trái lại. Đạo: đạo
lý). Ly kinh phản đạo là lìa xa đạo thƣờng, làm trái đạo lý.
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LY LOẠN
離亂
E: Separated by trouble.
F: Séparé par trouble.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Loạn: rối loạn, giặc giã). Ly loạn là chia
lìa vì loạn lạc xảy ra.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn trong luân lý chẳng hòa thì dân cƣ bất mục, nƣớc
chẳng hòa thì sanh ly loạn.

LY TÁN
離散
E: To disperse.
F: Se disperser.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Tán: tan ra). Ly tán là lìa tan, chia lìa tan
vỡ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn gia đình chẳng hòa thì cha con mích nhau, chồng
vợ lìa tan, anh em ly tán.

LY TIẾT
嫠節
E: The chastity of a widow.
F: La chasteté d'une veuve.
(Ly: đàn bà góa chồng. Tiết: tiết tháo, lòng cứng cỏi không
chịu khuất). Ly tiết là tiết hạnh của ngƣời đàn bà góa.
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LY TÌNH
離情
E: The separation of love.
F: La séparation de l'amour.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Tình: tình yêu). Ly tình là sự chia ly tình
yêu giữa vợ chồng.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Dâng mảnh tâm gọi là của Lễ,
"Chén ly tình là lệ ái ân.
"Dầu chi cũng nghĩa chí thân,
"Khối tình còn có một lần đấy thôi."

LY TRẦN
離塵
E: To leave the world.
F: Quitter le monde.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Trần: cõi trần, cõi của nhơn loại đang
sống, cõi trần gian). Ly trần là lìa trần, lìa đời, ý nói chết, linh
hồn rời bỏ cõi trần để trở về cõi thiêng liêng.
Thánh ngôn của Cao-Đài để lại một tâm lý cao độ mà quyền
năng Thiêng liêng dùng để gây một niềm tin lớn với nhân sanh
lúc bấy giờ. Vào thuở sơ khai các vị tiền khai Đại Đạo còn Xây
bàn để thỉnh Tiên về họa thi văn làm thú vui: Buổi Xây bàn
đêm ấy là lần đầu tiên, có lẽ là có chƣ vong muốn nhập và
tranh nhau nói chuyện nên làm xáo trộn, cái bàn gõ khi chửngchàng, khi lựng-khựng, làm cho ba ông càng ngạc nhiên lại
thêm chán nản nhứt là ông Cao Quỳnh Cƣ nghi rằng có hồn
ma hay ngạ quỉ vô phá phách, liền đó ông đề nghị không tiếp
nhận các vong linh đó và đồng cùng hai ông ngƣng việc Xây
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bàn. Qua đêm sau, nhằm ngày 6 tháng 6-Ất Sửu (dl: 26-071925) ba ông lại tiếp tục Xây bàn nữa, vì tánh ba ông cũng
hiếu kỳ muốn hiểu rõ hiện tƣợng kỳ lạ này coi tại sao cái bàn
linh động nhanh nhẹ và viết thành chữ nhiều thứ tiếng và có ý
nghĩa nữa. Ðêm nay ba ông không gặp trở ngại nào mà lại tiếp
đặng một bài thi bát cú: Tự thuật:
THI
Ly trần tuổi đã quá năm mƣơi,
Mi mới vừa lên ƣớc đặng mƣời.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép,
Tình thƣơng căn dặn gắng tâm đời.
Bên màn đôi lúc trêu hồn phách,
Cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi.
Xót nỗi vợ hiền còn lụm cụm,
Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời.
Ký tên: Cao Quỳnh Tuân (Thiên Ðình)
Cao Quỳnh Tuân chính là phụ thân của ông Cao Quỳnh Cƣ, ly
trần hơn 25 năm về trƣớc. Ðọc tới câu thứ bảy ông Cao
Quỳnh Cƣ quá mủi lòng cảm động, lúc nầy hai ông Phạm
Công Tắc và Cao Hoài Sang cũng bùi ngùi; ông Cao Quỳnh
Cƣ vội thốt: Thƣa Thầy, ngày mai con nấu một mâm cơm
cúng, con kính thỉnh Thầy về chứng lòng thảo của con. Vong
linh nhập bàn, liền chuyển cái bàn ngõ ý khứng lời mời của
con và kế đó vong xuất. Sau khi tiếp đặng bài thơ Ðƣờng luật,
vừa cao sâu vừa thâm thúy vì quá hiển-hích đúng với lời của
một từ phụ nhắn nhủ lại cùng con, tinh thần trí não của ba ông
càng thêm bấn loạn, vừa ngạc nhiên, vừa cảm phục văn
chƣơng và ý nghĩa bài thơ. Đây là nhịp cầu nối liền Tiên tục và
mở đƣờng xuất Thánh để dẫn tới ngày Khai Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÝ Quẻ 10. Quẻ Thiên Trạch Lý
Quẻ 10. Quẻ Thiên Trạch Lý 天 澤 履
Tƣợng: Nghi thức Đại-Đạo
Quẻ này là quẻ Thiên Trạch Lý. Đoài dƣới là Đoài nội, Kiền
trên là Kiền Thƣợng. Kiền là Thiên, Đoài là Trạch, nên tên quẻ
đặt là Thiên Trạch Lý. Biệt số: 12
Vì sao sau quẻ Tiểu-súc lại tiếp lấy quẻ Lý?
Súc nghĩa là chứa nhóm lại, hễ vật chứa lại nhiều tất có lớn
nhỏ, vật nào để nơi nào tuỳ theo vị trí mà sắp đặt có nơi chốn,
có ngăn nắp, trật tự mới chỉnh đốn đƣợc.
Trật tự tức là Lễ, cho nên khi đã Súc rồi, tất phải có Lễ. Vậy
nên sau quẻ Tiểu-Súc tiếp lấy quẻ Lý.
Dịch nói "Lý giả Lễ dã". Lý là sự lễ nghi, phép tắc. Nơi Á-Đông,
Đạo đã khai nhiều, tức là thời Dƣơng sáng, chính đính, là lúc
nhân sanh biết hồi đầu hƣớng thiện, đầy đủ văn vẻ. Dƣơng
chính ắt mạnh. Ở thời khởi thuỷ, nếu lòng ngƣời quá vội vàng
thì không tránh khỏi sự vô lễ.
Khi Đức Chí-Tôn đến lập Đạo mọi chi tiết đều chính do chính
Đức Ngài sắp đặt, nên chi chi cũng không ngoài lý Dịch siêu
mầu. Lúc mới mở Đạo Thầy cho Thất Nƣơng đến trƣớc nhất.
Vì sao?
"Thất Nƣơng khêu đuốc Đạo đầu,
"Nhờ ngƣời gợi ánh nhiệm mầu huyền vi."
(Kinh tán tụng công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu)
Chính cái họ và tên của Bà cũng là một sự định đặt trƣớc:
VƢƠNG THỊ LỄ. Tức nhiên Bà đến báo trƣớc cho nhân loại
biết rằng: Thầy lập cho nƣớc Việt-Nam một nền Vƣơng
Đạo lấy Lễ làm đầu.
Trƣớc, ba ông họp nhau Xây bàn cầu cơ thỉnh Tiên, ba ngƣời
là bạn thân với nhau. Lần đầu, Thất Nƣơng Diêu Trì Cung
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giáng, xƣớng hoạ thi thơ với nhau thật là tƣơng đắc. Thất
Nƣơng kính ba ông, xin kết tình huynh muội:
- Ông Cao-Quỳnh-Cƣ là Đại Ca ▬
- Ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca ▬
- Ông Cao Hoài Sang là Tam Ca ▬
Nam là Dƣơng, tƣợng cho mỗi ngƣời bằng một vạch liền
thành ra quẻ Càn. Cô là Tứ muội, Nữ tƣợng bằng vạch đứt.
Nếu đặt xuyên qua quẻ Càn thành ra chữ Vƣơng 王 là Vua.
Chính là họ của Thất Nƣơng, tên là Thị Lễ. Nhƣ vậy Đức ChíTôn cho Tiên Nƣơng Vƣơng Thị Lễ đến để báo cho ba ông
biết rằng: Thầy đến ban cho Việt Nam một nền Vƣơng Đạo lấy
LỄ làm đầu, chính Thầy dùng Nho Tông chuyển thế, để dựng
lại Phong hoá nhà Nam
Ba vị: Hộ-pháp, Thƣợng phẩm, Thƣợng Sanh họp lại thành
quẻ Càn ☰ vi Thiên, Càn là trời. Sự có mặt của Thất Nƣơng
tƣợng quẻ Đoài ☱ bởi Bà tôn tặng ba Ngài là huynh trƣởng
tất nhiên Bà là em gái út, là Tứ muội. Trên Càn dƣới Đoài
chính là quẻ Thiên Trạch Lý
nghĩa thâm diệu nhƣ thế.

