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Danh mục vần NG
NGA
• Nga (Liên Bang Sô Viết)

• Nga Mi

NGẠ
• Ngạ
• Ngạ Quỉ

• Ngạ Quỉ Súc Sanh

NGÃ
• Ngã
• Ngã Chấp
• Ngã Lòng
• Ngã Mạn

• Ngã Thiên Thị Thính
• Ngã Tƣớng
• Ngã Vấn

NGAI
• Ngai

• Ngai Đầu Sƣ Nữ Phái

NGÃI
• Ngãi Vợ Chồng
NGÀN
• Ngàn Cay Muôn Đắng
NGẠN
• Ngạn Sơn

• Ngạn Uyển - Ngạn Uyển
Chƣởng Hồn

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGAO
• Ngao Du

• Ngao Đầ u

NGAY
• Ngay Thẳng Thật Thà
NGÀY
• Ngày Đạo Hận 20 Tháng 8
• Ngày Tận Thế Đã Đến

• Ngày Vía - Lễ Các Đấng

NGĂN
• Ngăn Cấm Tà Quái Nhập
NGÂN
• Ngân Hà

• Ngân Kiều

NGẪU
• Ngẫu Nhiên
NGHE
• Nghe Nghe
NGHỆ
• Nghệ Thuật

• Nghệ Tửu Tôn Sở

NGHÈO
• Nghèo Nàn

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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NGHI
• Nghi
• Nghi Dung
• Nghi Lễ
• Nghi Nan
• Nghi Thức

• Nghi Tiết Đại Đàn Và Tiểu
Đàn
• Nghi Trƣợng
• Nghi Trƣởng

NGHỊ
• Nghị Án
• Nghị Định
• Nghị Luận

• Nghị Luận Vô Trí
• Nghị Lực
• Nghị Trình

NGHỈ
• Nghỉ Cúng Thời Tý
NGHĨA
• Nghĩa (Khai Pháp Trần Duy
Nghĩa)
• Nghĩa (Phối Sƣ Phái Ngọc)
• Nghĩa Đạo Với Đời
• Nghĩa Hữu Bằng

• Nghĩa Nhân
• Nghĩa Thầy Trò
• Nghĩa Trọng
• Nghĩa Trúc Mai
• Nghĩa Vụ

NGHỊCH
• Nghịch Cha Phản Bạn
• Nghịch Chánh Lý
• Nghịch Chơn Lý

• Nghịch Đạo
• Nghịch Thiên

NGHIÊM
• Nghiêm Khắc
• Nghiêm Thiết Đàn Tràng
• Nghiêm Trang

• Nghiêm Trị
• Nghiêm Trừng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGHIỆP
• Nghiệp
• Nghiệp Căn
• Nghiệp Chƣớng

• Nghiệp Hồng
• Nghiệp Hồng Quân
• Nghiệp Hữu Hình

NGHIỆT
• Nghiệt Báo Oan Gia
• Nghiệt Cảnh Đài

• Nghiệt Căn
• Nghiệt Chƣớng

NGHIÊU
• Nghiêu Thuấn
NGHINH
• Nghinh Phong Đài
NGÓ
• Ngó Một Cái Cũng Đủ Tiêu Diệt
NGOẠI
• Ngoại Bang
• Ngoại Nghi
• Ngoại Quốc

• Ngoại Thân
• Ngoại Tình
• Ngoại Tông

NGOAN
• Ngoan Đạo
• Ngoan Ngạnh

• Ngoan Ngùy

NGỌC
• Ngọc
• Ngọc Ẩn

• Ngọc Bất Trác Bất Thành
Khí
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Ngọc Các
• Ngọc Cầu Lam
• Ngọc Chánh Phối Sƣ
• Ngọc Chƣởng Pháp Thái
Lão Sƣ Trần Văn Thụ
• Ngọc Chƣởng Pháp Thái
Lão Sƣ Trần Ðạo Quang
• Ngọc Cung
• Ngọc Đầu Sƣ Ngọc Lịch
Nguyệt
• Ngọc Ðế

• Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế (1)
• Ngọc Hoàng Thƣợng Đế (2)
(Kinh)
• Ngọc Hoàng Tự
• Ngọc Hồ Ái Nữ
• Ngọc Hƣ Cung
• Ngọc Lầu
• Ngọc Mã - Kim Đàng
• Ngọc Trang Thanh
• Ngọc Xá Lợi

NGÒI
• Ngòi Văn Tuyệt Bút
NGỌN
• Ngọn Đèn Thiêng Liêng
• Ngọn Ngành

• Ngọn Rau Tấc Đất

NGÔ
• Ngô Đồng
• Ngô Quyền
• Ngô Thân Bất Độ Hà Thân
Độ

• Ngô Tƣờng Vân
• Ngô Văn Chiêu
• Ngô Văn Kim

NGỘ
• Ngộ
• Ngộ Bất Cập Lƣợng

• Ngộ Đạo
• Ngộ Kỳ Phật Duyên

NGỖ
• Ngỗ Nghịch

• Ngỗ Ngang

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGÔI
• Ngội Âm - Ngôi Dƣơng
• Ngôi Cao Phẩm Quí
• Ngôi Tiên Vị Phật

• Ngôi Vị
• Ngôi Vị Ðế Vƣơng
• Ngôi Xƣa

NGU
• Ngu
• Ngu Công Di Sơn
• Ngu Dân
• Ngu Dốt
• Ngu Huynh

• Ngu Muội
• Ngu Si
• Ngu Xuẩn
• Ngu Thuấn Cày Voi

NGŨ
• Ngũ Âm
• Ngũ Bá
• Ngũ Bá A La Hớn
• Ngũ Bất Vọng Ngữ
• Ngũ Chi Ðại Ðạo
• Ngũ Chi Minh Đạo
• Ngũ Chi Phục Nhứt
• Ngũ Cốc
• Ngũ Châu
• Ngũ Đế
• Ngũ Giới Cấm
• Ngũ Hành
• Ngũ Hoa - Ngũ Quả
• Ngũ Hoa - Ngũ Quả - Ngũ
Phần Hƣơng
• Ngũ Khí
• Ngũ Kinh

• Ngũ Kỵ
• Ngũ Lôi Tru Diệt
• Ngũ Luân
• Ngũ Nguyện (Kinh)
• Ngũ Nhạc
• Ngũ Nƣơng Diêu Trì Cung
• Ngũ Quan Hữu Tƣớng Và
Lục Quan Vô Hình
• Ngũ Phục
• Ngũ Phong Thập Võ
• Ngũ Tạng
• Ngũ Tạng Lục Phủ
• Ngũ Thanh
• Ngũ Thƣờng
• Ngũ Trung
• Ngũ Trƣợc
• Ngũ Uẩn
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NGỤ
• Ngụ Đời

• Ngụ Ý

NGỤC
• Ngục Đao Kiếm

• Ngục Môn

NGUỒN
• Nguồn Đào
• Nguồn Đạo

• Nguồn Thánh

NGUƠN
• Nguơn (Nguyên)
• Nguơn Chất
• Nguơn Linh

• Nguơn Linh - Hóa Chủng Quỉ Hồn
• Nguơn Ngọc
• Nguơn Tứ Chuyển

NGUY
• Nguy Ngập
• Nguy Nguy

• Nguy Nga Đài Các

NGỤY
• Nguỵ Khôi
NGUYÊN
• Nguyên Căn
• Nguyên Căn Chúa Jésus
• Nguyên Chất
• Nguyên Đán
• Nguyên Hồn
• Nguyên Khí
• Nguyên Linh

• Nguyên Lý
• Nguyên Nhân
• Nguyên Nhơn (Nguyên
Nhân)
• Nguyên Nhơn - Hóa Nhơn Quỉ Nhân
• Nguyên Nhân Đắc Đạo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Nguyên Sanh - Hóa Sanh
• Nguyên Tánh

Q.2 VẦN NG▐
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• Nguyên Tiêu
• Nguyên Tử Khí

NGUYỆN
• Nguyện

• Nguyện Vọng

NGUYỄN
• Nguyễn An Ninh
• Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Nguyễn Du
• Nguyễn Đình Chiểu
• Nguyễn Mạnh Bảo
• Nguyễn Ngọc Thơ
• Nguyễn Ngọc Tƣơng
• Nguyễn Nhạc (Đối Với Cao
Đài)
• Nguyễn Phan Long
• Nguyễn Phúc Vân (Ngoại
Hầu Cƣờng Để)
• Nguyễn Thị Hiếu
• Nguyễn Thị Kim
• Nguyễn Thị Phẩm
• Nguyễn Thị Ruộng
• Nguyễn Thị Sanh
• Nguyễn Thị Nhiều
• Nguyễn Thị Thơm
• Nguyễn Thiên Kim

• Nguyễn Trung Trực
• Nguyễn Văn Ca
• Nguyễn Văn Chức
• Nguyễn Văn Đạt
• Nguyễn Văn Hậu (Nguyễn
Trung Hậu)
• Nguyễn Văn Hoài
• Nguyễn Văn Hƣơng
• Nguyễn Văn Kinh
• Nguyễn Văn Mạnh
• Nguyễn Văn Muồi
• Nguyễn Văn Trò
• Nguyễn Văn Tƣơng
• Nguyễn Văn Tƣờng (Hoà
Thƣợng Nhƣ Nhãn)
• Nguyễn Văn Tƣờng
(Thƣợng Tƣờng Thanh)
• Nguyễn Vƣơng Nhất Thống
Nƣớc Nam

NGUYỆT
• Nguyệt Cúc
• Nguyệt Hoa
• Nguyệt Huyết

• Nguyệt San
• Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
(Victo Hugo)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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NGƢ
• Ngƣ - Tiều - Canh - Mục
NGỰ
• Ngự
• Ngự Ban
• Ngự Giáng

• Ngự Mã Thiên Quân
• Ngự Trần Gian
• Ngự Triều

NGỪA
• Ngừa
NGỬA
• Ngửa Nghiêng
NGƢNG
• Ngƣng Quyền

• Ngƣng Thần Định Trí

NGƢỜI
• Ngƣời Ngoại Quốc Đến Đây
Học Đạo

• Ngƣời Tu Hành
• Ngƣời Giữ Đạo

NGƢỠNG
• Ngƣỡng Ân Sinh
• Ngƣỡng Nghĩa

• Ngƣỡng Nguyện
• Ngƣỡng Vọng

NGƢU
• Ngƣu Đầu


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGA (Liên Bang Sô Viết)
俄
F: Russie.
Đức Hộ Pháp thuyết: "Giờ phút này chúng ta ngó thấy NgaSô-Viết lấy thuyết Cộng Sản làm căn bản, thuyết Cộng Sản
tức nhiên thuyết Duy-vật, lấy vật chất làm căn bản mà chối bỏ
linh hồn. Về thuyết vật hình, tức nhiên nghịch hẳn với tinh thần
đạo đức. Vật chất họ phải đề xƣớng "Tam vô" là vô thần đứng
đầu hơn hết, nó phải đánh đổ tinh thần đạo đức đặng nó đi
trọn con đƣờng vật chất. Phải chiến đấu để vật chất thắng tinh
thần. Giờ phút này nƣớc Nga cũng chƣa hề thoát ly đạo đức
đƣợc, phải đem đạo đức làm căn bản mà thôi. Tại Nga Sô lúc
Cộng Sản chiến thắng đánh đổ chánh quyền rồi, tức nhiên
"Staline" không còn nhìn Đạo Giáo nữa, không còn nhìn quyền
Hội Thánh La Mã nữa. Ngài đánh đổ chánh quyền: khám phá
quyền lực của Nhà Thờ, chỉ trích quyền lực của Nhà Thờ,
nhƣng rốt cuộc ngày nay phải đem Đạo Giáo, đem Công Giáo,
tái lập các Đền Thờ trở lại. Tuy vẫn không tùng quyền Ông
Giáo Hoàng La Mã mà nó vẫn tùng quyền Ông "Got Oann"
nhƣ Ông Giáo Hoàng của nhà Thờ mà thôi. Còn nhiều nữa,
nếu chúng ta quan sát từ thƣợng cổ, bao giờ Đời cũng kiếm
phƣơng thế thoát ly Đạo, chiến đấu để thoát ly Đạo. Họ biết
không tùng theo nó thì họ không quyền, mà hễ tùng theo nó thì
mất tự do tự chủ của họ, nó mất thì họ chẳng khi nào mà trị
thiên hạ đƣợc! Từ thƣợng cổ đến giờ không một quốc gia xã
hội nào nơi mặt địa hoàn này vô Đạo mà cầm quyền thiên hạ
đƣợc, không thể có!"
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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NGA MI
娥眉
E: The beautiful girl.
F: La belle fille.
(Nga 蛾 (nghĩ): Con ngài, thứ sâu nào giống nhƣ con ngài đều
gọi là nga. Mi là mày). Nga mi là mày ngài trong câu "Mày ngài
mắt phƣợng". Có khi gọi tắt là nga. Nhƣ Song nga 雙 蛾 hai
hàng lông mày. Nga mi là lông mày đẹp nhỏ và cong của
ngƣời phụ nữ, là chỉ con gái đẹp.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Bát Nƣơng có thơ rằng:
Trau giồi cho xứng phận nga mi,
Tấn thối riêng lo kịp thế thì.
Thanh sử từng nêu gƣơng nữ kiệt,
Hồng ân chi kém bạn nam nhi.
Lọc lừa chớ để đen pha trắng,
Lui tới đừng cho bạc lộn chì.
Hạnh đức điểm tô non nƣớc Việt.
Muôn năm bia tạc tiếng còn ghi.