.Vậy: "Lý giả Lễ dã". Dịch ý

Tinh thần văn minh của nhân loại cũng phải khởi đƣơng từ đây
để làm sống lại nền nhân bản của mỗi dân tộc nhƣ Thánh ý
của Đức Chí-Tôn là:
Quốc Đạo kim triêu thành Đại-Đạo.
Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong.
Vẻ sáng là văn minh, càng văn minh càng đƣợc biểu hiệu
bằng sự cung kính, thì mới hợp lễ, chứ văn minh mà không Lễ
là thác loạn. Chính cái Lễ-nghi phép tắc để làm điều hoà trật
tự từ trong tâm hồn đến ngoài xã hội.
Đức Thánh Khổng-Phu-Tử theo đạo thƣờng để đi đến văn
minh sáng lạng và giữ cho ngƣời ta khỏi lầm lỗi, Vì vậy khi đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bƣớc vào con đƣờng văn-minh rồi, Thánh nhân mới răn rằng:
Phải biết kính từ lúc ban đầu, Sự giáo dục phải giữ nguyên
phong cách "Tiên học Lễ, hậu học văn". Nếu làm một nhà giáo
dục mà lãng quên phƣơng châm này chỉ là chuốc lấy sự đau
thƣơng, dù Đời hay Đạo cũng vậy. Cái đức kính cẩn để học Lễ
cho nên phải hiểu rõ chữ "Vô bất kính" nghĩa là không một
điều gì mà không cung kính. Kính là bƣớc đầu vào việc Lễ.
Muốn cho ngƣời kính mình, mình phải tự kính trọng mình
trƣớc Quẻ LÝ tƣợng Nghi thức Đại-Đạo:
Việc Đạo-pháp phải đƣợc trân trọng hơn nữa: tức nhiên đối
với Đạo Cao-Đài thì mọi việc đều đƣợc sự giáng dạy của Đức
Chí-Tôn và các Đấng Thiêng-liêng bằng Huyền diệu Cơ Bút
tức là thời Tiểu-súc vừa qua. Khi đƣợc chỉ vẽ rõ-ràng, ngƣời
Tín hữu chỉ có một điều là tuyệt tin theo lời dạy, cho nên phải
sắp đặt đâu đó chu toàn, đúng theo Nghi thức của Đại-Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ. Thế nên quẻ Lý chính là Nghi thức Đại-Đạo
Thầy dạy: "Phép của Trời có một, là thương khắp cả chúng
sanh, nên định cho phẩm-vị hữu-hình và thiêng-liêng có một,
nghĩa là phải tương-đắc cùng nhau, đặng định-quyết phép
công-bình, lành thăng dữ đọa".
Sự Lễ nghi trong nền Đại-Đạo không có điều gì sáng tỏ hơn là
nghi thức LỄ NHẠC, vì đây là hồn Đạo.Và:
"LỄ là một việc rất trọng hệ, vì là cái hình thể của nền Đạo phô
bày ra trước mặt người."

LÝ SÂU
E: Deep reason.
F: Raison profonde.
Lý sâu là lý lẽ trong các bài Kinh cũng nhƣ lẽ Đạo rất sâu xa,
mầu nhiệm, mà sự biết đến đâu thì xem nhƣ là bến bờ đến đó,
chứ thật ra là vô cùng tận không thể hiểu nỗi.
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Bài Khai Kinh là một trong những bài Kinh tụng đọc trong Tứ
thời nhựt tụng của Đạo Cao Đài có câu:
"Làm người rõ thấu lý sâu,
"Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thanh Kinh."

LÝ TÀI
E: To administer the finance’.
F: Gérer les finances.
LÝ TÀI (Kinh tế lý tài)

LÝ BẠCH - ĐỖ PHỦ
Đây là hai vị thi bá đời Đƣờng là Đức Lý Thái Bạch và Đỗ-Phủ.
Lúc sinh thời hai vị thƣờng xƣớng họa thi thơ với nhau rất là
tâm đắc, nay về cõi hƣ linh mà cái phong nhã trong chất thơ lại
có phần thiêng liêng hơn nữa.
Thời tiền khai Đại Đạo, các Đấng nơi Diêu Trì Cung đến bằng
thi văn làm nhịp cầu duyên, hầu tiếp theo những ngày sau là
mở đƣờng xuất Thánh. Đức Cao Thƣợng-Phẩm chợt lóe lên
một niềm vui, bèn nói rằng: Xƣa nay tôi vẫn phục tài thơ văn
Lý - Đỗ, tức nhiên là một đôi tri âm tri kỷ, cũng là một bậc thi
bá dƣới đời Đƣờng Minh-Hoàng, là Đức Lý Thái Bạch và ĐỗPhủ. Đức Thƣợng-Phẩm thử mời về.. Sau khi khấn vái cầu
nguyện Đức Ngài, thì Đức Lý Thái-Bạch liền giáng cho Thi:
LÝ BẠCH (Noel 1925)
Ðƣờng trào hạ thế hƣởng Tam quan,
Chẳng vị công khanh chỉ hƣởng nhàn.
Ly rƣợu trăm thi đời vẫn nhắc,
Tánh Tiên muôn kiếp vốn chƣa tàn.
Một bầu phong nguyệt say ngơ ngáo,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðầy túi thơ văn đổ chứa chan.
Bồng Ðảo còn mơ khi bút múa,
Tả lòng thế sự vẽ giang san.
Đức Lý-Thái-Bạch
Khi còn sanh tiền thì hai nhà thơ thƣờng xƣớng họa thi thơ đối
ẩm cùng nhau thật là tƣơng đắc lắm. Đặc biệt là Đức Lý khi
uống rƣợu thì thơ văn lai láng, tuôn tràn nhƣ nƣớc suối, bấy
giờ ngƣời ngoài tự ghi chép lấy, chứ Ngài không cần giữ. Thế
mà cũng mấy ngàn bài thơ nổi tiếng. Riêng nhà thơ Đỗ-Phủ,
Thi tài cũng tƣơng đƣơng với Đức Lý, nhƣng ông đẽo gọt, nắn
nót rất kỹ từng câu, từng ý. Đức Thƣợng-Phẩm nhớ đến tình
thâm giao của hai Đấng tài hoa ấy mới cầu Đỗ-Phủ về họa thơ
của Đức Lý. Ngƣời giáng họa lại ngay:
ÐỒ MỤC TIÊN hiệu Đỗ Phủ giáng họa thơ Lý Bạch:
Chẳng kể công khanh bỏ ấn quan,
Bồng Lai vui Ðạo hƣởng an nhàn.
Thi Thần vui hứng ngoài rừng trƣớc,
Rƣợu Thánh buồn say dƣới cội tàn.
Nồng hạ trời thƣơng đƣa gió quạt,
Nắng thu đất cảm đổ mƣa chan.
Vân du thế giái vui mùi Ðạo,
Mơi viếng Kỳ san tối Cẩm san.
(Đỗ-Phủ)
Thế mới hay rằng Thánh nhân khi gọi là bằng hữu chi giao,
quả thật hai Đấng tài nhân này là tấm gƣơng sáng.

LÝ ĐẠI TIÊN (THÁI BẠCH KIM TINH)
Danh Ngài là Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm trong nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nay Ngài kiêm Giáo Tông vô vi nữa.
Nhân sanh niệm danh Ngài là "Nam mô Lý Đại Tiên Trƣởng
Kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ"
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Đức Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung nói: "Từ hồi tạo thiên lập
địa tới ngày nay, trong mỗi thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ
nào mà chính mình Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế-giới xuống
mà lập ra, không có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại Tiên là
Đức Lý Thái-Bạch lãnh làm Giáo-Tông nhƣ ngày nay. TệHuynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo làm
các việc hữu-hình tại thế cho Ngài, rồi ở trong có Ngƣời ámtrợ. Tệ-Huynh xin chỉ rõ quyền-hành lớn-lao của Đức Lý ĐạiTiên Thái-Bạch Kim-Tinh cho mấy em rõ:
Giáo-Tông vô-vi Đức Lý Đại-Tiên Ngài giáng cơ ban cho
THI
Ánh Thái-Cực biến sanh Thái-Bạch.
Hiện Kim-Tinh trọng trách Linh-Tiêu
Quyền-năng vâng thuở Thiên-triều.
Càn-khôn thế-giới dắt-dìu Tinh-quân.
Tinh-quân thọ sắc thuở Phong-thần,
Cho đến Đƣờng-triều mới biến thân.
Thái-Bạch Kim-Tinh đƣơng trị thế.
Trƣờng-Canh Trích-Tử đến thăm trần,
Động-Đình thơ rƣợu đong muôn đấu,
Bồng-Đảo câu Tiên nắm một cần.
Vâng lịnh Ngọc-Hƣ nay xuống thế,
Tam-kỳ độ rỗi các nguyên-nhân.
Đức Lý, Ngài dạy rằng: "Hễ Đạo trọng tức nhiên chƣ Hiền-hữu
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!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