NGẠ (NGẠ TỬ)
餓
Ngạ [Giản thể: 饿] là Đói quá. Thơ của Nguyễn Trãi 阮廌 trong
bài Côn sơn ca 崑山歌 có câu:
"Thú Dƣơng ngạ tử bất thực túc" 首陽餓死不食粟 Nói về điển
tích của Bá Di và Thúc Tề ở núi Thú Dƣơng thà chịu chết đói
chứ không chịu ăn thóc của nhà Châu. Chứng tỏ một tấm lòng
trung can nghĩa khí.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGẠ QUỈ (Phật Học)
餓鬼
Ngạ quỉ ( S: preṭa; P: peta) Là quỉ đói, một trong ba đƣờng tái
sinh xấu (Lục đạo). Ngạ quỉ là hạng chúng sinh đƣợc xem nhƣ
hạnh phúc hơn Ðịa ngục (s: naraka) nhƣng đau khổ hơn A-TuLa (āsura). Ngƣời ta cho rằng các yếu tố tái sinh thành quỉ đói
là keo kiệt, ganh tị và tham lam. Loài chúng sinh này đƣợc
biểu diễn bằng cái bụng rất lớn và cái miệng rất nhỏ. (Tham
khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Kinh Cao Đài: Bài Sám Hối có câu:
"Khi hồn lìa khỏi trần gian,
"Hóa ra ngạ-quỷ cơ-hàn khổ thân."

NGẠ QUỈ - SÚC SANH
餓 鬼 - 畜生
Các đẳng chơn hồn về súc sanh, phần nhiều là con nít, cho
nên các chơn hồn trẻ mãi thôi, vì thế nên ngƣời ta làm áo thí
cô hồn nhỏ nhỏ vậy. Có lẽ những ngƣời tu theo đạo Phật đạt
Pháp họ gặp đƣợc đám ấy nên họ lầm cho rằng đó là các cô
hồn, thật ra không có cô hồn đâu.
Theo lời Đức Hộ Pháp thuyết ngày 14-7-Canh Dần:
"Bần Đạo lập lại một lần nữa là không có cô hồn, chỉ có đám
Ngạ quỉ súc sanh mà thôi. Có lẽ trƣớc kia ngƣời ta biết một
điều bí mật là các ngạ quỉ súc sanh hay ăn uống, thƣờng phá
khuấy thiên hạ đặng kiếm ăn, nên mỗi năm đến rằm tháng bảy
thƣờng cúng gọi là "thí cô hồn". Đạo Cao Đài ngày Trung
nguơn hay Thƣợng nguơn chúng ta chỉ cúng kính ông bà Tổ
phụ vậy".

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

14

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

NGÃ (Phật Học)
我
F: Le moi.
Ngã (S: ātman; P: atta) [Pinyin: wǒ] TA (tiếng tự xƣng mình).
Mình tự gọi mình cũng gọi là Ngã. Của ta, lời nói cho thân
thêm. Tức là cái "TA" thể tính trƣờng tồn, không bị ảnh hƣởng
của tụ tán, sinh tử. Ðạo Phật không công nhận sự hiện diện
của Ngã. Trong toàn bộ mọi hiện tƣợng tâm lý và vật lý không
có một chủ thể gì đƣợc gọi là độc lập, thƣờng tồn (Vô ngã,
Ngũ uẩn).
Theo Đạo Phật, ý nghĩ cho rằng có "TA", có "ngƣời" – những
đơn vị độc lập không phụ thuộc vào nhau – chính là Vô minh,
Si mê. Sự nhận thức là có "TA" tự khởi lên bởi vì con ngƣời
thƣờng bị tri thức mê hoặc – tri thức ở đây là thức thứ sáu,
khả năng suy nghĩ phân biệt – cho rằng thế giới nhị nguyên
vốn có sẵn và từ đó phát sinh ra sự suy nghĩ và hành động
theo quan niệm rằng "TA" và ngƣời, vật bên ngoài hoàn toàn
là những đơn vị độc lập. Dần dần, ý nghĩ "TA" khắc sâu vào
Tâm và những ý nghĩ khác nhƣ "TA yêu cái này, ta ghét cái
nọ; cái này của ta, cái này của ngƣơi" bắt đầu nẩy nở. Những
ý nghĩ nêu trên lại có ảnh hƣởng trở lại với ý nghĩ "TA" và vì
vậy, cái "TA" này cai trị tâm linh của con ngƣời. Nó sẵn sàng
tấn công tất cả những gì mà nó cảm thấy bị đe dọa, tham khát
những gì giúp nó gia tăng quyền lực. Thù hận, tham khát và xa
rời chân tính là những tai hại phát sinh từ đó và chúng trực
tiếp đƣa con ngƣời đến bể Khổ.
Trong Thiền Tông, ngƣời ta sử dụng phƣơng pháp Tọa Thiền
(j: zazen) để phá vỡ cái vòng lẩn quẩn nêu trên. Trong quá
trình tu tập dƣới sự hƣớng dẫn của một vị Lão sƣ (j: rōshi),
ngƣời ta có thể dần dần vƣợt khỏi sự khống chế của cái
"Ngã", tiêu diệt "Ngã" hay đúng hơn, vƣợt khỏi cái "Ý nghĩ sai
lầm là có tự ngã" bởi vì nhìn theo khía cạnh tuyệt đối thì ngƣời
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ta không thể tiêu diệt một cái gì không có thật, chƣa hề có thật
nhƣ cái "Ngã".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Ngã huynh 我兄 Anh của ta. Ngã đệ 我弟 em của ta.

NGÃ CHẤP
我執
(Ngã: Ta, tiếng tự xƣng. Chấp: cầm giữ, cố chấp).Ngã chấp là
cố chấp cái ta của mình, cố chấp vào cái thân thể của mình.
Ngã chấp là nguồn gốc của phiền não. Ngƣời giác ngộ, không
chấp vào cái ta nữa thì đƣợc an vui.
Chúng ta nên biết rằng, cái thân thể của ta chỉ là giả tạm nên
mới gọi là giả thân, chỉ tồn tại nhiều lắm là trăm năm rồi phải
chết, thể xác tan rã biến thành đất.
Linh hồn của ta mới là vĩnh viễn. Linh hồn nầy tạm mƣợn thể
xác một thời gian để học hỏi và tiến hóa. Khi thể xác già nua,
không còn hoạt động đắc lực nữa thì phải để cho nó chết, rồi
linh hồn sẽ tái kiếp, ở vào một xác thân khác để tiếp tục tiến
hoá, nhà đạo gọi đó là luân hồi. Do đó, chúng ta không nên cố
chấp vào cái xác thân của ta, vì nó là giả chớ không phải thiệt,
để rồi phải chịu phiền não khổ đau.
Đức Chí Tôn ban cho chúng ta một cách phá chấp triệt để là
Dâng Tam bửu lên Đức Chí Tôn. Mỗi khi cúng Đức Chí Tôn,
chúng ta dâng cả thể xác, chơn thần và linh hồn lên cho Đức
Chí Tôn dùng phƣơng nào thì dùng. Đây là cách vô cùng hữu
hiệu để phá tan cái Ngã chấp của mỗi tín đồ, bởi vì chúng ta
đã dâng hết cho Đức Chí Tôn rồi, thì đâu còn gì của chúng ta
mà phải Ngã chấp. Sự dâng hiến nầy phải thực sự chí thành
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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trọn vẹn thì mới đạt kết quả. Chúng ta chỉ còn có một việc là
vâng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn thực hiện đầy đủ bổn
phận của một tín đồ, tức là làm đúng theo 5 câu nguyện trong
bài Ngũ Nguyện mà chúng ta thƣờng đọc trong mỗi lần cúng.

NGÃ LÒNG
F: Découragé.
(Ngã là tiếng nôm: bị té, quị xuống, lòng là ý chí, tƣ tƣởng)
nghĩa bóng là bị mất đức tin về Tôn giáo, tín ngƣỡng.
Thầy: "Cƣời.... Hiếu, con cũng ngã lòng nữa sao con? Con
nhớ ngày trƣớc Thầy cực nhọc với các con thì thế nào, mà
ngày nay các con cực nhọc với Thầy lại than phiền.. Cƣời.....
Các con một đầu, Thầy một đầu nắm chặt tay lƣới vớt cả
chúng sanh. Ngày vui các con chẳng phải nơi thế này, mà là
ngày các con hội hiệp cùng Thầy nơi Bạch Ngọc Kinh, hiểu
con há?."
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
"Để cho đời chua xót tình thương
"Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,
"Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng."

NGÃ MẠN
我慢
E: Proud.
F: Orgueilleux.
(Ngã: Ta, tiếng tự xƣng. Mạn: khinh lờn). Ngã mạn là tự cho
mình tài giỏi cao hơn ngƣời mà khinh lờn ngƣời khác. Ngƣời

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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có tánh ngã mạn thì tự đắc, kiêu ngạo, khoe-khoang và chủ
quan, nên thƣờng cô đơn và thất bại.

NGÃ THIÊN THỊ THÍNH
我天視聽
(Ngã: ta, Thiên: Trời, Thị: mắt để thấy, Thính: tai để nghe)
nghĩa là sự nghe và sự thấy của Thầy (Ông Trời) chúng ta. Ý
nghĩa của câu này là rút ra từ trong Kinh Thi: "Thiên thị tại ngã,
dân thị Thiên thính, tại ngã dân thính" tức nhiên sự thấy của
Trời ở nơi sự nghe của dân. Trời tức là dân, dân tức làTrời.
Tôn chỉ của Đạo Cao Đài ở trong bốn chữ "Thiên đạo- Nhơn
đạo".
Đây chỉ là lời ca tụng "Cuộc đời hành Đạo của Đức Quyền
Giáo Tông" cũng chỉ khế xƣớng có bấy nhiêu thôi. Bốn chữ
"NGÃ THIÊN THỊ THÍNH" này khắc lên sau lƣng Liên đài của
Đức Quyền Giáo Tông để tuyên dƣơng công nghiệp của Đức
Ngài.
Ngài Hiến Pháp nói: "Tôi có cảm giác rằng ngày nào bóng cờ
Đại Đạo bay khắp bốn phƣơng là ngày ấy nhân sanh sẽ đƣợc
chung hƣởng thanh bình hạnh phúc. Tôi không nói quá lời đâu
vì tôi biết chắc rằng Đức Thƣợng Đế không gạt ai hết, nhứt là
đám con cái của Đức Ngài; khi Đức Ngài đến mở Đạo Kỳ Ba
để tận độ chúng sanh và chín mƣơi hai ức nguyên nhân qui
hồi cựu vị. Lại còn có Tân-ƣớc giữa Trời và Ngƣời trong kỳ
Phổ độ thứ ba này. Nhƣng thay vì tuyên bố nhƣ Đức Phật
ngày xƣa là "Thiên Thƣợng Thiên hạ duy ngã độc tôn" nay
Tân ƣớc này lại tuyên bố "Thiên Thƣợng, Thiên hạ, Bác ái Công bình" nghĩa là trên trời dƣới thiên hạ lấy bác ái công
bình là tôn chỉ và có câu: "Ngã Thiên thị thính" (Trời và ta nghe
thấy) tức là Trời và ngƣời thông công đó vậy.
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NGÃ TƢỚNG
我相
E: The physiognomy of mine.
F: La physionomie de moi.
(Ngã: Ta, tiếng tự xƣng. Tướng: hình dạng). Ngã tƣớng là
hình dạng của ta. Cái hình dạng nầy của ta là vật chất, là giả
tạm, đừng nên cố chấp nó mà sa vào sự Chấp ngã rất tai hại.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí Tôn cho biết, trí thức và linh hồn
trọng yếu, do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó định cái
Ngã tƣớng cho ta."

NGÃ VẤN
Ngã vấn 我問: Ngã; ta, là tiếng tự xƣng. Vấn: hỏi. Ngã vấn: Ta
hỏi…
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngã vấn chƣ nhu hà thủ tạo?
Kỉnh Ngô vi chủ, Ðạo nhƣ hà?

NGAI
F: Trône royal.
Cái ghế ngồi của Vua hoặc những bậc tôn quí gọi là Ngai, nhƣ
ngai vàng điện ngọc, chính là đây. Trong Tôn giáo Cao-Đài
những bậc phẩm nhƣ: Đầu Sƣ, Chƣởng Pháp, Giáo Tông thì
có Ngai riêng để làm tƣợng trƣng một chức phẩm cao quí đối
cùng Thánh, Tiên, Phật, bên Cửu Trùng Đài. Những Ngai này
đƣợc chạm khắc công phu, tỉ mỉ, sơn son thếp vàng lộng lẫy.
Còn Hiệp Thiên-Đài thì ba vị: Hộ-Pháp, Thƣợng Phẩm,
Thƣợng-Sanh ngự trên Ngai là những chiếc Cẩm đôn, giản dị.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ấy là biểu tƣợng lý Âm Dƣơng của đạo pháp. Bảy Ngai này rất
đẹp, đặt trên bệ gỗ bóng láng:
7 cái ngai nầy
dành cho 7 vị
Chức sắc cao
cấp nhứt của
Cửu Trùng Đài,
là:
- 3
dƣới
ba vị
phái

ngai phía
dành cho
Đầu Sƣ ba
là: Thái,

Thƣợng, Ngọc.
- 3 ngai kế trên (giữa) dành cho ba vị Chƣởng Pháp ba phái:
Thái, Thƣợng, Ngọc.
- 1 cái ngai lớn nhứt và đẹp nhứt đặt sau cùng dành cho Giáo
Tông. Hai bên 7 cái ngai nầy là 2 hàng tàng, lọng và Dàn Bát
bửu.
Bảy cái ngai nầy ở cấp thứ 9 của Cửu-Trùng-Đài, tức là cấp
cao nhứt của Cửu-Trùng-Đài vậy. Qua khỏi 7 cái ngai là đến
cấp thứ 10 làm trung gian giữa Cửu Trùng Đài và Bát Quái
Đài, nơi đây có khoảng rộng gọi là Cung Đạo.
Vị trí 7 ngai Chức sắc của nam phái:
Thầy dạy: "Tòa-Thánh day mặt ngay hƣớng Tây, tức là chánh
Cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung
CÀN ☰, bên tay mặt Thầy là Cung KHÔN ☷ đáng lẽ Thầy
phải để bảy cái Ngai của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên
cung CÀN mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ
Ngũ Chi, cho nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là cung
ĐÒÀI ☱ cho đủ số".
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Cách thức làm Bảy cái Ngai:
Vendredi, 17 Septembre 1926 (12-8-Bính Dần)
Thầy dạy: "Kiệt – Con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh
Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mƣớn thợ làm bảy cái
ngai; một cái trọng hơn cho Giáo Tông, ba cái cho ba vị
Chƣởng Pháp, ba cái cho ba vị Ðầu Sƣ; nhứt là cái ngai của
Giáo Tông phải làm cho kỹ lƣỡng, chạm trổ Tứ Linh, nhƣng
chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng; còn của Chƣởng
Pháp chạm hai con Phụng; của Ðầu Sƣ chạm hai con Lân...
Nghe à!."

NGAI ĐẦU SƢ NỮ PHÁI
Hộ Pháp có hỏi về cái Ngai của Nữ-Đầu-Sƣ, thì Thầy dạy:
"Tòa-Thánh day mặt ngay hƣớng Tây, tức là chánh cung
ĐOÀI, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung CÀN ,
bên tay mặt Thầy là Cung KHÔN, đáng lẽ Thầy phải để bảy
cái Ngai của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên cung Càn
mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ Ngũ Chi, cho
nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là cung Đoài, cho đủ số.
Ấy vậy cái Ngai của Đầu Sƣ Nữ phái phải để bên cung Khôn,
tức là bên tay mặt Thầy. Hộ Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì
Thầy dạy: Giống y nhƣ cái Ngai của Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là
một cái Cẩm Đôn để trong vƣờn Trƣớc Tử trên Nam Hải, dƣới
chơn đạp hai bông sen nở nhụy". Nhƣ vậy Th ầy đã d ạy rành:
"Ngai của Đầu Sƣ Nữ phái phải để bên cung Khôn, tức là bên
tay mặt Thầy. Hộ Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì Thầy dạy:
Giống y nhƣ cái Ngai của Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là một cái
Cẩm Đôn để trong vƣờn Trƣớc Tử trên Nam Hải, dƣới chơn
đạp hai bông sen nở nhụy".
Nhƣng thực tế thì nay chỉ có 7 cái ngai đặt giữa Đền Thánh
mà thôi. Chƣa thấy có ngai của Nữ phái.
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NGÃI VỢ CHỒNG (Nghĩa)
Ngãi cũng dùng là nghĩa. Đây là một tiếng xƣa, dùng cách nay
có trên 80 năm, vào cuối thời Bắc thuộc. Thông thƣờng phải
nói là "Nghĩa vợ chồng" tức là tình cảm gắn bó giữa đôi nam
nữ sống chung để tạo nên con giòng cháu giống, gầy nên một
gia đình rộng lớn. Hơn nữa Đạo vợ chồng là đầu mối của đạo
Nhơn luân, tức là đạo làm ngƣời đó vậy.
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bƣởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

NGÀN CAY MUÔN ĐẮNG
Thầy dạy: "Ôi! Lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây,
chẳng còn biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó
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?

NGẠN SƠN (Đạo Hiệu)
Ngạn Sơn là Đạo hiệu của Giáo Sƣ Thƣợng Chữ Thanh
(Đặng Trung Chữ), mà tiền kiếp của ông là Charles Hugo, con
trai của Victor Hugo.
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NGẠN UYỂN - NGẠN UYỂN CHƢỞNG HỒN
岸苑
E: Sacred park.
F: Parc sacré.
(Xem Vƣờn Ngạn Uyển. vần V)

NGAO DU
遨遊
F: se promener en touriste.
Ngao du 遨遊 là Đi chơi hay đi dạo khắp nơi
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Bước Tiên nàng đã ngao du,
"Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên."

NGAO ĐẦU
鰲 頭
E: The first laureate.
F: Le premier lauréat (đỗ đầu).
Ngao đầ u còn gọi là Ngao trụ: điển tích này do theo sách
Thần Dị kinh của ông Đông Phƣơng-Sóc là một vị tu Tiên đắc
Đạo, ông kể rằng ở phía Đông bi ển Bột-Hải có 5 hòn núi: 1- là
núi Đại dƣ. 2- là núi Viên kiều 3-núi Phƣơng hô. 4- Núi Dinh
châu. 5- là núi Bồng-lai. Năm hòn núi này các vì Thánh, Tiên
thƣờng ở tại đó. Núi không chƣn nên thƣờng cứ trôi theo dòng
nƣớc khi lớn, khi ròng. Thế nên các vì Tiên Thánh tấu trình lên
Đức Ngọc-Đế. Đức Ngọc-Đế ngại rằng nếu để nhƣ vậy thì núi
cứ trôi khắp tứ phƣơng nên mới sai làm 15 con Cự ngao cất
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đầu đội năm hòn núi ấy cho đứng vững lại, chẳng cho trôi nữa,
mà lại phân làm ba phiên, mỗi sáu muôn năm thì đổi một lần.
Về sau hễ ai đỗ Trạng Nguyên thì theo điển tích này gọi là
"độc chiếm Ngao đầu". Ý muốn nói rằng các vị này là ngƣời tài
cán sẽ ra gánh vác non sông nhƣ các con Cự Ngao đƣa đầu
đỡ núi vậy.Nay, trong cửa Đạo Cao-Đài nói đến Ngao trụ là chỉ
ngƣời ý thành, tâm chánh, nhân từ, đạo đức, biết thƣơng Đạo
mến Thầy, ngoài biết thƣơng dân mến nƣớc, đó là bậc đứng
trên tinh thần Nhân Nghĩa. Kinh Nho Giáo: "Chí như ý từ tường
ư ngao trụ"
Tuy nhiên qua điển tích trên đã đầy đủ yếu lý cơ bản để nói lên
một triết lý về vũ-trụ-quan quá cao siêu, quá mầu nhiệm là một
Bát-Quái Hậu Thiên. Nay qua Hội Cao Đài, Đức Chí Tôn đã
chuyển ngƣợc lại thành Bát-Quái Đồ Thiên. Những ý nghĩa
trên cho ra các con số nhƣ:
- Năm trái núi bềnh bồng trên nƣớc,
- 15 con Ngao đầu đỡ vững trái núi.
- Chia là 3 phiên để canh giữ.
- Mỗi phiên là 6 muôn năm.
Bấy nhiêu con số này đủ tạo thành trƣớc nhứt là:
- Một Bát-Quái Hậu-Thiên
- Sau nữa chuyển ngƣợc lại sẽ là Bát-Quái Cao-Đài
Lý giải: Trƣớc là "Năm hòn núi bềnh bồng trôi trên nƣớc"
Số 5 đầ u tiên là ch ỉ ngƣời có năm giác quan: Nhãn, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân. Bên trong thì Ngũ tạng: Tâm, can, Tỳ, phế, thận.
Sự hiểu biết để đối đãi lẫn nhau là Ngũ Thƣờng. Nhờ những
quan năng này con ngƣời mới làm cho cuộc đời tiến hoá về
mọi mặt tuỳ theo hƣớng tâm tƣ mỗi ngƣời chọn lựa mà tiến
đến thành công. Sự tích-chứa nơi tâm mình nói chung là tạng
thức. Tạng thức có thể ví nhƣ kho báu chứa các hột giống gọi
là chủng tử. Mỗi cá nhân đều có một tạng thức riêng biệt lƣu
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trữ những kinh nghiệm học hỏi qua nhiều kiếp. Trong kiếp
sanh này nếu may duyên gặp đƣợc Đạo Trời khai mở cũng
nhƣ giống tốt đƣợc gặp phân đất màu mỡ thì phát triển mau
(số 5 là cái tâm đƣợ c an tr ụ). Số 5 là số Ngũ trung của BátQuái Hậu Thiên, tức nhiên là chỉ cái tâm, mà tâm nếu không
trụ thì cứ mãi phiêu bồng, cũng nhƣ ngƣời sống ở đời mà
không tìm cho mình một điểm tựa bình an, tức là một Tôn
giáo, một tín ngƣỡng cho tâm hồn thì rất là có hại:
1- Một là lạc lỏng trên đƣờng đời,
2- Hai là chơi vơi trong bƣớc đƣờng trở về (chết).
Thế nên, ngƣời trƣớc hết phải định cho đƣợc cái Tâm. Nếu
không thì có khác nào "năm trái núi bềnh bồng nổi trôi trên mặt
biển mà Thánh Thần đang ngự" (nơi ngƣời là Phật tâm)
- Đức Thƣợng-Đế cho 15 con Ngao-đầu ra chống đỡ núi: Với
mục đích là chống đỡ quả núi cho trụ lại để Thần Tiên ngự
trên ấy không còn nổi trôi nữa. Chính là thời kỳ các Đấng Thần
Thánh ra đời: kể ra có b ốn vị Thánh nhân là Phục-Hi, Văn
Vƣơng, Châu-Công, Khổng-Tử đã hoàn thành Bộ Kinh Dịch
làm túi khôn cho loài ngƣời mới hiểu đƣợc lẽ dinh hƣ tiêu
trƣởng cùng những sƣ biến thiên của vũ trụ. Ngƣời nhờ noi
theo đó mà sống một đời sống Thánh Thiện, đó là Tiên Thiên
và Hậu Thiên Bát-Quái, mà Hậu Thiên Bát Quái chính là diệu
dụng cho mọi hành vi xử kỷ tiếp vật, định lại kỷ cƣơng theo
nhân luân chi đạo. Số 15 này chính là con Số Ma phƣơng đó.
Ngày nay ngƣời muốn thành Tiên tác Phật không thể không
theo những công thức sống Đạo mà Đức Chí Tôn đã đến mở
ra cho một nền Tân Tôn giáo này, Ngài lập thêm cho hai Bátquái nữa là:
1- Bát-Quái Đồ Thiên (hay Bát-Quái Cao-Đài)
2- Bát Quái Hƣ Vô
(hay là Bát-Quái luyện Đạo)
Đây là con đƣờng trở về tức là phản bổn huờn nguyên, là
ngƣợc dòng với Bát Quái Hậu-Thiên. Đây là Thầy đã mở ra
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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con đƣờng Thiên-đạo cho chúng sanh về với Thầy nên có câu
"Cửu thập Ngũ hồi chƣởng thiện quả ƣ thi thơ chi phố" là Bát
Quái Đồ thiên. Chính thời kỳ này Đức Cao-Đài giáng thế mở
Đạo mà quyền hữu hình thì giao cho Phật-Mẫu dẫn độ:
"Giờ phút này Đức Chí-Tôn quyết định tận độ con cái của Ngài
thay vì Bí-pháp ấy độ con cái của Ngài về nơi Kim Bàn PhậtMẫu đặng hƣởng đặc ân thiêng liêng của Đức Chí Tôn. Đức
Chí-Tôn buộc Phật-Mẫu phải đến tại thế gian này để Bí pháp
Hội-Yến Diêu-Trì tại cửa Đạo này cho con cái của Ngài giải
thoát ấy là một Bí-pháp thiêng liêng duy có tay Ngài định pháp
ấy mới đặng. Hôm nay là ngày Phật-Mẫu đem Bí-pháp đặng
giải thoát cho chúng sanh, tận độ toàn vạn linh sanh chúng.
Ngài để tại mặt thế này trong cửa Đạo Cao Đài này mà thôi".
Bàn
Hội-Yến
chính là hình ảnh
Bát-Quái do Đức
Phật Mẫu làm
chủ, nếu cộng
các chiều ngang,
dọc, xiên đều có
số chung 15, ấy
là 15 con Ngaođầu của Thƣợng
Đế cho xuống.
Chia
làm
3
phiên để canh
giữ tức là hình
ảnh của tam Âm
tam Dƣơng là
yếu tố để làm nên Bát-Quái.
Mỗi phiên 6 muôn năm. Con số 6 chính là "lục đạo luân hồi"
nếu không tu thì không thoát vòng sanh tử đƣợc. Nhƣng nếu
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chỉ niệm "Lục tự Di-Đà" làm sao giải thoát, vì thời Phật Đạo đã
mãn nhiệm kỳ 2.500 năm rồi.
Nay Thầy mở cơ Phổ Độ phải bằng hai lần con số "Lục" ấy,
tức là thời-kỳ của Cao-Đài là Phật giáo chấn hƣng, câu chú
của Thầy phải là 12 chữ tức là gồm 6 Âm 6 Dƣơng, là "Nam
Mô Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát". Chỉ có Đức
Thƣợng-Đế mở cơ tận độ mới độ toàn cả thiên hạ đƣợc, tức
nhiên: độ sanh và độ tử, độ nữ và độ nam, độ hồn và độ xác,
độ cả toàn vạn linh sanh chúng là do đó.
Tóm lại nền Đại-Đạo này, Thầy cho biết: "Thầy là Chúa sự vô
vi, nghĩa là Chúa các việc vô hình, Thầy lại ban cho ngƣời đủ
khôn ngoan trí thức thiêng liêng đặng làm Chúa của sự hữu
hình, nghĩa là Chúa cả của vạn vật".
Giải các điển tích trên để phá tan điều "Dị đoan mê tín" trong
Tôn giáo Cao Đài mà Thầy đến để diệt trừ mê tín.

NGAY THẲNG THẬT THÀ
F: rectiligne.
Kinh Sám Hối có câu:
"Gìn lòng ngay thẳng thật-thà,
"Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn."