431

Đức Hộ-Pháp có giải-nghĩa Thơ của Đức Lý Đại Tiên. Ngƣời
nói nhƣ sau: Trong Thánh-ngôn Hiệp tuyển có bốn câu thi của
Ngài rất ngộ-nghĩnh:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỵ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ "Tịch Hƣơng".
久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主藉香
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn là cảnh trần Ta chết đã lâu
mà hôm nay TA đƣợc phục sanh lại trong Thánh Thể của Đức
Chí-Tôn.
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn là còn hạnh phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến?
Bần-Đạo đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển khởi Thƣợng
nguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có duyên cớ. Bần
Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài thì không thihành đƣợc. Ngài đến đặng mở Thƣợng Nguơn Tứ chuyển.
Thế trung kỵ tử hà tri tử? Thế-gian sợ chết mà không biết cái
chết là gì! Chính Ngài hỏi rồi nói:
Tử giả hà tồn chủ tịch Huơng: Tịch Hƣơng là tịch của Nữphái. Nữ-phái là nguồn sống của nhơn-loại, nếu nói nó chết thì
Ngài đến làm chủ của Nữ-phái nghĩa gì? Cầm cái giống của
thế-gian này chi?
Bây giờ nói đến quyền-hành của Ngài:
Chính Ngài cầm bút viết bài thơ trên cũng đƣợc Đức Hộ-Pháp
thuyết giải rành:
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Ánh Thái-Cực biến sanh Thái-Bạch là buổi Thái-Cực vừa nổ
hiện ra ánh-sáng Thái-Cực chính là Ngài, duy Đức Chí Tôn
cầm pháp; xin cả thảy nhớ nghe! Khi Đức Chí Tôn cầm pháp
hiện ra hai lằn Hạo-Nhiên-Khí đụng lại với nhau nổ, tức nhiên
trái khối lửa đó tạo Càn-Khôn vũ-trụ, ánh-sáng Thái-Cực đó là
Ngài.
Hiện Kim-Tinh trọng-trách Linh-Tiêu là các cung đẩu trên
mặt địa-cầu này đều hƣởng ánh-sáng ấy, mà chính ánh sáng
duy chủ và điều khiển là Ngài.
Quyền-năng vâng thuở Thiên-triều là quyền-năng vâng lịnh
của Thiên-điều.
Càn khôn thế-giới dắt-dìu Tinh-quân là các cung đẩu trong
càn khôn thế-giới này, có Ngài duy chủ hết thảy.
Giải bài thơ kế tiếp:
Tinh-quân thọ sắc thuở Phong-thần là Ngài đoạt ngôi vị
cùng quyền-hành của Ngài có sắc phong thiệt hiện hồi đời
Phong-Thần.
Cho đến Đường-triều mới biến thân là đến đời Đƣờng Ngài
mới biến thân.
Thái-Bạch Kim-Tinh đương trị thế là vì nguyên-linh ấy cầm
quyền trị thế.
Trường-Canh Trích-Tử đến thăm trần.
Động-Đình thi rượu đong muôn đấu là nơi Động Đình, hỏi
đến Ngài thì thiên-hạ đều biết danh Ngài.
Bồng-Đảo câu Tiên nắm một cần là nơi Bồng-Đảo Ngài cầm
Thiên-Thai cho Khổng-Giáo.
Vâng lịnh Ngọc-Hư nay xuống thế là buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ
khai mở đây, Ngài thọ lịnh Ngọc-Hƣ đến trị Đạo.
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Tam-kỳ độ-rỗi các nguyên-nhân là chín mƣơi hai ức nguyênnhân thì Tam-Kỳ này Ngài độ-rỗi."
Quyền-hành của Ngài nhƣ thế, chính THẦY cũng đến nhắcnhở: "CƢ, con phải nhớ lời Thầy dặn rằng: Phải sợ Thái Bạch
cho lắm, khi Thầy giao quyền thƣởng phạt cho Ngƣời. Chỉ sợ
cho ba đứa con mà xin bớt tính nghiêm khắc; song Thần,
Thánh, Tiên, Phật kia mà Ngƣời còn chẳng vị, huống lựa là
các con."
Đức Quyền Giáo-Tông Thƣợng-Trung Nhựt xác nhận: "Cái
năng-lực của Đạo hôm nay đƣợc nhƣ thế là nhờ Đức Lý ĐạiTiên cầm quyền Thiêng liêng vô đối, nhờ ngƣời Anh Cả của ta
là Đức Lý Giáo-Tông điều-khiển quyền-năng vô-hình của
Ngài."
*Đức Hộ-pháp nói về Đức Lý Giáo-Tông:
"Bần-Đạo quên nói cái Tiên-tri của Ngài rất ngộ nghĩnh, thời
buổi ấy Ngài đến dạy, biểu Bần Đạo nghe lời, nếu không nghe
lời, ngày kia cái tai hại ấy tiêu-diệt hay đạt Đạo thì Hiền-hữu
gánh trách-nhiệm ấy nặng-nề trƣớc. Bần-Đạo buổi nọ không
hiểu gì cả, Bần-Đạo nói toàn Thánh-thể Đức Chí-Tôn cả triệu
con ngƣời, cớ sao một mình Bần-Đạo gánh vác? Nói tiên-tri ấy
là thời giờ Ngài giao quyền GIÁO-TÔNG này cho Bần-Đạo,
Chƣởng-Quản luôn Cửu-Trùng-Đài, nếu không nghe thì BầnĐạo gánh hết. Nếu không nghe lời Ngài buổi nọ, thì gánh này
giao lại cho ai? Nếu giờ phút này có muốn bỏ chớ không thể
sống với Đạo. Bần-Đạo xin nói, thế-gian này cầm quyền cơquan Chánh-Trị-Đạo hay định-luật trƣớc, dƣới tám Đạo NghịĐịnh lập nên Chánh-trị của nƣớc nhƣ Ngài, Bần Đạo chƣa ngó
thấy. Đức Lý ra tám Đạo-nghị-định mà Ngài lập trọn vẹn hết,
chúng ta cũng nên tôn-sùng đáng kính, đáng sợ quá đỗi. Đấng
cứu Đạo nhƣ thế Bần-Đạo đáng khen, kính Ngƣời cho đến tận
thế. Nếu nền Đạo Cao Đài còn mãi mãi thì công-nghiệp của

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.2 VẦN L

434

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đức Lý Giáo Tông còn tồn-tại trong tâm-trí nhơn sanh luôn
luôn" (18-8 Kỷ-Sửu)
Thơ của Đức Lý Giáo-Tông:
Thánh tâm một khối tƣợng nên hình,
Đã hiệp Vạn linh với Chí Linh.
Riêu phƣớn từ bi tiêu loạn lạc,
Soi gƣơng bác ái lập hòa bình.
Chiêu an tả đạo, trừ tà khí,
Độ tận quần sanh, chiếu cứu tinh.
Mở mắt thiên lƣơng dìu chủng tộc,
Nghĩa nhân âu đổi lấy nhơn tình.
(Lý Giáo Tông)