NGÀY ĐẠO HẬN 20 THÁNG 8
Một ngày ghi dấu sự đau khổ và nói là phải hận trong lòng
nhiều lắm của nền Đạo trong buổi này vì một con ngƣời bội sƣ
phản bạn là Nguyễn Thành Phƣơng và nhất là Tƣớng Lê Văn
Tất, chính những ngƣời này vì ham tiền mà bán rẻ nhân tâm
làm cho nền Đạo phải xao xuyến, nhất là Đức Hộ Pháp phải

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lƣu vong sang Miên Quốc để bảo thân đồng thời để tránh nạn
đổ máu trong cảnh tƣơng tàn. Sự ra đi của Đức Ngài lần này
là vĩnh viễn và qui Thiên trên đất khách quê ngƣời. Vậy mà
khi:
Đức Hộ Pháp từ Kim-Biên gởi về Thánh Lịnh tổ chức ngày
Đạo Hận 20-8 đổi thành ngày cầu siêu cho những ngƣời trung
thành bỏ mình vì cƣờng quyền Ngô Đình Diệm. Những Chức
sắc cầm quyền do dự không muốn thi hành. Khi đem ra Hội có
những lời cƣơng quyết: "Quí ông khôn hơn Đức Hộ Pháp hay
Đức Hộ Pháp khôn hơn mấy ông? Trước khi ra Thánh Lịnh,
Đức Ngài đã tiên đoán ảnh hưởng của nó, chúng ta chỉ biết thi
hành lệnh, chứ không nên bàn về sự nên hay không nên thi
hành". Rốt cuộc Ngài Hiến Pháp chấp thuận triệt để thi hành
Thánh Lịnh ấy.
Nguyên nhân ngày Đạo hận:
Giữa lúc đang yên ổn thì Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng bị
Ngô triều mua chuộc - Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu -với
giá ba chục triệu bạc (thời 1955) và còn hứa hẹn ban cho chức
quyền nên đem quân về thanh trừng Đạo, đồng thời gởi lên
cho Đức Hộ Pháp một bức thƣ, với nhiều điều yêu sách:
BỨC GIÁC THƢ
(Ngày 9 tháng 10 -1955)
Kính dâng Đức Hộ-Pháp,
Chúng con xin phép đệ bức Giác thƣ này lên Đức Ngài. Chúng
con thiết nghĩ rằng phải nói sự thật để Đức Ngài tƣờng, vì
chúng con ở trong cửa Đạo cũng phải chịu một phần trách
nhiệm của nền Đạo, của nhơn sanh. Hồi tƣởng lại trong thời
kỳ nền Đạo còn phôi thai trƣớc chiến tranh, toàn thể Chức-sắc
và Đạo-hữu đều yêu thƣơng lẫn nhau, đồng một lòng một dạ,
cay đắng ngọt bùi đồng chia sớt, sống trong cảnh đại gia đình
Đạo, không một mảy-may gì mâu-thuẫn và bốc lột lẫn nhau,
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nhà nhà đều dẫy đầy hạnh phúc, Toà-Thánh thật là nơi ThánhĐịa. Khi Đức Ngài còn bị đồ lƣu nơi Hải ngoại, toàn thể con cái
Đức Chí-Tôn nhận thấy cần phải đoàn kết để tranh đấu, chống
đế quốc Pháp đàn áp Đạo và cũng để thỉnh Đức Ngài trở về cố
quốc. Vì họ quan niệm rằng nƣớc nhà không đƣợc độc lập thì
Thầy trò khó đoàn tựu và thực dân Pháp cũng không để yên
cho họ tu-hành nên mới có cuộc khởi nghĩa ở hãng tàu
Nichinan và khắp nơi. Họ đã viết thêm cho Đạo những trang
sử oai hùng đối với tổ quốc. Những kẻ cầm đầu lại không biết
khai thác sức mạnh, khai thác lòng tin-tƣởng của toàn dân, để
giành thắng lợi cho Đạo. Trái lại họ âm mƣu đầu cơ xƣơng
máu của Đạo-hữu và Chiến binh, hai ngƣời thủ phạm là TrầnQuang-Vinh và Đặng-Trung Chữ. Nếu lúc đó hai ông này hy
sinh lo việc nƣớc, việc Đạo trƣớc việc nhà, nhứt tâm nhứt trí
gầy dựng đại nghiệp thì đã thắng lợi vẻ-vang cho Đạo biết bao
nhiêu (Việc này đã có bản án của cố Trung Tƣớng Trình Minh
Thế hài tội rồi không cần nhắc lại nữa).
Khi Đức Ngài trở về cố quốc là cơ hội thuận tiện để tranh đấu,
vì từ Hội-Thánh đến Tín-đồ vắng bóng Đức Ngài nhƣ con
không cha, nhà không chủ, Đức Ngài trở về cầm quyền lại
giềng mối Đạo làm trụ cốt cho Đức tin của toàn con cái Đức
Chí-Tôn vững tâm tu-hành cũng nhƣ vững lòng tranh đấu. Khi
cuộc giành độc lập của dân tộc Việt-Nam phát khởi, thì tình
hình nơi cửa Đạo đã bị xáo trộn toàn diện. Chức-sắc và Tín đồ
bị thực dân Pháp và VC khủng bố thẳng tay phải bỏ nhà cửa,
ruộng vƣờn tìm nơi nƣơng tựa. Họ cần đƣợc che chở. Vì vậy
Quân Đội Cao-Đài xuất hiện để bảo vệ đồng bào và đồng Đạo
(nếu trong khi đó mà không có Quân Đội Cao Đài thử hỏi nền
Đạo Cao-Đài đến ngày nay sẽ ra sao?). Quân đội đã hy sinh
nặng-nề về xƣơng máu để rƣớc Đạo hữu về tập trung gần
những Thánh Thất và xây dựng căn cứ để bảo vệ Đạo, quan
trọng nhứt là vùng Thánh Địa, Quân đội đánh dẹp Việt-minh
tàn bạo và mở rộng phạm vi cho nhơn sanh có đất cày và
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công ăn chuyện làm. Những ngƣời về lánh nạn ở Thánh địa có
thể nói là sống trong cảnh Thiên đàng hạnh phúc, trong khi ở
những vùng khác bọn Pháp và CS Việt Minh đã gây nên bao
cảnh giết chóc hãi hùng. Nhƣng tiếc thay đời sống yên vui của
Đạo hữu không đƣợc bền lâu, vì lẽ, lần hồi Quân đội vâng lịnh
Đức Ngài phải rút khỏi vùng Thánh Địa để trao quyền an ninh
lại cho cơ Thánh vệ và nhiều cơ quan Bán quân sự do Đức
Ngài lập ra. Những nhân viên này lợi dụng tình trạng hỗn loạn
và quyền thế của mình làm cho dân chúng đã đau khổ lại càng
thêm đau khổ.
Với mục đích cứu vãn nền Đạo đang lâm nguy, thoả mãn
nguyện vọng nhơn sanh đang tha thiết kêu gào, nên đã nhiều
lần, trong các hội nhóm các cơ quan Chánh trị Đạo và Hộiđồng Quân sự cũng nhƣ nhiều lần riêng với Đức Ngài chúng
con đã tƣờng trình bao nỗi thống khổ của nhơn sanh do
những kẻ lợi dụng danh Đạo gây ra. Những ngƣời gần gũi với
Đức Ngài và gia đình Đức Ngài đã gây ra bao sự bốc lột thảm
thƣơng trong cửa Đạo, làm cho nhơn sanh phẫn uất, Đạo-hữu
chán nản, Chức-sắc, Chức việc mất tinh thần, lơ-là với trách
nhiệm thiêng liêng của Đức Chí-Tôn giao phó là xả thân hành
Đạo. Thay vì phải giáo hoá nhơn sanh cải dữ làm lành, tu tâm
dƣỡng tánh, trau giồi đạo hạnh, dọn mình cho trong sạch làm
gƣơng mẫu cho chúng sanh noi theo. Một số ngƣời, trái lại
núp bóng cửa Đạo, lợi dụng uy-tín của Đức Ngài, bốc lột nhơn
sanh xƣơng tuỷ. Đám ngƣời này đang bao vây chung quanh
Đức Ngài để làm uy-tín Đức Ngài càng ngày càng suy giảm
mà Đức Ngài lại vô tình hay quá dễ dãi mà chứa chấp và che
chở.
Thƣa Đức Ngài, Xin Đức Ngài hồi tƣởng lại cửa Đạo khi mới
hoằng khai cho đến lúc các vị Đại Thiên phong tách mình ra
lập Chi phái, rồi những năm Đức Quyền Giáo-Tông đăng Tiên,
Đức Ngài lại đƣợc nắm quyền Thống nhất. Trong các giai
đoạn trên đây, bao cảnh thăng trầm làm cho nhơn sanh phân
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vân, Thánh Thể Đức Chí-Tôn chia năm xẻ bảy, một số Thập
Nhị Thời quân rút về nhà ẩn dật, do ai gây ra? Tại nguyên
nhân bí ẩn nào? Ngoài Đức Ngài chắc không một ai thấu nỗi.
Đáng lẽ lúc đó cơ Đạo phải phổ biến sâu rộng trong dân gian
để kịp thời tiến triển cơ cứu khổ nhơn loại, thì trái lại cơ phổ độ
phải ngƣng trệ, nền Đạo trải bao cảnh biến thiên do Chức sắc
phân chia ly tán. Nếu nhìn bên ngoài thì chúng ta chỉ thấy đó
là bởi thực dân Pháp, nhƣng xét kỹ bên trong mới thấy nhiều
bí ẩn của lắm kẻ mƣu mô củng cố địa vị, manh tâm nắm độc
đoán trong nền Đạo, không kể lời châu ngọc và nghiêm huấn
của Đức Chí Tôn. Họ bày ra lắm trò quỉ mị làm cho sai lạc
chơn truyền để lừa gạt nhơn sanh trong cửa Đạo, làm cho cửa
Đạo phải hoen-ố bởi lòng phàm không gội rửa của một nhóm
ngƣời lợi dụng biến cửa Đạo thành một cửa hàng mua lợi bán
danh. Ngƣời đồng Đạo lần lần coi nhau nhƣ thù địch, mạnh
đặng yếu thua khôn còn dại mất, sự chân thành mộ Đạo
thƣơng yêu dạy dỗ lẫn nhau khi Đức Quyền Giáo Tông còn
sanh tiền, biến thành những sự lợi dụng bốc lột, xảo trá, gạt
gẫm lẫn nhau, Đạo hữu tranh giành từ những miếng ăn chút
mặc trong cảnh bấp bênh hỗn loạn, không ai săn sóc giáo hoá
bảo vệ họ.
Vùng Thánh Địa hôm nay toàn Đạo hết sức rên siết về nạn
các sƣu thuế nhƣ: thuế vƣờn, thuế đất, thuế các loại xe, cây
củi làm rẫy… Ngoài ra còn thâu tiền cho Văn phòng nhƣ: Văn
phòng Khâm Thành, Đầu Phận và Bàn Trị Sự, hàng tháng mỗi
nóc gia 10$ tiền lƣơng thực. Tiền thuế thì thâu nhiều vô kể mà
Trai đƣờng Toà Thánh thì vẫn ăn cháo hằng ngày. Ngoài ra
còn hàng chục thứ thâu góp của nhiều cơ quan làm cho nhiều
Đạo hữu quá khổ sở đều phải bỏ nhà về xứ. Mới rồi đây lại có
Thánh lịnh đuổi Đạo hữu nhập môn năm 1945 không cho ở
gần Toà Thánh.
Thƣa Đức Ngài, nhờ năm 1945 mà Đạo hữu thêm đông, con
cháu họ đều hy sinh theo Quân đội để bảo vệ toàn Đạo. Hơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

31

nữa họ vẫn trung thành thƣơng Thầy mến Đạo hơn những
Chức sắc nhƣ Đạo nhơn Út và Đại Tá Kiết chẳng hạn, tuy
nhập môn lâu năm mà tánh tình ác độc hơn họ nhiều. Ngoài ra
còn độc quyền kinh tế của một vài cá nhân và phe đảng có thế
lực lấn áp khiến công ăn việc làm phải tê liệt. Thế mà vẫn
chƣa đƣợc yên thân, bị trộm đạo cƣớp bốc lung tung do
những quân nhân Cơ Thánh vệ, Bảo an nội thành, Bảo an lƣu
động, Mật vụ, Cận vệ gây ra. Những cơ quan Bán Quân sự
này không những lợi hai nhƣ thế lại còn dung túng cho bọn
Cộng Sản rải truyền đơn khắp Thánh địa. Nhƣ thế mà giới hữu
quyền trong Đạo không thấy phản ứng lại, nghĩa là cố ý dung
túng kẻ phá hại cuộc an ninh trong Thánh địa và Quốc gia. Đó
là những sự tai hại do sự bất lực của những ngƣời hữu quyền
ở trong vùng Thánh Địa làm cho nhơn tâm ly tán và uy tín của
Đức Ngài cùng Hội Thánh phải bị sứt mẻ. Hơn nữa những
hành động tàn ác thất nhơn tâm do Bà Nhiều và cô Cầm, cô
Tranh làm cho uy tín của Đức Ngài càng ngày càng suy giảm.
Nào độc quyền kinh tế, nào cho vay hốt hụi theo lối của bà con
thiên hạ, nào chửi bới đánh khảo, hăm doạ cào nhà những
ngƣời đóng hụi trễ nải. Hay những nơi cần chiếm để lập cơ sở
kinh tế cho hai cô, làm cho Đạo hữu ta thán, phải cắn răng
nhịn chịu, vì họ kêu không thấu Đức Chí Tôn. Những vụ lợi
dụng công quả của nhơn sanh để làm của riêng tƣ xây cất
dinh thự nguy nga đồ sộ. Nếu lợi là của riêng còn lỗ là bắt đạo
hữu chịu nhƣ "Nhàn du khách sạn" bắt công quả xây dựng,
đem bến xe đò về đi hòng thủ lợi. Nhƣng khi thất bại rồi giao
cho đạo. Từ cổ chí kim chƣa ai thấy trong Thánh địa của Tôn
giáo nào mà đi lập khách sạn để làm nhà chứa chuyện dâm-ô.
Thật là một chƣớng ngại vật trƣớc mặt muôn ngƣời đạo đức
làm cho thiên hạ mỉa mai đàm tiếu.
Trong khi bao nhiêu Chức sắc và đạo hữu công quả phải ăn
cháo rau, bịnh hoạn không ai nuôi dƣỡng, không thuốc men,
làm lụng vất vả, cực nhọc, dầm mƣa lội bộ thì các Bà, Cô (vợ
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và con Đức Ngài) xe cộ dù lộng, vàng xoàn, phấn son nhẩm
nha mà chẳng làm gì hữu ích cho Đạo. Hơn nữa cô Tranh là
một vị Giáo hữu đƣợc ở nhà lo son phấn, sanh phƣơng lập
nghiệp, khỏi phải đi cúng thời Tý, còn bao nhiêu vị Giáo hữu
khác lại phải ly gia cắt ái, xả thân hành Đạo (vậy thì luật công
bình của Đức Chí-Tôn để ở đâu?) Các cô lại sống hống hách
ngang nhiên. Nhƣ cô Cầm tự lái xe hơi đụng một đạo hữu đi
đúng thật sát lề đƣờng, Đạo hữu chỉ than phiền chớ không
dám nói lớn tiếng với cô Cầm, mà cô Cầm không biết nhận lỗi
lại còn thách vị Đạo hữu ấy giỏi đi thƣa đến đâu thì đi thƣa coi.
Chiếc xe Chevrolet do Quân đội dâng cho Đức Ngài, Đức Ngài
không vừa lòng thì cất nơi nhà xe hoặc cho Hội thánh sử
dụng, có lẽ nào lại để cho cô Tranh sử dụng chiếc xe ấy? Cô
Tranh tự do lấy đi Sài-gòn chơi, lại còn chạy xuống Giang Tân
cả buổi trêu ghẹo trƣớc mắt bao nhiêu binh sĩ làm cho họ phẫn
uất, có ý nghĩ rằng Đức Ngài khinh thƣờng Quân đội không
bằng ngƣời con gái của Đức Ngài. Những chuyện tỉ mỉ nhƣ
thế không thể kể xiết, nếu gom lại thì cũng bằng hòn núi Thái
sơn.
Bầu không khí Thánh Địa đã mịt mờ nhƣ thế lại còn có một đôi
ngƣời khác dựa uy quyền của Đức Ngài mà dẫm thêm những
nét đen tối vào nhƣ: ông Phạm Trung Hiếu (ba cô Dung NV),
ông này không có công chi với Đạo, không biết một câu kinh,
một ngày chay và cúng lạy cũng không nốt, dƣờng nhƣ chƣa
nhập môn là khác.Thế mà đƣợc gia phong làm Thanh Tra
Chánh trị Đạo, đƣợc chức vị cao trên hàng Chức sắc. Thay vì
lo cho Đạo ông chỉ lợi dụng chức tƣớc quyền thế mà làm tiền
thiên hạ. Cả Sài gòn và các Tỉnh ai cũng đều biết là cháu ruột
của Đức Ngài mà tƣ cách đê hèn nhƣ thế. Ngoài những vụ lợi
dụng danh Đạo tạo danh mình, chợ đen chợ đỏ mà giấy tờ lại
mang danh thay mặt Hội Thánh. Ông còn giao thiệp với Cộng
Sản Việt Minh để mua bán đồ tiếp tế thủ lợi trong khi bao
nhiêu chiến sĩ Cao Đài vì Thầy vì Đạo, vì chúng sanh phải hy
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sinh xƣơng máu chống Cộng. Ông lợi dụng mảnh giấy Thanh
tra Chánh Trị Đạo đi giao thiệp với Pháp, với các nhà hữu
quyền Việt Nam ở Sài gòn để can thiệp lãnh tội Cộng Sản Việt
Minh để ăn tiền. Có nhiều vụ lợi cho ông cả mấy chục ngàn.
Gần đây lại a-tùng với phe thối nát, cƣờng Đạo Bình xuyên
làm nhiều chuyện thất nhơn tâm đến nỗi phải ngồi tù làm nhục
nhã cho Tông môn và nền Đạo. Những sự bốc lột nếu có ai tố
cáo đến Pháp Chánh thì chỉ đặng điều tra sơ sài rồi ém nhẹm
luôn làm cho cân công bình của Đức Chí-Tôn bị mất giá trị.???
Trên đây chỉ kể những việc tồi tệ trƣớc mặt muôn ngƣời, còn
biết bao nhiêu chuyện bí-ẩn xấu xa không bút mực nào ghi
cho hết. Trong tình thế này để trấn an nhơn tâm toàn Đạo và
nhơn sanh chung quanh Thánh Địa, yêu cầu Đức Ngài chỉnh
đốn lại bộ máy hành chánh Đạo để chạy đƣợc điều hoà và tiến
triển. Chúng con yêu cầu Đức Ngài và Hội Thánh nghiên cứu
và thực hành những khoản sau nầy:
1- Bắt tất cả những ngƣời lợi dụng Đạo để bốc lột và uy hiếp
nhân sanh, những ngƣời đã có hành động ly gián giữa Đạo và
Quân đội. Tài sản của họ phải bị tịch thâu chia cho nhơn sanh
nghèo khổ. Các tội phạm phải bị trừng trị.
2- Giải giới và giải tán tất cả các võ trang lỗi thời trong vùng
Thánh Địa, chỉ duy trì Cơ Thánh vệ không võ trang nhƣng phải
huấn luyện lại.
3- Bãi bỏ hết các thứ thuế má, để cho nhơn sanh tự do cúng
kiến, nếu cần thâu góp chỉ thâu thuế lợi tức một cách công
bình, ban bố các quyền tự do đi lại và sanh hoạt.
4- Triệu tập gấp rút Đại hội Nhơn sanh trong năm 1955 để Đức
Hộ Pháp giao trả quyền hành đang tạm đảm đƣơng lại cho
nhơn sanh, cải thiện nền Đạo, tôn trọng triệt để sự phân quyền
rõ rệt giữa Hiệp-Thiên Đài và Cửu Trùng Đài y theo Pháp
chánh truyền.
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5- Tuyên cáo với Quốc tế Đạo không phải là một tổ chức
chánh trị, cấm các Chức sắc đang hành Đạo không đƣợc làm
chánh trị. Nếu ai muốn làm chánh trị phải từ chức phận của
mình. Những ai đang cƣ trú trong vùng Thánh Địa không đƣợc
phép hoạt động chánh trị và Quân sự.
6- Tất cả mọi ngân quỹ của Đạo, do các nguồn lợi kinh tế hợp
pháp cũng nhƣ mọi sự đóng góp công quả của nhơn sanh đều
phải thanh toán minh bạch và công bố cho nhơn sanh biết.
7- Cải thiện đời sống vật chất cho Chức sắc hiến thân và đạo
hữu công quả vì hiện tại họ quá kham khổ và đã mất tinh thần
phục vụ Đạo. Ngoài ra tất cả dân cƣ quanh vùng Thánh Địa
cũng đƣợc nâng đỡ về vật chất cũng nhƣ tinh thần.
8- Chỉnh đốn lại Dƣỡng lão đƣờng cho hoàn bị để phụng
dƣỡng những Chức sắc già yếu, dài công nghiệp để họ đƣợc
tự do an hƣởng ân huệ lúc tuổi già.
9- Gấp rút xây dựng một Thánh Thất vĩ đại và kiểu mẫu tại Đô
Thành Sài-gòn Chợ lớn, lập ban văn hoá của Đạo để chỉnh
đốn lại việc tuyên truyền giáo lý của Đạo cho hợp thời. Mở lớp
huấn luyện Chức sắc có khả năng, thiết lập cơ quan truyền
giáo ngoại quốc.
10- Các nơi ở ăn của các vị Chức sắc Nam phái không đặng
dụng thiếu nữ làm tuỳ tùng, dù hình thức nào.
Kết luận: Bức giác thơ kính dâng lên Đức Ngài với một tinh
thần tha thiết xây dựng nền Đạo và bảo trọng uy tín của Đức
Ngài cũng nhƣ lời Đức Ngài đã tuyên bố mới đây trong bức
thơ gửi cho Trung Tƣớng Tổng Tƣ lịnh Quân Đội Cao Đài số
1658/VP.HP ngày 23-9-1955: "Yêu ái và sùng kính đồng bào
máu mủ của Bần Đạo nên buộc mình phải bảo vệ mạng sống
và hạnh phúc của họ đồng một giá trị với bảo vệ và mạng sống
của Bần Đạo.Vì lẽ ấy nên ai đã phạm vào quyền tự do độc lập
của tổ quốc và phạm đến sanh mạng, hạnh phúc của dân tộc
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Việt Nam, chẳng kể xã hội và cá nhân nào, chính thật là kẻ thù
của Bần Đạo."
Để hƣởng ứng lời tuyên bố ấy của Đức Ngài mà trong mấy
ngày vừa qua chúng con đã phải tích cực hành động để thanh
trừng những kẻ thù của Đạo và của Đức Ngài để làm cho uy
danh của Đức Ngài đƣợc sáng tỏ trong lòng "lời nói và việc
làm của một Đấng Giáo Chủ lúc nào cũng đi đôi"
Thƣa Đức Ngài: Những hành động và lời nói chúng con ngày
nay mặc dầu có thể khiến Đức Ngài phẫn nộ bất mãn, nhƣng
mai sau Đức Ngài sẽ đƣợc hài lòng và thƣơng yêu chúng con,
cũng nhƣ Đức Ngài có những mục u nhọt, khi nặn thì hơi đau,
nhƣng nặn xong thì nhẹ nhàng khoan khoái. Chúng con ƣớc
mong bức giác thƣ này không phải là tiếng kêu trong bãi sa
mạc, nhƣ thế thì cơ nguy khốn của Đạo còn hy vọng cứu vãn,
hồng phúc của nhơn sanh sẽ tồn tại, uy tín của Đức Ngài sẽ
chói rạng hơn lên. Xin Đức Ngài chứng nhận tấm lòng thành
kính của chúng con.
Nay kính.
Ký tên:
1- Nguyễn Thành Phƣơng
2- Lê văn Tất
_______________________________