LÝ LÃO QUÂN
李老君
Lý Lão Quân tức Lão Tử. Theo sử ký Tƣ Mã Thiên, Lão Tử là
ngƣời nƣớc Sở 楚, huyện Khổ 苦, làng Lệ 厲, xóm Khúc nhân
曲 仁, ở tỉnh Hồ Nam bây giờ. Ngài họ Lý 李, tên là Nhĩ 耳, tự
là Bá Dƣơng 伯 陽, thụy là Đam 聃. Ngài làm quan giữ Tàng
thất (Kho sách) ở Kinh đô Lạc Dƣơng của nhà Châu.
Về gia thế thì sử sách không có nói đến, nhƣng theo truyền
thuyết thì nói rằng mẹ của Lão Tử mang thai Ngài có đến 80
năm mới sinh Ngài do hông bên trái dƣới cội cây lý. Khi Ngài
đƣợc sinh ra thì râu tóc dài và bạc trắng, mới gọi Ngài là Lão
Tử. Lão Tử chỉ cây lý mà bảo rằng đó là họ của Ngài.
Khi đến Kinh Đô nhà Châu, gặp Lão Tử hỏi lễ, lúc về Khổng
Tử bảo với các đệ tử rằng: Chim ta biết nó bay nhƣ thế nào,
cá ta biết nó lội làm sao, thú ta biết nó chạy cách nào. Thú
chạy, thì ta có thể lƣới bắt nó, cá lội, thì ta có dây câu ví nó,
chim bay, thì ta có bẫy gài nó. Chí nhƣ con rồng, thì ta không
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biết nó theo mây theo gió mà bay luyện nhƣ thế nào. Nay ta
thấy Lão Tử nhƣ con rồng! "Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do long
da!" 吾 今 見 老 子 其 猶 龍 耶
Ở tại Lạc Dƣơng phía đông nhà Châu một thời gian lâu, sau
thấy nhà Châu suy, nên Lão Tử cỡi trâu đi về hƣớng tây, khi đi
đến cửa ải Hàm Cốc, quan lệnh là Doãn Hỷ 尹 喜. Biết Lão Tử
là một Thánh nhân nên quan Doãn tôn Ngài làm Thầy để xin
theo học Đạo.
Lão Tử ở lại Hàm Cốc dạy Đạo cho Doãn Hỷ và soạn ra bộ
sách nói về Đạo Đức, sách phân làm hai thiên, gồm có trên
5000 chữ. Sau này, quyển sách đó đƣợc gọi là "Đao Đức
Kinh". Rồi từ đó, Lão Tử cỡi trâu đi về hƣớng Tây mất dạng,
ngƣời ta không biết Ngài đi về đâu. Đức Lão Tử đƣợc vua
Đƣờng Cao Tông nhìn là thủy tổ, nên truy phong cho Ngài
"Huyền Nguyên Hoàng Đế". Lão Tử là chơn linh của Đức Thái
Thƣợng Đạo Quân hóa sinh ra, là giáo chủ của Đạo Tiên.
Kinh Khi Về có câu:
"Dẫy xe trâu Côn Lôn trổi bánh,
"Lý Lão Quân mong lánh phong trần."

LÝ THÁI BẠCH (Tên)
E: Li-Tai-Pei.
F: Li-Tai-Pei.
Đức Lý Thái Bạch giáng cơ ngày 23-7-1934 nói rằng:
"À! buổi nào Lão cũng vẫn vậy. Lão nói thật rằng chẳng chi
làm cho Lão nao núng vì Đạo phải tùng đời. Lão đã nặng
mang trách nhiệm thay thế cho trọn Ngọc Hƣ cầm Thiên Thơ
cho đến ngày Hộ Pháp qui vị đặng giao lại thì tất nhiên phận
sự đôi bên phản ngƣợc. Ấy vậy Hiền Hữu và Hộ Pháp đã chán
hiểu rằng: Nhị vị Hiền Hữu chuyển Thế Đạo, vì tƣ vị mà tùy
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theo phàm tánh, nên Thể Pháp không y Thiên Điều, làm nền
Đạo chinh nghiêng rối loạn. Còn thoảng nhƣ Lão phải tùy
phàm tánh của kẻ phản Đạo lộng quyền mà day trở Thiên Cơ
thì Đạo ngày nay đã tan tành rồi. Lão tƣởng Đạo chết đã lâu
rồi chớ? Lão nói thật dầu đối với nhị vị Hiền Hữu là ngƣời tín
dụng của Lão đi nữa mà sự hành động chẳng hiệp với Thiên
Thơ thì chính tay Lão trừ răn, chớ không để lòng tƣ vị."
Đức Lý giáng cơ ngày 3-41948 dạy rằng:
"Chẳng lẽ Lão làm chủ phần
xác của nhơn sanh mà ngồi
khoanh tay không tìm
phƣơng cứu chữa. Địa vị
của Hiền Hữu nhƣ Lão thì
Hiền Hữu phải định thế nào?
Chẳng phải vì những kẻ lợi
dụng vô tâm đọa đày thiên
hạ mà lại đố kỵ chẳng dám
cứu đời?...
Ngày mai nầy chiến sĩ Pháp
Hồi đã mãn học, Hiền Hữu
làm ơn nói với họ rằng: "Lão
lấy làm cảm xúc tâm Đạo của họ; lại dặn thêm rằng: Tinh thần
hạ tiện dân tự tôn thế nào, hạ tiện vẫn là hạ tiện. Còn tinh thần
cao thƣợng dầu hạ mình thế nào thì cao thƣơng vẫn là cao
thƣợng. Nói rằng Lão xin họ làm thế nào cho Đạo trở nên mãi
tinh khiết, ấy mới ngƣời nghĩa của Lão".
VÍA ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN TRƢỞNG
Ngƣỡng nguyện: "Đức Lý Đại Tiên Trƣởng Nhứt Trấn Oai
Nghiêm đạt đắc trí dõng thiên tài, thảo hích nang thơ, thanh
danh quán thế, phụng thừa thiên mạng, bảo thủ Đại Đạo Chơn
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Truyền, phò trì chƣ Đệ tử đào luyện trí thức tinh thần, thật
hành Chánh giáo, phổ hóa Nhơn sanh hiệp hòa chủng tộc, giải
cứu chiến tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh, cộng hƣởng
thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phƣớc.
Chƣ đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thƣợng tấu. Dĩ
văn
Viết thành chữ Hán:
仰 願: 德 李 大 仙 長 一 鎮 威 嚴 達 得 智 勇 天 才, 草 檄 囊 書,
聲 名 貫 世, 奉 承 天 命, 保 守 大 道 真 傳, 扶 持 諸 弟 子 陶 煉
智 識 精 神, 實 行 正 教, 普 化 人 生, 協 和 種 族, 解 救 戰 爭 苦
難, 挽 回 秩 序 安 寧, 兯 享 盛 治 太 平,
清閒幸福. 諸 弟 子 同 誠 心 叩 拜, 謹 疏 上 奏. 以 文
Chánh thị Đức LÝ ĐẠI TIÊN TRƢỞNG NHỨT TRẤN OAI
NGHIÊM Thánh Đán.正 是 德 李 大 仙 長 一 鎮 威 嚴 聖 誕
Lý Đại Tiên Trƣởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm 李大仙長 一鎮威嚴:
là một vị Tiên Trƣởng thọ lịnh Đức Chí Tôn làm Nhứt Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Tiên Giáo trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, kiêm
Giáo Tông Đạo Cao Đài.
Đạt đắc trí dõng thiên tài, thảo hích (1) nang thơ, thanh danh
quán thế, phụng thừa thiên mạng. 達 得 智 勇 天 才 草 檄 囊 書
聲名貫世奉承天命
Đạt đắc trí dõng 達 得 智 勇: Đạt đƣợc sự thông minh hiểu biết
và có sức mạnh mẽ.
Thiên tài 天 才: Sinh ra đã có tài, vƣợt hẳn ngƣời thƣờng.
Nghĩa rộng: Những ngƣời tài giỏi phi thƣờng.
Thảo hịch 草 檄: Thảo là soạn thảo. Hịch, một thể văn dùng để
kêu gọi, để hỏi tội, hay phủ dụ. Ở đây có lẽ dùng để chỉ chung
văn thi của Lý Bạch.
Nang thơ: Hay nang thƣ 囊 書: Túi sách.
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Thanh danh 聲 名: Có tiếng tăm, có tên tuổi.
Quán thế 貫 世: Thấu suốt thế gian, trùm cả cõi đời.
Thiên mạng 天 命: Mạng lịnh của Trời.
Bảo thủ Đại Đạo Chơn Truyền, phò trì Chƣ Đệ tử đào luyện trí
thức tinh thần. 保 守 大 道 真 傳 扶 持 諸 弟 子 陶 煉 智 識 精
神
Đại Đạo Chơn truyền 大 道 真 傳: Chơn pháp của nền Đại Đạo
đƣợc truyền lại.
Phò trì: Còn đƣợc viết phù trì 扶 持, có nghĩa là giữ gìn và giúp
đỡ.
Đào luyện 陶 煉: Nung đúc rèn luyện.
Thật hành Chánh giáo, phổ hóa Nhơn sanh hiệp hòa chủng
tộc, giải cứu chiến tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh. 實 行
正教普化人生協和種族解救戰爭苦難挽回秩序安寧
Chánh giáo 正 教: Một nền tôn giáo chơn chánh.
Phổ hóa 普 化: Giáo hóa rộng khắp.
Chủng tộc 種 族: Giống ngƣời.
Giải cứu 解 救: Cứu giúp để thoát khỏi.
Long vị thờ tại Đền Thánh viết:
Thái Bạch Kim Tinh 太 白 金 星.
Ngài giáng linh nơi nƣớc Trung Hoa là Lý Thái Bạch vào năm
702 đời vua Trần Huyền Tông nhà Đƣờng. Mẹ Ngài nằm
mộng thấy sao Trƣờng canh hay sao Thái Bạch Kim Tinh sa
xuống mình Bà, nên đặt tên là Lý Thái Bạch, gọi tắt là Lý
Bạch.
Hồi đƣợc bảy tuổi, Lý Bạch chƣa biết nói, nhƣng khi bà mẹ
bồng lên lầu, bổng nhiên Ngài ngâm đƣợc bốn câu thơ mà ý
thực quái dị:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nguy lâu cao bách xích,
危樓高百尺
Thủ khả trích tinh thần.
手可摘星晨
Bất cảm cao thanh ngữ,
不敢高聲語
Khủng kinh thiên thƣợng nhân. 恐 驚 天 上 人
Nghĩa là:
Vòi vọi lầu trăm thƣớc,
Vói tay hái đƣợc sao.
Chỉ e nói lớn tiếng,
Kinh động Tiên trên cao.
Lớn lên, Lý Bạch tƣớng mạo khôi ngô, cốt cách thanh kỳ,
thông minh dĩnh ngộ. Lúc thiếu thời Ngài có tài văn chƣơng,
nổi tiếng là một thi gia, đƣợc ngƣời đƣơng thời tặng danh hiệu
"Trích Tiên" là Ông Tiên bị đày (Thiên thƣợng trích Tiên nhân
天上謫仙人).
Lý Bạch có tên hiệu là Thanh Liên Cƣ Sĩ 青蓮居士
Bản tính của Ngài không ham danh lợi, thích đi chơi khắp các
danh thắng ở bờ sông Trƣờng giang, giao du với những ẩn sĩ
mà đời gọi là Trúc Khê lục dật.
Ngài đƣợc phong đến chức Hàn lâm học sĩ, nhƣng vì không
ham danh lợi, quyền tƣớc, nên Ngài không chăm lo việc nƣớc,
mà chỉ uống ruợu ngâm thi mà thôi.
Vua Đƣờng Huyền Tôn rất trọng Ngài, nhƣng Ngài không nhƣ
phàm phu khác mà đem cái tài hoa của mình nịnh bợ bọn
vƣơng hầu; trái lại, Ngài xin trở về hƣởng nhàn. Có lần say
ruợu Ngài ngâm nga ý-chí của mình, coi đời nhƣ giấc mộng,
bon chen làm chi cho cực lòng.
Xử thế nhƣợc đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật tuý

處世若大夢
胡為勞其生
所以終日醉
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Đồi nhiên ngọa tiền doanh

頹然臥前楹

Giác lai miện đình tiền
覺來眄庭前
Nhất điểu hoa gian minh.
一鳥花間鳴
Tá vấn thử hà nhật?
借問此何日
Xuân phong ngữ lƣu oanh. 春 風 語 流 鶯
Cảm chi dục thán tức
感之欲嘆息
Đối chi hoàn tự khuynh.
對之還自傾
Hạo ca đãi minh nguyệt
浩歌待明月
Khúc tận dĩ vong tình
曲盡已忘情
(Lý Bạch - Xuân nhật túy khởi ngôn chí)
Nghĩa là:
Ở đời tựa giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình.
Suốt ngày mƣợn chén khuây tình,
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba.
Tỉnh ra trông mé trƣớc nhà,
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào.
Hỏi xem ngày ấy ngày nào,
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông.
Thở than cảm xúc nỗi lòng,
Chuốc thêm ít chén say cùng cảnh vui.
Hát ngao chờ bóng trăng soi,
Ca vừa dứt khúc, đã nguôi mối tình.
(Trần Trọng Kim dịch)

LÝ-THÁI TỔ (974-1028) (Phật Học)
李太祖
Vua Lý Thái-Tổ, họ Lý, tên Công-Uẩn, là ngƣời châu Cổ pháp
(nay thuộc huyện Đông ngạn) Tỉnh Bắc giang (sau này huyện
Đông ngạn thuộc về tỉnh Bắc Ninh).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vào khoảng giữa niên hiệu Ứng Thiên, Lý Công Uẩn mới bắt
đầu ra làm quan, thờ Vua Lê Trung Tông..Đến khi Vua Lê
Trung Tông bị Lê ngọa triều sát hại, các quan trong triều đình
đều chạy trốn mất dạng, chỉ có một mình Công Uẩn ôm lấy
thây Vua Trung Tông mà khóc lóc. Vua ngọa triều khen ngợi
Công-Uẩn có lòng trung đối với vua và cho Công Uẩn làm
chức "Tứ sƣơng Phó chỉ huy sứ". Nguyên trƣớc đó, tại châu
Cổ pháp có cây gòn bị sét đánh, trong có hiện ra hàng chữ
nhƣ sau "Hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành" 和 刀木落
十八子成
Sƣ Vạn Hạnh tự giải lý rằng "Hòa đao mộc" hiệp lại là chữ LÊ
梨 "thập bát tử" là chữ LÝ 李 Sƣ Vạn-Hạnh mới nói với Công
Uẩn "Ta xem câu Sấm lạ lùng kia, thì họ Lý đã đến hồi hƣng
thịnh. Nay trong họ Lý không ai bằng Công Uẩn, Bởi thân vệ
(tức công Uẩn) là ngƣời có đức khoan hòa, hiền từ, nhân ái và
dung thứ, rất đƣợc lòng quan quân và dân chúng. Một con
ngƣời cầm giữ binh quyền và đứng đầu muôn dân trong lúc
này, nếu bỏ Thân vệ đi, thì còn có ai đảm đƣơng nỗi đại sự?"
Công Uẩn sợ hãi lời nói trên của Sƣ Vạn Hạnh bị tiết lộ ra
ngoài, mới nhờ ngƣời anh đem Sƣ Vạn Hạnh dấu kín ở núi
Tiêu Sơn, nhƣng cũng do đó mà công Uẩn sinh lòng tự tin. Từ
đây Công Uẩn bắt đầu chớm nẩy nở cái ý dòm ngó, rình rập
ngôi báu của nhà LÊ. Ngƣời đời bấy giờ cũng phụ họa theo
nữa.. Lê ngọa triều thƣờng ăn quả Ngũ liêm (quả khế) nhân
đƣợc hột Lý ở trong quả ấy, mới cảm giác câu Sấm ngữ trên,
rồi âm thầm tìm ngƣời họ Lý để giết. Lý Công Uẩn ở bên cạnh
nhà Vua mà không hay biết chi hết. Kịp đến khi Lê ngọa triều
mất, tự quân (vua con nối ngôi) còn thơ dại, quan Chi hậu nội
thần là Đào Cam Mộc thăm dò biết đƣợc ý của Công Uẩn
muốn triều đình trao ngôi Vua cho mình, mới cùng với các bậc
khanh sĩ và bá quan trong triều âm mƣu sách lập Công-Uẩn
lên ngôi Thiên Tử. Ngƣời ngƣời đều bằng lòng và phục tùng.
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Bấy giờ triều đình rƣớc Công-Uẩn lên chánh Điện, tôn lập lên
ngôi Hoàng Đế tức là LÝ THÁI TỔ. Ông lên ngôi vua vào năm
Canh Tuất (1010) đặt niên hiệu Thuận Thiên.
Vua Lý Thái Tổ dời Kinh đô về thành Thăng Long. Ngài trị vì
đƣợc 18 năm. Sau đây là bài thơ
VỊNH LÝ THÁI TỔ
Thập bát tử thành" tuy hữu Sấm,
十八子成雖有讖
Hòa đao mộc lạc" khởi vô tâm
和刀木落豈無心
Nhƣợc phi Vạn Hạnh khuy thành ngữ 若 非 萬 行 傾 誠 語
Thùy biện đƣơng niên nhứt khốc thâm. 辨 當 年 一 哭 深
Tạm dịch:
LÝ nên nghiệp tuy đà có Sấm,
LÊ mất ngôi há phải vô tâm.?
Không nhờ Vạn Hạnh lời thành khẩn
Ai thấu đƣơng niên kẻ khóc thầm?
Nhà LÝ thành công tuy có Sấm,
Vua LÊ thất cƣớc há vô mƣu.
Không nhờ vạn Hạnh câu thành ngữ
Ai biết đƣơng niên kẻ khóc sầu
(Trích Ngự chế việt Sử tổng vịnh. Trang 82-84)
Lý Thái Tổ Một vị vua lừng danh của đất Việt, là ngƣời sáng
lập triều LÝ. Khi bƣớc lên ngôi năm 1010. Dƣới thời Lý Thái
Tổ, Đạo Phật hƣng thịnh, khoảng trên 300 ngôi chùa đƣợc
xây. Ðời này là thời gian phát triển rực rỡ của Phật giáo, là
thời kỳ mà các nhà Vua coi trọng Đạo pháp, xây cất chùa
chiền. Trong thời gian này, các Kinh quan trọng nhƣ Kim
cƣơng, Dƣợc sƣ, Diệu Pháp Liên Hoa đƣợc in và phổ biến
rộng.
Ông tên là Lý Công Uẩn, ngƣời làng Cổ Pháp. Cha mất trƣớc
khi ông ra đời và ngay sau khi sinh ra ông thì ngƣời mẹ cũng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mất theo. Ông đƣợc một vị Tăng trong chùa nuôi lớn. Ðến 8, 9
tuổi, vị này gửi ông theo học với Thiền sƣ Vạn Hạnh.
Nhờ những điềm linh báo trƣớc, Thiền sƣ Vạn Hạnh biết là
ông sẽ lên ngôi Vua thành lập nhà LÝ và vì vậy hết lòng phò
tá. Khi Lê Long Ðĩnh mất, ông đƣợc các vị quan trong triều tôn
lên làm Hoàng Đế. Ông thấy cố đô Hoa Lƣ chật hẹp bèn dời
đô về La Thành. Theo truyền thuyết, khi đến La Thành, ông
thấy một con Rồng vàng bay lên nên vì vậy đổi tên thành
Thăng Long Thành – Thủ đô Hà Nội bây giờ, đổi Hoa Lƣ thành
phủ Tràng An và Cổ Pháp thành phủ Thiên Ðức. (Tham khảo:
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LÝ THÁI TÔNG
Vua Lý Thái Tông lên ngôi năm Mậu Thìn (1028) đặt niên hiệu
Thiên Thành. Năm Giáp Tuất (1034) Ngài cải nguyên là Thông
Thụy. Năm Kỷ Mão (1039) Ngài lại cải nguyên là Càn phù hữu
đạo.
LÝ THÁI TÔNG, tên thật là Phật Mã, lại còn một tên nữa là
Đức Chánh là con đầu lòng của Vua Lý Thái Tổ. Sau khi Lý
Thái Tổ lấy đƣợc nƣớc và lên làm Vua, Lý Thái Tông đƣợc lập
làm Hoàng Thái Tử. Đến khi Lý Thái Tổ mất, ba vị Vƣơng là
Đông chinh, Dực thánh và Võ Đức cùng đốc suất phủ binh vào
mai phục ở nới Cấm thành, âm mƣu làm loạn.
Hoàng Thái Tử (tức Lý Thái Tông) từ cửa Tƣờng phù vào nội
điện, đi tới điện Càn Nguyên mới biết có biến cố xảy đến. Thái
Tử liền sai đóng kín các cửa điện, rồi khiến các vệ sĩ gìn giữ
Cung điện và phòng bị đối phó với tình hình. Lúc bấy giờ, binh
Tam phủ (binh của ba vị Vƣơng kể trên) tiến vào gấp rút, Thái
Tử mới sai Quan nội thị (chức quan hầu trong nội điện) là Lý
Nhân Nghĩa vá cung thần (vị đại thần trong các Cung điện) là
Lê Phụng Hiểu mở cửa Cấm thành ra nghinh chiến. Lê Phụng
Hiểu cầm gƣơm đƣa lên và quát lớn, kể tội lỗi của ba vị
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Vƣơng rồi hầm hầm xông thẳng tới giết Võ Đức, quân ba phủ
liền bị tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Dẹp yên đƣợc nội loạn rồi,
Hoàng Thái Tử lên ngôi Hoàng đế tức là Lý Thái Tông. Ngài ở
ngôi đƣợc 27 năm.
Thời ấy các động Trệ nguyên, Định nguyên, Lâm tây, Quảng
nguyên, Văn châu và Vật Dƣơng thuộc châu Hoan và châu Ái,
động nào cũng có bọn ngƣời làm phản, Đế đều dẹp yên đƣợc
cả.. Đế lại sai tƣớng đánh nƣớc Ai-lao, cả thắng rồi mới kéo
quân về. Nƣớc Chiêm Thành tự ý bỏ lễ triều cống nƣớc ta,
nhà Vua thân hành đem quân đi đánh, bắt đƣợc Chúa nƣớc
ấy là Sa-đẩu và bắt sống bọn giặc hơn 5.000 ngƣời. Bọn
ngƣời ấy đƣợc định cƣ ở trấn Vĩnh Khang đến châu Đăng.
Lúc trƣớc, khi vua Lý Thái Tổ mất mà chƣa đƣợc an táng,
nhân dịp ngày Đản sinh của Đế (tức Lý Thái Tông). Đế sai
ngƣời lấy tre về làm núi Vạn tuế Nam sơn ở sân Rồng, rồi
khiến bọn hát chèo vào trong núi ấy tấu nhạc hát múa và cho
các quan trong triều đình ăn yên. Đến khi nhà Vua đi đánh
nƣớc Chiêm Thành, lại bắt đƣợc bọn cung nữ hát khúc điệu
Tây thiên rất hay và đem họ về, rồi làm Cung riêng cho họ ở.
Thơ VINH LÝ THÁI TÔNG
Nội nạn Sam di lại Tƣớng tài,
Tứ chinh lũ sách viễn nhân lai
Tây Thiên khúc điệu dai thùy lạc
Vạn tuế Nam sơn bất tự ai.
Tạm dịch:
Tƣớng tài nhờ cậy dẹp Ba Vƣơng,
Ngƣời lạ đƣa về tự bốn phƣơng.
Khúc hát cùng ai vui vẻ nhỉ?
Nam Sơn chẳng biết tự mình thƣơng.
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LÝ THÁNH TÔNG (1023-1072) (Phật Học)
李聖宗
Lý Thánh Tông Vua thứ ba đời nhà Lý, nổi danh với tấm lòng
từ bi, yêu nƣớc thƣơng dân nhƣ con. Ông chính là ngƣời phát
hiện tài năng của Thiền sƣ Thảo Ðƣờng và cũng đƣợc xem là