Tiếp theo là phản kháng bằng Bức tâm thƣ
(Lời Soạn giả: Đây là một bản án gắt gao đối với một người
"bội sư phản bạn" là Nguyễn Thành Phương.)
Kính gởi:
Anh Nguyễn Thành Phƣơng.Chủ tịch Uỷ ban vận động Đoàn
kết. Cựu quân nhân Cao Đài Liên Minh. SAIGON
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Thƣa Anh, Chúng tôi, toàn thể thành phần cựu Quân nhân
trung kiên của Quân Đội Cao Đài nói riêng, những Tín đồ Cao
Đài nói chung, là những nạn nhân trong cuộc tạo loạn "Bội sƣ
phản bạn" của một vị Cựu Tƣớng lãnh Đạo Cao Đài đã mù
quáng tuân lời bạo Chúa Diệm – Nhu dẫn bọn Khuyển Ƣng,
ngƣu đầu mã diện vô Thánh Địa ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
(dl: 05-10-1955) để lăng mạ Đức Hộ Pháp, áp bức Hội-Thánh,
khủng bố toàn Đạo, giết hại anh em, khiến cho Đức Hộ Pháp
phải lánh nạn và cuối cùng gởi xƣơng nơi Miên quốc. Cơ
nghiệp Đạo tan tành, anh em ly tán, uất ức, kinh tởm, xuẩn
động, bất nhân hay bất trí, bất trung, bất nghĩa của vị bạo
tƣớng phản bội tham tàn khát máu ấy. Không rõ hiện nay vị
Tƣớng lãnh phản Thầy phản Đạo ấy yên sống nơi nào? Mà
nghe đồn hình nhƣ hắn ta đang âm mƣu cùng bè đảng khuyển
ƣng định tổ chức tái diễn một cuộc đầu cơ xƣơng máu nữa. Vì
quá lâu ngày nên anh em chúng tôi không còn nhớ rõ tên họ vị
tƣớng lãnh phản bội ấy, nhƣng nghe phong thanh dƣờng nhƣ
hắn ta có một biệt danh là "ông già dềnh" và quê quán ở đâu
tận miền Rạch giá. Hân hạnh đƣợc tin ngƣời Anh cũ đứng lên
làm Chủ tịch Uỷ ban Vận động đoàn kết cựu Quân nhân Cao
Đài. Chúng tôi rất muốn tham gia, nhƣng vì đã mang bịnh
"Kinh cung chi điểu" đã có "đạp vỏ dƣa thấy vỏ dừa phải
tránh", nên trƣớc khi tham gia đoàn kết giao trọn tánh mạng
xƣơng máu cho Anh lãnh đạo, anh em chúng tôi yêu cầu Anh
và bộ Tham mƣu hùng hậu của Uỷ ban vui lòng thẳng thắn
giải đáp cho toàn thể anh em chúng tôi đƣợc sáng tỏ những
điều uẩn khúc ôm ấp từ ngày Anh đã lánh xa vùng Thánh Địa:
1- Trong năm 1948, ngƣời Anh thứ hai của một vị Tƣớng lãnh
Cao Đài nào (lúc đó là Đại Tá) đã sanh tâm cƣỡng đoạt bán
trọn số "Bon" vải kaki của nguyên Đại uý Nguyễn Thiện Tâm
xin riêng cho anh em chiến sĩ Cao Đài tỉnh Thủ Dầu Một.
2- Cuối năm 1949, kẻ nào đã ra lịnh những tên: Thể,Triêu tổ
chức ám sát nguyên Đại uý Nguyễn Thiện Tâm tại Sài-gòn cốt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để ém nhẹm việc ngƣời anh đã cƣỡng đoạt số "bon" vải kaki
kể trên.
3- Năm 1949, kẻ nào đã ra mật lịnh mƣu sát nguyên Trung-uý
Nguyễn văn Bay tại Vĩnh Long.
4- Trong thời gian 9 năm qua, từ ngày bị Diệm – Nhu phỉnh gạt
tƣớc đoạt cả binh quyền, kẻ nào hiện còn đem Quân đội mà
trở về Thánh Địa nữa, trừ phi một dịp nào tranh cử chức vị
Tổng Thống và Phó Tổng Thống năm 1961 để đƣợc chánh
quyền ủng hộ về nơi đó chốc lát rồi chuồn đi.
5- Năm 1952, kẻ nào đã âm mƣu vận động tổ chức cƣợng
quyền Tổng Tƣ lịnh Quân Đội Cao Đài của nguyên Trung
Tƣớng Nguyễn văn Thế.
6- Trong đầu năm 1953, Hội Thánh Cao Đài có mở một Đại hội
để tuyển chọn vị Tổng Tƣ lịnh Quân Đội Cao Đài thay thế
Trung Tƣớng Nguyễn Văn Thành. Trong số 39 lá thăm vị nào
đã đƣợc Hội Thánh Cao Đài tín nhiệm bầu cử với 35 lá thăm
(ngƣời trong cuộc cho rằng đó là nguyên Thiếu Tƣớng Lê văn
Tất) và ai là ngƣời nhận đƣợc vỏn vẹn 1 lá thăm của thân
nhân kèm với 3 thăm trắng?
7- Phải chăng vì tức giận với sự thất bại đó mà ngƣời ta (?) đã
xúi giục nguyên Trung Tá Nguyễn Kim Vinh vì đã không tán
thành cho ai kia lên làm Tổng Tƣ lịnh Quân Đội Cao Đài?
8- Vị tƣớng lãnh Cao Đài nào đã mạo danh 20.000 quân nhân
Cao Đài trong những năm 1952, 1953, 1954 để lập thẻ chuyển
ngân sang Pháp mỗi tháng hàng trăm triệu đồng Quan
(France). Số tiền khổng lồ này hiện do ai cất giữ và tồn trữ vào
ngân hàng nào bên Pháp? Nếu vì lâu ngày Anh có quên đi xin
anh vui lòng hỏi lại nguyên Đại uý Đặng Quang Hƣng tự là
Hƣng lùn, vị tuỳ viên thân cận của anh trong thời gian đƣợc
anh giao phó đảm trách việc đó với những tên: Dời, Tân, Thọ,
Ba…
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9- Kẻ nào đã lợi dụng căn cứ liên lạc Quân Đội Cao Đài 113
Yên Đỗ Sai-gòn để tổ chức làm trạm tích trữ và nấu thuốc
phiện lậu, buôn thuốc phiện lậu với tên Bang Trƣơng TiêuChâu Mã-Tuyên hiện tên này đang bị chánh quyền cách mạng
giam giữ về tội cấu kết với Diệm – Nhu (việc này nguyên Đại
uý Nguyễn Quang Hƣng cũng còn nhớ rõ lắm).
10- Kẻ nào đã lãnh trọn ba tháng lƣơng đầu của Bộ Quốc
phòng cấp phát cho toàn thể Sĩ quan, Binh sĩ Quân Đội Cao
Đài đã đƣợc Quốc-gia-hoá đang thụ huấn tại Quang Trung
trong năm 1955, khiến cho các cấp chỉ huy bất bình phản đối
định truy tố kẻ lƣu manh ấy. Hành động ấy đã làm cho cố
Thiếu tá Lê Văn Giữ phải quá uất hận mà tự sát tại Bệnh viện
Cộng Hoà, vì: một mặt bị anh em đòi hỏi lƣơng hƣớng, một
mặt khác vị Tƣớng lãnh của mình lại làm lơ trơ mặt, ôm trọn
số tiền bỏ mặc cho anh em kham khổ mà không ngó ngàng gì
tới cảnh bệnh hoạn của mình.
11- Năm 1955, vị Tƣớng lãnh Cao Đài nào đã dại khờ nghe lời
Diệm – Nhu phỉnh gạt treo mồi Phó Thủ Tƣớng kiêm Bộ
Trƣởng Quốc phòng để chống lại Đức Hộ Pháp và phá hoại
chủ trƣơng Đại Đoàn kết của đảng phái Quốc gia của Đức
Ngài.?
12- Lịch sử Cao Đài đã chứng minh rằng vị Tƣớng lãnh Cao
Đài đó đã điên cuồng làm tay sai Diệm – Nhu mang bọn
khuyển ƣng về Thánh Địa lăng mạ Đức Hộ Pháp, thanh trừng
Hội Thánh, khủng bố toàn Đạo, giết hại anh em, khiến cho
Đức Hộ Pháp phải tỵ nạn sang Miên quốc.
13- Có phải chăng vì bất mãn đã hoàn thành công tác "Bội sƣ
phản Đạo"mà không đƣợc Diệm – Nhu ban cho chức vụ hứa
hẹn nhƣ đã kể ở đoạn thứ 11 mà vị tƣớng lãnh đó liền trở cờ
nguyền rũa chống đối lại Diệm – Nhu bắt đầu từ năm 1956
đến sau.
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14- Lợi dụng cố Thiếu Tƣớng Trình Minh Thế tử trận, kẻ nào
đã âm mƣu xúi giục nguyên Trung Tá Mạnh, nguyên Thiếu Tá
Đờn (đều là nguyên Trung Uý của Quân Đội Cao Đài đã có ra
khu theo cố Thiếu Tƣớng Trình Minh Thế) rời bỏ hàng ngũ ra
chiến khu ủng hộ Hôi đồng Nhân dân cách mạng để kẻ ấy
nắm lấy cơ hội tổ chức (đầu cơ chánh trị) với Diệm – Nhu.
15- Trong năm 1955, vị Tƣớng lãnh Cao Đài nào đã hạ lịnh
cho bọn khuyển ƣng bắt giam cấm cố các Sĩ quan cao cấp
trung kiên của Quân Đội Cao Đài nhƣ: nguyên Đại Tá Nguyễn
Văn Kiên, nguyên Trung Tá Phan Tấn Phát, nguyên Thiếu Tá
Nguyễn Hoà Minh, nguyên Thiếu tá Trần văn Minh, nguyên
Thiếu Tá Nguyễn Thanh Vân tự Hồng, nguyên Thiếu tá Hồ
Khánh Vân, nguyên Thiếu Tá Võ Thanh Sơn, nguyên Thiếu tá
Võ Minh Tá, nguyên Thiếu Tá Lê văn Thoại…) vì những vị Sĩ
quan đã dám phản đối hành động bội sƣ phản Đạo của bạo
tƣớng ấy.
16- Cũng trong năm tang tóc 1955 đó, vị tƣớng lãnh Cao Đài
nào đó đã ra lịnh thủ tiêu Cán bộ Hồ Hán Sơn tại Giang Tân.
17- Vị tƣớng lãnh nào đã bị Hội Thánh và toàn Đạo Cao Đài
kết án "Bội sƣ phản Đạo" và dành riêng cho một biệt danh hiện
thân hỗn hợp của những tiền kiếp: Juda, Thân Công Báo,
Bàng quyên, Nguỵ Diên.
18- Kẻ nào đã im ẩn số tiền 100.000 đồng của Trung Tƣớng
Nguyễn Ngọc Lễ, cựu Chủ tịch hội cựu chiến sĩ Việt Nam gởi
nhờ trao tặng anh em thƣơng phế binh Quân Đội Cao Đài làm
quà cây mùa Xuân 1965, nhƣng đã mua sắm tết cho riêng vợ
con mình?
19- Kẻ nào và bè lũ đã đem gia đình chiếm cứ cơ sở 113 Yên
Đỗ Sài-gòn thuộc chủ quyền của Quân Đội Cao Đài sau ngày
Quân Đội Cao Đài đã giải tán, mà không chịu giao trả lại cho
anh em Thƣơng phế binh Cao Đài, mà làm tài sản sinh sống.
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20- Vị tƣớng lãnh Cao Đài nào và bè lũ bị Đức Hộ Pháp ban
hành Thánh lịnh trục xuất khỏi Tôn giáo Cao Đài về tội "Bội sƣ
phản Đạo" chia rẻ hàng ngũ đồng đội?
21- Kẻ nào chủ trƣơng qui nạp và ƣu đãi bọn đầu trộm đuôi
cƣớp khát máu dùng làm cận vệ thân tín đặng sai bảo bọn
khuyển ƣng này thi hành công tác ám sát, cƣớp bốc và khủng
bố anh em đồng Đạo?
22- Vị tƣớng lãnh Cao Đài nào và bè lũ giả mạo chữ ký của
Đức Hộ Pháp làm Thánh lịnh giả để mƣu định bào chữa hành
tàng "Bội sƣ phản Đạo" của mình.
23- kẻ nào và bè lũ đã tự ly khai khỏi hàng ngũ Quân Đội Cao
Đài đã phản Thầy phản Đạo, phản bạn, gây chia rẻ trong
Quân Đội Cao Đài bấy giờ, giấc mộng lợi danh không thành
nên kêu gọi "Đoàn kết" để tạo nên cơ hội lợi dụng thêm xƣơng
máu anh em thêm nữa.
24- Kẻ nào liên kết với bọn đầu cơ chánh trị, chuyên chở
mƣớn thuốc phiện lậu, lợi dụng danh nghĩa Cao Đài làm nấc
thang danh lợi cá nhân.
Thƣa Anh, Thƣa các bạn trong uỷ ban, Anh là vị Chủ tịch của
Uỷ ban Vận động Đoàn kết cựu quân nhân Cao Đài thì chắc
hẳn Anh và bộ Tham mƣu hùng hậu của anh phải hiểu rõ danh
tánh bọn lƣu manh hơn ai hết, nhƣ chúng tôi đã liệt kê trong
24 điều khoản kể trên. Chúng tôi không rõ trong phái đoàn hay
Uỷ ban Vận động Đoàn kết cựu quân nhân Cao Đài do anh
lãnh đạo có tên vị tƣớng lãnh lƣu manh đã bị toàn Đạo Cao
Đài kết án "Bội sƣ phản Đạo" ẩn núp trong hàng ngũ hay
chăng? Vì thế, trƣớc khi quyết định tham gia đoàn kết với các
anh, chúng tôi thành khẩn tha thiết yêu cầu anh và các bạn
nên tôn trọng công lý thiêng liêng, nên tuân theo nguyện vọng
chung của toàn Đạo gồm có cả ba triệu Tín đồ, hãy cƣơng
quyết kiểm điểm vạch mặt chỉ tên "Con chiên ghẻ ghê tởm bẩn
thỉu" ấy cho toàn Đạo và quốc dân đồng bào biết mặt rõ tên để
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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khai trừ kẻ "mặt ngƣời dạ thú", "ngƣu đầu mã diện", hoạt đầu
chánh trị ra khỏi Uỷ ban đoàn kết của các anh. Và nếu cần, thì
nên truy tố bọn lƣu manh ấy ra trƣớc Toà cách mạng xét xử
các tội giết ngƣời, buôn thuốc phiện lậu, buôn đồng quan của
bọn chúng. Để cho việc kiểm điểm đƣợc chí công vô tƣ, các
bạn nên khởi đầu từ vị Chủ tịch trở xuống các Hôi viên, chớ
đừng nên bắt chƣớc gƣơng Tào Tháo điểm tƣớng thuở xƣa
thì e sẽ có điều sơ sót đáng tiếc.Đồng một quan niệm cao đẹp
nhƣ anh và các bạn, toàn thể anh em cựu quân nhân Cao Đài
lúc nào cũng chủ trƣơng đoàn kết. Tuy nhiên sự đoàn kết
không chỉ nhằm riêng về nội bộ, mà chúng tôi còn kỳ vọng
thực hiện một đại đoàn kết quốc gia để huy động toàn diện
tiềm lực yêu nƣớc tích cực ủng hộ Hội đồng quân nhân cách
mạng- Cứu tinh của dân tộc- ổn định tình thế cực kỳ nghiêm
trọng hiện thời của đất nƣớc trong sứ mạng cứu quốc và kiến
quốc.
Đó là sự cách biệt rõ rệt giữa chủ trƣơng đoàn kết của chúng
tôi và tổ chức dung nạp thiểu số nội bộ của các anh. Vì chúng
tôi luôn chân thành đoàn kết với tất cả huynh đệ đồng chí
trung kiên, với đầy đủ chiến sĩ quốc gia chân chính sẵn sàng
hy sinh cho Đạo, cho dân, cho nƣớc, không phân biệt đảng
phái, Tôn giáo. Riêng đối với nội bộ, chúng tôi và toàn Đạo vẫn
mong mỏi đón chờ những ai đã lỗi lầm sớm biết hồi tâm, cải
hối. Chúng tôi cƣơng quyết không đoàn kết bừa bãi và âm
mƣu cấu kết với bọn đầu cơ chánh trị, bọn chuyên môn mua
bán xƣơng máu anh em đồng đội, bọn tham danh bán lợi, bọn
buôn đồng quan, buôn thuốc phiện lậu, bọn bất trung bất
nghĩa, lợi dụng tình thế mƣu định tái diễn bi kịch bằng máu và
nƣớc mắt để tạo danh lợi cá nhân. Chủ trƣơng của chúng tôi
nhƣ vậy không có nghĩa là quá gắt gao để cố chấp hay nhè
nhẹ một tình thƣơng tiếc đối với những tên: Juda, Bàng Quyên
ấy, nên vẫn hằng tâm niệm lời Thánh huấn "Lấy ân báo oán,
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oán ắt tiêu tan" và câu "Các con nên khoan hồng cứu rỗi kẻ tội
lỗi" của Đức Hộ Pháp khi xƣa.
Chủ trƣơng dứt khoác của chúng tôi nhƣ vây là do lòng mong
muốn những huynh đệ khờ dại lỡ lầm thƣơng hại ấy phải có
hành động chứng minh thành tâm cải hối, thiện chí giác ngộ,
để sớm chỉnh thân trai giới, tìm lại Đạo phục Tín đồ Cao Đài,
suốt ngày đêm tam bộ nhứt bái từ Sài-gòn quay về phủ phục
sám hối trƣớc Tổ đình bảy ngày bảy đêm khẩn cầu Hội Thánh
và toàn Đạo Cao Đài hỉ xả cho tội "Bội sƣ phản Đạo" ngõ hầu
cứu rỗi thể xác và linh hồn khỏi bị tận đoạ tam đồ. Chúng tôi
tin tƣởng rằng: Nếu kẻ mang tội đại nghịch biết thành tâm tự
kiểm nhƣ thế thì dù cho sắt đá cũng phải xiêu lòng, không
những tội tình xƣa mà hy vọng rằng sẽ còn đƣợc toàn Đạo và
huynh đệ cảm động tiếp đón nồng hậu trong thân tình khắn
khít, đậm đà để tay nắm tay, sức chung sức, chung cùng hạ
sơn hiến thân phế đời giúp nƣớc.
Trong khi chờ đợi việc tự phê tự kiểm, tự hối của anh và các
bạn, chúng tôi lúc nào cũng ghi nhớ mối tình đồng đội chí thiết
xƣa kia của Quân Đội Cao Đài: một Quân đội cách mạng đã
trƣởng thành bằng gậy, bằng tầm vông vạt nhọn và khoanh
dây luộc của đêm đảo chánh 09-03-1945. Một quân đội Cách
mạng đã từng kháng Pháp, thực dân và chống Cộng Sản vô
Thần trong suốt 10 năm qua và lúc nào cũng giữ trọn phận Tín
đồ trung thành đối với Hội Thánh Cao Đài, trọn lòng công dân
yêu nƣớc đối với Tổ quốc khi cần đến.
Nhớ về dĩ vãng, nhìn vào hiện tại cũng nhƣ nghĩ đến tƣơng lai,
chúng tôi nguyện đồng tâm nhứt trí tuân hành mạng lịnh của
Ngài Phối Sƣ đặc nhiệm Thƣợng Vinh Thanh tức là nguyên
Trung Tƣớng Trần Quang Vinh, vị cựu Tổng Tƣ lịnh sáng-lậpviên đầu tiên của Quân Đội Cao Đài từ năm 1942. Một ngƣời
đã từng trải bao lần thử thách gian khổ hiểm nguy mà luôn
luôn vẫn giữ trọn đạo tâm cùng Hội Thánh Cao Đài cũng nhƣ
vẫn chứng minh lòng trung thành với dân với nƣớc. Tài đức
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của ngƣời sáng tỏ nhƣ nhật nguyệt, xứng đáng là bậc lãnh
đạo duy nhất của toàn thể anh em chúng tôi và khi cần chúng
tôi sẽ sẵn sàng tuân lịnh của ngƣời để xả thân cho Đạo, cho
nƣớc, cho dân. Chúng tôi kính cẩn thành tâm cầu nguyện Đức
Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng, chƣ liệt
Thánh tử Đạo ban bố hồng ân, mở mang trí huệ, soi sáng
lƣơng tri của anh để sớm tìm ra kẻ "Bội sƣ phản Đạo" và bè lũ
cho chúng tôi và toàn Đạo đƣợc rõ, ngõ hầu đội sớ cầu
nguyện cho bọn chúng mau hồi tâm hƣớng thiện, cải tà qui
chánh, trở về đoàn kết thực tình với chúng tôi trong tinh thần
Đại Đạo. Trân trọng kính chào Anh và kính chuc anh đƣợc
bình tâm an trí.
Thánh Địa Cao Đài ngày 04 tháng giêng Giáp Thìn
(dl: 16-02-1964)
Toàn thể cựu quân nhân trung kiên Quân Đội Cao Đài (Những
huynh đệ chƣa bao giờ đào ngũ Quân đội Cao Đài và chƣa hề
bị toàn Đạo kết án "Bội sƣ phản Đạo".
_______________________________