ngƣời cùng khai sáng Thiền phái Thảo Ðƣờng, dòng Thiền thứ
ba sau hai hệ phái khác là Tì-ni-đa Lƣu-chi và Vô Ngôn Thông.
Mẹ của ông là Mai Thị, một hôm mơ thấy mặt trăng rơi vào
bụng và biết rằng mình có mang. Ngày 25 tháng 2 năm Thuận
Thiên thứ 14 (1023), Hoàng hậu sinh ông tại cung Long Ðức.
Thuở nhỏ ông đã tỏ ra là một ngƣời thông minh đĩnh ngộ, văn
võ toàn tài. Vì cung Long Ðức đƣợc xây ở ngoại thành và đã
sống ở đây 27 năm trƣớc khi lên ngôi, ông thấu hiểu nỗi khổ
của bần dân, cảnh đói rét, sự bất công ở các miền thôn dã.
Hai câu chuyện sau thƣờng đƣợc nhắc:
- "Một lần ông tham dự một buổi xử kiện với Công chúa Ðộng
Tiên. Phạm nhân là một chàng trai trẻ, vì không hiểu biết luật
pháp nên lỡ vi phạm. Vua gọi quan Tòa lại, chỉ vào con gái của
mình nói: Ta yêu con ta cũng nhƣ các bậc cha mẹ yêu con cái
của họ. Trăm họ không hay biết nên tự phạm vào luật pháp, ta
rất thƣơng xót. Từ nay, các tội bất kỳ nặng nhẹ cần răn dạy kỹ
lƣỡng và nhất nhất đều phải khoan giảm.
- Lần khác, gặp ngày trời rất lạnh. Nghĩ đến dân, vua chạnh
lòng với tả hữu: Ta ở trong thâm cung, sƣởi lò than, mặc áo
hồ cừu mà khí lạnh vẫn còn thế này huống hồ những kẻ bị
giam trong ngục thất, xiềng xích khổ đau, ngay gian chƣa định,
bụng không cơm no, thân không áo ấm, một khi gặp cơn gió
lạnh thổi há chẳng bị chết rét ƣ? Ta rất đỗi thƣơng xót.
Nói xong, vua sai tả hữu đem chăn chiên trong kho ban cho tù
nhân và mỗi ngày phát cho tù nhân hai bữa cơm. Và vua
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xuống chiếu miễn cho cả nƣớc một nửa số thuế năm đó (trích
Quỳnh Cƣ).
Ngoài những trách nhiệm đối với dân, với nƣớc, ông còn đặc
biệt chú tâm đến Đạo Phật, cho xây cất rất nhiều chùa chiền.
Ông mời Thiền sƣ Thảo Ðƣờng vào cung để hỏi về Thiền và
Kinh luận và phong cho Thảo Ðƣờng danh hiệu Quốc sƣ. Tƣ
tƣởng thấm nhuần đạo lý của ông đƣợc ghi lại trong sử sách
nhƣ sau:
"Khác với các triều đại trƣớc, Lý Thánh Tông đem Đạo vào
đời, mà cuộc đời ấy, theo nhà vua, phải lấy việc phụng sự dân
tộc, lấy sự đồng tâm nhất trí làm mục đích để tập trung vào
hành động thiết thật, cứu thế bằng đức tin. Vua đã tìm thấy
trong Phật học triết lý sinh thành dƣỡng dục theo nghĩa dài lâu
nối tiếp, là phƣơng tiện dạy cho dân hiểu mình là ai, lấy ý chí
tự cƣờng để thắng số mệnh, phụng sự cho sự phồn vinh bền
vững của quốc gia. Cũng do vậy, dân chúng Ðại Việt tìm thấy
nguồn cảm hứng vừa sâu rộng vừa cao siêu của mình ở tình
yêu hiện thật và đại đồng Phật giáo, ở lòng từ bi bác ái cứu
khổ, cứu nạn, cứu vớt chúng sinh. Nhân dân đến với Đạo
không phải vì chán ngán cuộc đời mà vì muốn sống cuộc đời
cao cả là đời sống tâm linh. Những nhà tu hành đời Lý không
phải là những ngƣời chán đời đi ở ẩn mà là những ngƣời xuất
thế để nhập thế, những ngƣời có học vấn để giúp đời và giúp
ngƣời. Vì vậy, đời Lý ngƣời tu hành xuất hiện khắp nơi. Chùa
và đình thất mọc lên khắp nƣớc. Kiến trúc chùa chiền thời ấy
rất giản dị, dịu mát ẩn dƣới bóng đa linh thiêng và tôn kính.
(trích Quỳnh Cƣ).
Năm Nhâm Tí (1702), ông mất rất đột ngột, thọ 50 tuổi, trị vì
đƣợc 17 năm.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÝ THIẾT QUẢ (LÝ NGƢNG DƢƠNG)
Là nguơn linh của Ông Lê Văn Trung (1876 - 1934)
Phẩm: Quyền Giáo Tông Thƣợng Trung Nhựt
Lý Thiết
Quả
ngƣời đất Giáp,
sinh đời nhà Tùy,
tên là Hồng Thủy,
tiểu tự Thiết Quả
(hay Quẩy). Ngƣời
khôi ngô, tu luyện
ở Nham Động.
Trƣớc khi xuất
Chơn thần đi học
với Đức Lão Tử,
Thiết Quả dặn đệ
tử: giữ xác Ta ở đây, hồn Ta đi trong 7 ngày. Sau thời gian đó
Ta không về thì hủy xác. Mới 6 ngày, mẹ học trò bị chết, ngƣời
học trò vội hủy xác Thầy. Lý Thiết Quả xong việc trở về, không
thấy xác, nhập vào tử thi của một kẻ hành khất. Ngài biến bị
và gậy của kẻ ăn mày thành "Bầu Hồ lô và gậy sắt" làm Bửu
pháp của Ngài. Do đó, Lý Thiết Quả chân què, mặt và thân
hình xấu xí, tay cầm bầu rƣợu.
Đức Lý Ngƣng Dƣơng hay Lý Thiết Quả cho thi:
"Đại hỉ chƣ Đạo-hữu:
Trời đất riêng tay giữ một bầu,
Ngàn mây dặm gió gót chơn thâu.
Rừng tòng thong-thả nhàn ra dạo,
Đền Ngọc thung-dung rảnh đến chầu.
Thoát tục sớm dìu nên Bảy bạn,
Dẫn phàm nay rảo khắp Năm châu.
Thế trần mừng gặp Tam-Kỳ độ,
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Biển khổ thuyền đƣa khách lánh sầu.
Lý-Ngƣng-Dƣơng
Hai vị nầy có điểm giống nhau là hay cứu ngƣời.
Ngài LÊ VĂN TRUNG quê ở Chợ Lớn, sinh ra trong một gia
đình Nho phong. Ông rất thông minh năm 17 tuổi đã đƣợc bổ
vào ngạch Thƣ ký Soái phủ Nam Kỳ. Năm 1906, ông đắc cử
Hội Đồng Quản Hạt. Năm 1911, ông đề xƣớng trƣờng Nữ Học
Đƣờng, đƣợc thƣởng Bắc Đẩu Bội Tinh. Ông Lê Văn Trung
đƣợc Đức Cao Thƣợng Phẩm độ vào cửa Đạo năm Ất Sửu
(Dl 6-10-1925).
Ông từ chức Nghị viên, phế đời hành Đạo:
Ngày 23-4-1925 đắc phong Đầu Sƣ, Thánh danh Thƣợng
Trung Nhựt.
Ngày 03-10-Canh Ngọ (1930) Đức Lý Giáo Tông ban cho Ngài
phẩm "Quyền Giáo Tông" hữu hình.
Đức Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung hành Đạo: Tính từ ngày
Khai Đạo là 15-10- Bính Dần (19-11-1926)
Lúc Ngài qui Tiên ngày 13-10-Giáp Tuất (19-11-1934) đúng 8
năm tròn, không thừa không thiếu 1 ngày. Điều ấy đúng vào
con số Bát Tiên mà Ngài là vị Tiên trƣởng. Về lý Đạo thì Ngài
đã nắm trọn Bát Quái Cao Đài vào tay.Ấy là Đấng đã "thay
Trời tạo thế" trong nền Đại-Đạo.
Tƣợng Đức Quyền Giáo-Tông LÊ VĂN TRUNG đứng trên quả
đất đặt trƣớc Bạch Ngọc Chung Đài (lầu chuông) của Đền
Thánh. Nguơn linh Ngài là Lý Ngƣng Dƣơng hay là Lý Thiết
Quả.
Hiện nay Tháp của Ngài đặt phía sau Bát Quái Đài Đền Thánh
- Toà Thánh Tây Ninh-.
Đức Hộ Pháp đề Thần Lý Ngƣng Dƣơng du Nam: (1949)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bầu linh gậy sắt quảy du Nam,
Nƣơng bóng Từ Bi đến cõi phàm…
Bảy Bạn ai còn nơi cõi thế,
Đông du xin nhắc chuyện ông Lam.
Tƣợng, Đức Quyền Giáo Tông tay trái cầm gậy sắt, tay phải
cầm quyển Thiên Thơ (Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) đúng
câu "Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng".
Cũng nên phân biệt những quyển sách có trên các bức Tƣợng
trong Đền Thánh nhƣ:
- Đức Khổng-Tử tay cầm quyển sách cuộn tròn ấy là Bộ
Xuân-Thu mà bình sinh Đức Ngài đã san định. Nay là buổi
Cao-Đài Đại-Đạo nên bộ Xuân Thu trở thành Cổ pháp của Đạo
Thánh, là một trong Cổ-pháp Tam giáo:
"Xuân-Thu, Phất chủ, Bát-vu,
"Hiệp qui Tam-giáo hữu cầu chí chơn".
(Kinh Phật-Mẫu)
- Đức Quan-Thánh tay cầm sách mở ra, cũng là bộ XuânThu, nhƣng Đức Quan-Thánh là ngƣời học ở Bộ Xuân Thu,
lập chí từ đó "Chí tại Xuân Thu tâm tại Hớn".
Nhƣ vậy là có cả thảy ba bộ sách cũng vừa đủ cho ngƣời Cao
Đài suốt thông lý Đạo, là số ba tròn đầy rồi!
Nhƣ vậy Giáo Tông trong cửa Đạo có các Ngài:
- Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo-Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ
Độ là Giáo-Tông chánh vị, thuộc về Thần.
- Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, chỉ mới "Quyền" thuộc
về Khí.
- Ngài Ngô văn Chiêu thì Đức Chí-Tôn định ban phẩm GiáoTông, trong thời gian 10 ngày thì bị biếm. Nhƣng Ngài cũng có
công "mời gọi" các bậc lƣơng sanh, truyền lại phƣơng thức
thờ Thiên Nhãn Thầy, thuộc Tinh.
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Vậy Tinh - Khí - Thần đã đủ. Thế nên trong cửa Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ này không một ai có quyền xƣng là Giáo-Tông nữa
cả.
Thánh ngôn Đức Lý có dạy ngày 19 - 3- 1928:
"Ðại hỉ, Ðại hỉ! Cƣời... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm vị của
chƣ Hiền hữu. Tỷ nhƣ ngôi của Thƣợng Ðầu Sƣ, Ngọc Ðầu
Sƣ, Thái Ðầu Sƣ, Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh,
hay là Giáo Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhƣợng
cho ai, thì họ ngồi địa vị của mình, chớ chẳng hề ở thế nầy
có hai Thái Bạch, hai Thƣợng Trung Nhựt, hai Ngọc Lịch
Nguyệt, hai Thái Nƣơng Tinh, hai Hộ Pháp, hai Thƣợng
Phẩm, hai Thƣợng Sanh bao giờ, hiểu à!"