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thứ 27
***

(Đệ thập Tứ niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

SẮC LỊNH
Bần-Đạo đã mục kiến đặng nhiều bằng cớ rằng những Chi
phái phản Đạo cùng là những Chức-Sắc Thiên phong CửuTrùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài thọ phong từ trƣớc chỉ chịu tƣớc
mà thôi chứ không tùng luật Đạo, hoặc Đạo cũng ham mà đời
cũng muốn, hoặc là mê-hoặc tâm lý dân sanh phụng thờ Tả
đạo, không công nghiệp, vào cửa Đạo để vụ tất lợi danh,
những ngƣời ấy đã bị Bần Đạo mời ra khỏi Thánh Thể của
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Chí-Tôn (tức là Hội-Thánh) hay là ngƣng quyền biếm vị nên cố
tâm trả oán, gieo ác cảm đủ điều. Bần Đạo chẳng cần cạn tỏ
thì chƣ Chức-sắc Thiên phong Nam Nữ cùng chƣ đạo hữu
lƣỡng phái, toàn Đạo cũng thấy rõ phƣơng chƣớc báo oán rửa
hận của họ đã dùng những thủ đoạn đê hèn thế nào! Nào là
truyền bố cáo, nào là viết nhựt trình, nào là sai ngƣời đi nói
xấu. Gia dĩ chẳng có mƣu kế nào mà họ từ, nhƣng Bần Đạo
vẫn điềm nhiên ngồi đợi xem những vở hề của kẻ bất lƣơng
diễn trên sân khấu của đời hay dở thế nào cho biết.
Trót mƣời mấy năm chầy, họ hát đủ tuồng, tƣởng khi phen này
cũng là bổn cũ soạn lại chớ không chi rằng lạ. Vậy khuyên
toàn Đạo cứ noi theo phép của Bần Đạo ngồi xem cũng là một
chƣớc giải buồn trong một lúc. Cái bịnh ngoại cảm của Bần
Đạo cũng dễ trị. Duy chỉ sợ cho hoạn nội thƣơng, nhƣng Bần
Đạo chắc hẳn đủ diệu thủ mà điều đình, xin Đạo hữu lƣỡng
phái an tâm vững dạ. Những tay phản Đạo trong Hội-Thánh
hỡi còn nhiều. Bần Đạo đƣơng liệu phƣơng trừ khử. Ấy vậy
Bần Đạo đã chẳng phải là kiên nghịch mà trái lại chỉ đƣơng
giục nghịch hầu làm cho ra những kẻ dã tâm đặng tắm rửa
Thánh Thể của Thầy cho nên tinh khiết, rồi mới dung mạo
điểm trang cho ra xinh lịch đặng đem Đạo đến khoa trƣờng
cho toàn cầu khảo thí. Đạo đặng ra thiệt tƣớng chỉ có làm nhƣ
vậy mà thôi. Chứ Chức-sắc Thiên phong, chƣ Chức việc Nam
nữ, khá đoc Sắc lịnh này cho cả Tín-đồ đều biết.
Toà-Thánh Tây-Ninh, ngày một tháng tƣ, Bính-Tý
(Dl: 21 Mai 1936)
Hộ-Pháp
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài:
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng
_______________________________

Đây là Thánh lịnh Đức Hộ Pháp nói rõ về việc thành lập
Quân Đội Cao Đài ngày Đạo hận:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập nhứt niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-Dần (dl: 1502-1938) giao quyền Thống nhất Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp
nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sƣ chánh vị.
Nghĩ vì từ tháng 07 năm 1941 cho tới tháng 10 năm 1946, Bần
Đạo bị đồ lƣu nơi đảo Madagascar, ở nhà Phối Sƣ Trần
Quang Vinh hiệp cùng chƣ Chức sắc Thiên phong Hội Thánh
Cửu Trùng Đài lập Quân Đội Cao Đài, tới ngày 9-3-1945 đảo
chánh Pháp.
Nghĩ vì trong thời gian ấy, Việt Minh đã cƣớp chánh quyền, kế
tiếp Pháp trở lại, làm cho Đạo phải chịu "lƣỡng đầu thọ địch"
con cái của Đạo đã bị giết chóc một cách ác liệt, tàn nhẫn.
Đạo gây thù giữa Pháp cùng Việt Minh.
Nghĩ vì khi Pháp trở lại thì Phối Sƣ Trần Quang Vinh và các
Chức sắc Thiên phong đồng lòng cùng Ngƣời, cũng đã tái lập
Quân Đội đặng chống Viêt Minh và đầu hàng Pháp, dƣới
quyền chỉ huy Tổng Tƣ Lịnh Phối Sƣ Trần Quang Vinh.
Nghĩ vì các cơ thể Quân đội đã tạo thành hiển nhiên, nên Bần
Đạo phải buộc mình nhìn nhận Quân Đội ấy đặng họ thi hành
sứ mạng Thiêng liêng của họ, là giành quyền Thống nhất và
độc lập cho nƣớc nhà, nên phải đảm đƣơng làm Thƣợng Tôn
Quản Thế.
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Nghĩ vì Trần Quang Vinh đã làm Tổng Tƣ Lịnh quân Đội khi
Bần Đạo vắng mặt, nên Bần Đạo tấn phong cho làm chức
Trung Tƣớng Quân Đội.
Nghĩ vì khi Nguyễn Văn Thành đồ mƣu lật đổ quyền Tổng Tƣ
lịnh của Trần Quang Vinh thì Bần Đạo đã giao cả Quân Đội
cho Đức Quốc Trƣởng Bảo-Đại sử dụng.
Nghĩ vì khi Nguyễn Văn Thành khi nắm quyền Tổng Tƣ lịnh
Quân Đội rồi lại toan mƣu phản loạn, nên Bần Đạo thâu quyền
lại giao cho Đại Tá Lê Văn Tất.
Nghĩ vì Nguyễn Thành Phƣơng nhờ Trình Minh Thế Quân Đội
Liên-minh ở rừng làm hậu thuẫn đặng thâu đoạt cho kỳ đặng
quyền Tổng Tƣ Lịnh Quân Đội với mọi mƣu mô gian ác, hăm
he ám sát Lê Văn Tất buộc phải nhƣờng quyền ấy lại cho nó
với sự bất chấp thuận của Hội-Thánh, vì trong số 38 vị Chức
sắc Đại Thiên phong đầu phiếu thì Nguyễn Thành Phƣơng chỉ
đặng có một mà thôi.
Nghĩ vì Nguyễn Thành Phƣơng và Nguyễn Thái là ngƣời ngoại
Đạo, chỉ có Lê Văn Tất là con của Lê Văn Trung - Chí Thiện Hội Thánh Phƣớc Thiện, cùng Bộ Tham mƣu Quân Đội ấy là
đa số đều là những ngƣời không có Đạo.
Nghĩ vì Nguyễn Thành Phƣơng đặng Bần Đạo phong cho
chức Trung Tƣớng đã quốc-gia-hóa hoàn toàn, mà trở lại
khủng bố chiếm đoạt Tòa Thánh, bắt giam ngục Chức sắc
Thiên phong và Tín đồ của Đạo với oai quyền của Quân Đội
Quốc gia, cùng tổ chức Ban ám sát đặng giết chóc con cái của
Đạo. Nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Cả Hội-Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài,
Phƣớc Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan của Đạo đều tổ
chức NGÀY KỸ NIỆM 20-8 ÂM LỊCH, là ngày của Nguyễn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thành Phƣơng đã nhơn danh Quân Đội Quốc gia về chiếm
Thánh Địa.
Điều thứ nhì: Từ đây Đạo không coi Quân Đội, bất cứ với
danh thể nào, còn có chơn trong Đạo nữa.
Điều thứ ba: Hội-Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài,
Phƣớc Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan khác của Đạo
lãnh lịnh thi hành Thánh Lịnh này và truyền tống cho toàn Đạo
đều hiểu biết.
Kim Biên, ngày 08 tháng 08 năm Bính Thân.
(Dƣơng lịch: 12-09-1956)
HỘ PHÁP (Ấn ký)
___________________
Sao y nguyên văn bổn chánh Thánh lịnh ban hành
Số: 397/ SL cho toàn Đạo Phƣớc Thiện
Tòa Thánh, ngày 13 tháng 8-Bính Thân
(dl: 17-9-1956)
- Chƣởng Quản Phƣớc Thiện
Chơn Nhơn
Trịnh Phong Cƣơng (Ấn ký)

- Trƣởng Tộc Phạm Môn
Đạo Nhơn
Phạm Văn Út (Ấn ký)

_______________________________

…Sự bất mãn trong lòng hơi thơ kết thành vận:
"Ôi, Thôi, rồi, nồi, xôi". Phải chăng lời của nhà thơ đã nói lên
sự chán chƣờng "Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng"
Thơ của ĐỨC HỘ PHÁP
Mấy ai vị quốc đó ngƣời ôi?
Chống mắt mà xem bắt thảm thôi!
Cứu nƣớc không ai ra gánh vác,
Phong quan chƣa định đã giành rồi!
Giặc xâm rút cổ không trông thấy,
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Trống lịnh ăn cơm bới lủng nồi.
Chán bấy những phƣờng xu Cách mạng,
Dựa thân Công tử giữ nồi xôi!
_______________________________

Nơi Toà-Thánh, ngày 01 tháng 9 năm Ất-Mùi (dl: 16-10-1955)
Đức Hộ Pháp Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp-Thiên và
Cửu Trùng gởi cho các cơ quan Chánh-trị Đạo nói lên biến cố
của Đạo-quyền:
Bần Đạo mới tiếp đặng ở nơi Tịnh Đƣờng mật phúc của TamĐầu-chế Hiệp-Thiên-Đài nói về Quân-Đội Quốc gia Cao-Đài áp
bức Hội-Thánh mà nhứt là Bần-Đạo, buộc giao trả quyền ĐầuSƣ lại cho nhơn sanh.
Điều ấy cả toàn Thánh-Thể Đức Chí-Tôn đều biết rõ rằng vì
thiếu phẩm Đầu-Sƣ nên quyền Vạn linh đã giao cho cầm
quyền Chánh trị-Đạo cho đến ngày có Đầu-Sƣ chánh vị. Muốn
rảnh rang và an nhàn sau 30 năm đã khổ hạnh với Đạo nên
Bần-Đạo lập Thánh lịnh trả quyền ấy lại cho Quyền Vạn linh
đặng chọn ngƣời thay thế.
Thêm nữa, Bần Đạo cầu xin cả Thánh Thể Đức Chí Tôn Cửu
Trùng Đài, Hiệp-Thiên-Đài luôn về Quân Đội nữa, làm ơn dâng
sớ cho Đức Chí-Tôn cùng Đức Lý Giáo-Tông cho Bần-Đạo trả
quyền Hộ Pháp và Giáo-Tông lại cho Đạo. Bần-Đạo chỉ mơmộng một điều là trở lại làm một tên Tín-đồ đặng tự tu kỳ thân
hầu hƣởng đặng một đôi điều hạnh phúc an nhàn, từ bi, tự
toại. Trƣờng hợp ngƣời giết ngƣời đồng loại, đồng bào tƣơng
tàn, tƣơng sát ngoài đời; còn trong cửa Đạo thì vì công danh
lợi quyền con cái của Đạo mƣu hại lẫn nhau làm cho Bần-Đạo
rất nên thống khổ tâm hồn cùng xác thịt. Hội-Thánh nên cho
cả toàn con cái Nam Nữ của Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu
biết rằng: Nếu họ ngó thấy Bần Đạo còn hoạt động, còn lo
lắng cho họ là giả tƣớng mà kỳ trung thì tâm hồn và xác thịt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của Bần Đạo đã quá thống khổ mệt-mỏi lắm rồi! Nên cần an
dƣỡng, sống ngày nào hay ngày nấy, nhƣng từ đây họ nên kể
Bần-Đạo đã chết mất rồi đặng an-ủi lấy họ. Tuyên bố bức thƣ
này cho toàn Đạo đều hay biết cùng cả toàn quốc dân ViêtNam hiểu thấu rằng: Từ đây Bần Đạo bít tai, bịt mắt, không
muốn nghe thấy một điều gì về Quân-sự, Chánh trị của đời
cùng hành vi của Đạo.
Xin thƣơng tình Bần Đạo giúp cho thiệt hiện đặng những điều
ƣớc vọng nồng-nàn ấy và từ đây Bần-Đạo cầu xin đừng làm
một điều gì xao-xuyến cho tâm hồn Bần Đạo trong lúc an tịnh.
Nếu Bần-Đạo xem coi còn ở nơi Hộ-Pháp-Đƣờng là một điều
chƣớng ngại cho Đạo, thì Bần Đạo hứa rằng khi tình thế Đời
và Đạo đặng ổn định, Bần Đạo thoát khỏi đặng định thức nghingờ thì khi đã làm xong dinh thự Phạm Nghiệp, Bần-Đạo sẽ về
nơi ấy an dƣỡng tuổi già"
Đức Hộ Pháp
(Ấn ký)
_______________________________