LÝ ĐẠI TIÊN TRƢỞNG
李大仙長
Nói cho đầy đủ phải là "Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo Tông
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" 李大仙長兼教宗大道三期 普度. Ngài
là một vị Tiên Trƣởng thọ lịnh Đức Chí Tôn làm Nhứt Trấn Oai
Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cầm quyền
Tiên Giáo trong thời buổi này.
Ngài có tên là Thái Bạch Kim Tinh họ Lý, tên Bạch, tự là Thái
Bạch, hiệu là Thanh Liên cƣ sĩ, biệt hiệu là Trƣờng Canh
"Trƣờng Canh trích tử đến thăm trần", Ngài thƣờng đƣợc
ngƣời đời gọi là Lý Trích Tiên (vị Tiên bị đày xuống trần gian
họ Lý). Tiên sinh ra đời vào năm 701 sau Tây lịch, quê quán ở
đất Xƣơng minh, nay thuộc Tỉnh Tứ Xuyên. Ngài ra làm quan
từ năm 42 tuổi và mất vào năm 62 tuổi (762 sau Tây lịch).
Đức Lý giáng cho tại Khổ Hiền Trang bài thơ nhƣ vầy:
GIÁO truyền Đại Đạo khắp Đông Tây,
TÔNG chỉ Tây Ninh với cảnh nầy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁI cực ôm gồm trong Pháp Chánh,
BẠCH minh điều luật sửa tà tây.
Tà tây Nghị định Đạo ban hành,
Chớ cải Thiên Điều sửa quẩn quanh.
Luật lịnh Ngọc Hƣ đâu để sót,
Phàm nầy sửa thử, sửa sao ranh.?
Ngài giáng linh nơi nƣớc Trung Hoa là Lý Thái Bạch vào năm
702 đời vua Trần Huyền Tông nhà Đƣờng. Mẹ Ngài nằm
mộng thấy sao Trƣờng Canh hay sao Thái Bạch Kim Tinh sa
xuống mình Bà, nên khi Bà hạ sinh thì đặt tên là Lý Thái Bạch,
gọi tắt là Lý Bạch. Khi lên bảy tuổi, Lý Bạch chƣa biết nói,
nhƣng khi bà mẹ bồng lên lầu, bỗng nhiên Ngài ngâm đƣợc
bốn câu thơ mà ý tứ thực tân kỳ:
Nguy lâu cao bách xích,
危樓高百尺
Thủ khả trích tinh thần.
手可摘星晨
Bất cảm cao thanh ngữ,
不敢高聲語
Khủng kinh thiên thƣợng nhân. 恐 驚 天 上 人
Dịch nghĩa (Soạn giả phụng dịch):
Vòi vọi lầu cao trăm thƣớc cao
Sao trời hái thử nắm ngàn sao.
Chỉ e khua động Sao rơi rụng
Kinh động Thần Tiên mãi đỉnh cao!
Lớn lên, Lý Bạch tƣớng mạo khôi ngô, cốt cách thanh kỳ,
thông minh dĩnh ngộ. Lúc thiếu thời Ngài có tài văn chƣơng,
nổi tiếng là một thi gia, đƣợc ngƣời đƣơng thời tặng danh hiệu
là "Lý Trích Tiên" tức Ông Tiên bị đày, do câu "Thiên thƣợng
trích Tiên nhân" 天上謫仙人
Lý Bạch có tên hiệu là Thanh Liên Cƣ Sĩ 青蓮居士. Bản tính
của Ngài không ham danh lợi mà chỉ thích ngao du, viếng
khắp các danh thắng ở bờ sông Trƣờng giang, giao du với
những ẩn sĩ mà đời gọi là Trúc Khê lục dật.
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Ngài đƣợc phong đến chức Hàn Lâm Học Sĩ, nhƣng vì không
ham danh lợi, quyền tƣớc, nên Ngài không chăm lo việc nƣớc,
mà chỉ uống ruợu ngâm thi mà thôi.
Vua Đƣờng Huyền Tôn rất trọng Ngài, nhƣng Ngài không nhƣ
hạng thƣờng nhân khác mà lại xin trở về hƣởng nhàn. Có lần
say ruợu Ngài ngâm ngợi tỏ ý-chí của mình, xem đời nhƣ giấc
mộng phù du, không phải là nơi Ngài ham thích:
Xử thế nhƣợc đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật tuý
Đồi nhiên ngọa tiền doanh

處世若大夢
胡為勞其生
所以終日醉
頹然臥前楹

Giác lai miện đình tiền
覺來眄庭前
Nhất điểu hoa gian minh.
一鳥花間鳴
Tá vấn thử hà nhật?
借問此何日
Xuân phong ngữ lƣu oanh. 春 風 語 流 鶯
Cảm chi dục thán tức
感之欲嘆息
Đối chi hoàn tự khuynh.
對之還自傾
Hạo ca đãi minh nguyệt
浩歌待明月
Khúc tận dĩ vong tình
曲盡已忘情
(Lý Bạch - Xuân nhật túy khởi ngôn chí)
Soạn giả phụng dịch:
Có nghĩa gì đâu giấc mộng Huỳnh?
Xuyến xao chi nhọc kiếp phù sinh?
Rƣợu nồng một chén tình cao ngất
Nghiêng ngửa men đời toại buổi sinh
Tỉnh giấc nhìn ra hiên vắng tanh!
Véo von chim hót giọng hòa thinh
Thời gian ta biết ai hay biết?
Đông đến Oanh đề vui báo tin.
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Than thở tình nồng tỏ khúc nôi?
Chuốc thêm mấy chén rƣợu ly bôi!
Nghêu ngao cùng ánh trăng mờ tỏ.
Gãy khúc thơ tình men ngất ngây.
(Trần Trọng Kim dịch)
Ở đời tựa giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình.
Suốt ngày mƣợn chén khuây tình,
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba.
Tỉnh ra trông mé trƣớc nhà,
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào.
Hỏi xem ngày ấy ngày nào,
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông.
Thở than cảm xúc nỗi lòng,
Chuốc thêm ít chén say cùng cảnh vui.
Hát ngao chờ bóng trăng soi,
Ca vừa dứt khúc, đã nguôi mối tình.
Thơ Thán Đạo ngâm của Nữ Đầu Sƣ Hƣơng Thanh có câu:
Lý Tiên Trƣởng hoằng khai Chánh giáo,
Lãnh phận hành bố Đạo Nam-phƣơng.
Dạy trong Lƣỡng phái tỏ tƣờng,
Tiền khiên vô thuỷ nguyên-nhơn những là.
Lòng sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu này:
Tam-Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm:
- Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan-Âm Nhƣ Lai,
- Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo-Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân"
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LÝ TRỌNG QUÍ (Tên)
Ông Lý Trọng Quý sanh năm 1872. Qua năm 1925, ông làm
Thông phán ở Sài-gòn nên thƣờng đƣợc gọi là Ông Phán Quí.
Ông Huệ Lƣơng tả về Ông Quý:
-"Cụ Lý Trọng Quý hay Hồ Vinh Quý… ngƣời cao ráo, dongdải, thông Tây học và rất thâm Nho học. Tánh tình Cụ rất ôn
hoà, nghiêm nghị ít nói."
Ông Lý Trọng Quý, pháp danh Từ Huệ, tu theo Chiếu Minh và
đã từng tháp tùng Ngài Ngô đi hành Đạo nhiều nơi. Đến
khoảng năm 1931-1932 Ông tách riêng, thờ Tam giáo (gọi là
Chiếu Minh Tam giáo, khác Tam giáo bên Phổ Độ) và lập ở
Xóm Chài (Cần thơ) một đàn Tiên. nơi đây có tiếp cơ đƣợc
quyển Kinh Tam nguơn Giác Thế (1931). Cơ sở Kinh tế lúc ấy
là lò tƣơng Quảng Hoà Xƣơng. Cũng có lúc ông sống trên một
chiếc ghe. Ông Lý Trọng Quý qui ngày 01-4-Ất Dậu (1945) và
đƣợc an táng tại Chiếu Minh Nghĩa địa (Chôn hàng nằm, trên
bia mộ ghi là Hồ Vinh Quý).
Ông là ngƣời đứng tên vào Tờ khai Đạo, trong 247 vị.
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Soạn-giả: Nguyên-Thủy