Thế rồi Đức Hộ Pháp phải tự lƣu đày sang Miên Quốc trƣớc
tình thế vô cùng khuẩn bách.
Hội-Thánh có ra Thông cáo số 23 ngày 11-9-Ất Mùi của Vănphòng Ngọc Chánh Phối-Sƣ, có đủ ba Ấn ký của ba vị ChánhPhối-Sƣ cũng đồng thời trấn an toàn Đạo:
"…Chƣ Chức-sắc và toàn Đạo Nam Nữ cũng có đủ Đức tin đã
thấy rồi: Từ năm Tân-Tỵ (1941) cho đến năm Ất Dậu (1945)
Đức Hộ Pháp bị đày lƣu nơi Hải ngoại, một số chƣ Chức-sắc
bị đày đi Bà-rá, Côn-nôn, Sơn-la, Lao-Bảo; ngƣời thì bị bắt tra
tấn chết tại khám đƣờng. Toà-Thánh bị chiếm cứ, các ThánhThất bị đóng cửa, xung công làm nhà thƣơng, trƣờng học. Lúc
ấy trƣớc mắt của nhơn sanh đều thấy, ngƣời đời họ cho rằng
ĐẠO CAO ĐÀI đã bị cƣờng quyền thủ tiêu không phƣơng
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phục hƣng lại đặng. Nhƣng Thiên tùng nhơn nguyện, cuộc thế
chuyển xoay, toàn thể Chức sắc, Chức việc và Đạo-hữu nam
Nữ hiệp cộng nhứt trí hy sinh cùng Chánh giáo. Đến ngày 24
tháng giêng năm Ất Dậu (Dl: 9-3-1945) Đạo Cao-Đài thoạt
nhiên sống lại một cách phi thƣờng, đó là một triệu chứng cho
nhơn sanh đủ Đức tin rằng: nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
chính là của Đức Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế giáo Đạo Namphƣơng.
Hôm nay việc xảy ra trong nội tình của Đạo là câu chuyện gia
đình thƣờng sự chẳng có điều chi trở ngại với bƣớc đƣờng
hành Đạo tất cả. Hội-Thánh có đủ phƣơng pháp điều giải, mọi
sự sẽ đƣợc trên thuận dƣới hoà. Vậy chƣ Chức việc cùng
Đạo-hữu Nam Nữ cứ yên tâm lo bổn phận tu-hành, trau giồi
tánh đức cho trở nên ngƣời chân chánh hiền lƣơng, làm thế
nào cho xứng đáng là Môn đệ của Đức Chí-Tôn giữ tƣ cách là
một Tín đồ trung thành của Hội-Thánh"
Khi Đức Hộ Pháp sang Nam-Vang trong một đêm thật huyền
thoại, hoàn toàn đi đƣờng ngay chánh không hề tránh né một
chút gì. Thế mà khi xe của Đức Ngài qua các trạm gát thì lính
canh gát đều ngủ hết, nhất là đối với các trạm biên phòng
Miên hoàn toàn không hề hay biết. khi Đức Ngài đến thánh
Thất Kim biên nghỉ ngơi rồi thì Ngài viết thƣ cho Miên triều xin
tỵ nạn chánh trị, hỏi lại Ngài qua lúc nào không một báo cáo,
báo hại những ngƣời gát trong đêm này đều bị đổi hết. Nhƣng
một Thiên Mạng có khác là chỗ đó.
Bài TỰ THÁN
Cất bƣớc ra đi cũng ngậm-ngùi,
Kẻ Tần ngƣời Việt dạ khôn nguôi.
Nhớ khi hội ngộ cùng huynh đệ,
Chạnh buổi chia ly luống sụt-sùi.
Hỏi bạn cố tri ai vẫn có!
Thi đề kỹ-niệm lúc chia phôi.
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Nay ở chỗ này còn lai vãng,
Mai đến Miên-thành khó tới lui.
(Đức Hộ Pháp khi đến Kim Biên)
_______________________________

CUỘC THANH TRỪNG Ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi (1955)
Trong thời gian Khánh Thành Toà Thánh nơi Văn minh-điện
trƣớc sân Đại Đồng xã có xƣớng xuất những câu Thai thi cuộc
nhƣ "Than, Trách, Ly, Khai" hàm ý tiên tri diễn đề ngày 20
tháng 8 Ất Mùi, đến ngày 5 tháng giêng năm Bính Thân xảy ra
cuộc Thanh trừng do Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng
mang Quân lực Quốc gia Ngô Đình Diệm về chiếm Thánh Địa,
phong toả Hộ Pháp Đƣờng, bắt Chức sắc, Tín đồ gây hại danh
thể Đạo, làm cho Đức Hộ Pháp phải lƣu vong sang xứ Cao
Miên gọi là xứ Chùa Tháp (Tần Quốc) vì cuộc khủng bố của
bạo quyền họ Ngô.
Trích đoạn Sớ chung niên năm Ất Mùi (Về cuộc thanh
trừng).
"… Năm Ất Mùi là năm Đạo trải qua nhiều trạng thái vui buồn
lẫn lộn, lắm cảnh hiệp tan pha màu, khiến cho Hội Thánh phải
lắm công nhọc trí xoay trở thuận chiều, hầu trấn an toàn thể
con cái Đức Chí-Tôn.
Bƣớc qua tháng tám Lễ Hội Yến Diêu Trì vừa yên, cách ba
ngày sau nhằm ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi (Dl: 05-10-1955)
cuộc nội biến xảy ra do Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng
chủ động vào Hộ-Pháp-Đƣờng là nhƣợc điểm. Cuộc khảo đảo
nhằm ngay Đệ Tử, nhƣng dầu phải, dầu quấy, dầu nên, dầu
hƣ, Đệ Tử cam hứng chịu cuộc bạo hành của Phƣơng… làm
sôi nổi cả dân cƣ trong vùng Thánh Địa, luôn cả các nƣớc
ngoài…"
_______________________________
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Ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
Quân Đội Cao Đài gởi Giác thƣ cho Đức Hộ Pháp ngày 09-101955. Đức Hộ Pháp chuyển qua Hội Thánh mở Đại hội các cơ
quan chánh trị Đạo họp cùng Quân Đội giải quyết do Vi bằng
ngày 28-8-Ất Mùi (dl: 13-10-1955) tại Giáo Tông Đƣờng Toà
thánh Tây Ninh vào lúc 10 giờ 30 phút.
Buổi hội có mặt Quí ngài:
Hiệp Thiên Đài:
- Thời quân Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
- Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc.
- Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
- Tiếp Pháp Trƣơng văn Tràng
(Chƣởng quản Bộ Pháp Chánh)
Cửu Trùng Đài:
-Qu. Thái Chánh Phối Sƣ: Thái Bộ Thanh
-Qu. Thƣợng Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Sáng Thanh
-Qu. Ngọc Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Tƣớc Thanh
Giáo Sƣ: Ngọc Hoài Thanh
Phƣớc Thiện:
-Chơn Nhơn: Trịnh Phong Cƣơng
-Đạo Nhơn: Đỗ văn Viện
-Thƣợng Giáo sĩ: Chí Thiện Trần Thạnh Mậu
Quân Đội Cao Đài: (Đã Quốc gia hoá)
-Đại Tá: Nguyễn Thành Danh
-Thiếu Tá: Võ Tòng Lục.
-Thiếu Tá: Nguyễn văn Ngọ.
Quân Đội Quốc gia Liên minh:
Trung Tá: Trần văn Trạng
Thiếu Tá: Hồ Đức Trung
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Cơ Thánh vệ:
Trung Tá: Đỗ Công Khanh.
Sau khi mật niệm Đức Chí-Tôn và các Đấng Thiêng liêng, toàn
hội đồng công cử Ngài Tiếp Đạo- Cao Đức Trọng làm Chủ toạ
buổi hội này:
Ngài Tiếp Đạo đảm nhận Chủ toạ, đứng lên cảm tạ toàn Hội
và đề cập vào chƣơng trình nghị sự.
Chủ toạ: "Trƣớc mắt xin toàn hội bàn giải 10 khoản kiến nghị
của Quân Đội. Còn việc biến chuyển do nội dung Quân Đội
chủ trƣơng mấy hôm nay, Đức Hộ Pháp có nói với tôi rằng:
Đức Ngài rất bằng lòng, nhờ vậy mới có thể lọc lƣợt đƣợc nội
dung của Thánh Thể và Châu thành Thánh địa, tức là Quân
Đội đã giúp cho Đức Ngài Quốc-tế-hoá Thánh địa dễ dàng
hơn. Nhƣng Đức Ngài cũng than phiền rằng: "Quân Đội thi
hành quá bạo, làm cho toàn thể Hội Thánh và nhơn sanh rúng
động tinh thần…"
Về việc phải giải giới Cơ Thánh Vệ, Cận vệ quân và Bảo an
lƣu động, Bảo an nội thành là điều làm rất hợp lý trong việc
Quốc-tế-hoá đặng lấy quyền bất khả xâm phạm nơi vùng
Thánh Địa. Lại nữa, trong nội-ô và ngoại-ô Toà Thánh mà có
võ trang thì có thể xảy ra lắm chuyện không hay, lấy việc nọ
châm chế việc kia, nên Đức Ngài không buộc tội Quân Đội. Lại
nữa, từ lúc khai Đạo, Đức Chí-Tôn đã nói: "Các con yếu mà
mạnh, các con nhược là các con cường…" Thể theo Thánh
giáo ấy, chúng ta phải nhận định rằng: Cái yếu của chúng ta là
tình bác ái, rộng dung, kết lại thành một khối tinh thần vô đối,
mạnh mẽ chống lại với mọi bất công, bạo lực trong xã hội
đặng cứu dân cứu nƣớc, cứu nhơn loại đang khổ não lần
than.Vậy thể theo chánh lý ấy, chúng ta phải hiệp tâm mà lo
đại cuộc, đừng để ngoại nhân thừa cơ châm biếm. Chúng ta là
những ngƣời đã từng chịu gian lao khổ hạnh vì Đạo, thì trong
tình trạng này chúng ta phải vững chắc tinh thần đạo đức hầu
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tầm giải pháp dung hoà nội bộ và giải quyết lo khoản kiến nghị
của Quân Đội để đƣợc trong ấm ngoài êm, trau sửa Thánh Địa
thêm phần đẹp đẽ, ấy là phƣơng đắc sách.
- Ngài Tiếp Pháp đƣơng quyền Chƣởng Quản Bộ Pháp
Chánh đọc bức giác thơ của Quân Đội gởi cho Đức Hộ Pháp,
đề ngày 9-10-1955 (Đọc nguyên văn)
- Thiếu Tƣớng Lê Văn Tất: "Trƣớc hết, chúng ta muốn chỉnh
đốn nội dung thì xin "Truất quyền độc tôn của Đức Hộ-Pháp" vì
Đức Ngài còn nắm quyền Thống nhứt trong tay muốn phong
cho ai, làm gì tuỳ ý, không ai dám động đến hay ngăn cản
đƣợc, chính ông Giáo Sƣ Tuy cũng nhìn nhận nhƣ vậy. Nhƣ
ông Hiếu, Cô Tranh, Cô Cầm họ làm sái chơn truyền luật pháp
của Đạo mà có ai nói đƣợc đâu."
- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa: "Việc này tôi đã mục kiến
nhiều lần, Đức Ngài rầy mắng hai Cô đó, nhƣng tại họ không
nghe mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta buộc Đức Ngài phải đang tay
giết con của Đức Ngài bằng pháp luật hay sao? Thử đặt chúng
ta vào tình trạng đó, chúng ta cũng khổ tâm cho cơn khảo đảo
lắm chớ!"
- Chủ toạ: Ngài Cao Tiếp Đạo nói: "Tôi cũng nhìn nhận nhƣ
vậy, vì chính tôi cũng thấy Đức Ngài rầy hai ngƣời ấy nhiều
lần."
-Thiếu Tƣớng Lê Văn Tất: "Vậy thì chúng ta hãy giải phẫu từ
vấn đề mà bàn luận về quyết định:
- Ngài Tiếp Pháp Trƣơng văn Tràng:
Đọc kiến nghị khoản I :Bắt tất cả những người lợi dụng Đạo
để bốc lột và uy hiếp nhân sanh, những người đã có hành
động ly gián giữa Đạo và Quân đội. Tài sản của họ phải bị tịch
thâu chia cho nhơn sanh nghèo khổ. Các tội phạm phải bị
trừng trị.
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- Trung Tá Trạng: "Việc xảy ra đã có dƣ luận là Liên Minh
tham dự cùng Quân Đội Cao Đài, nhƣng sự thật thì không có,
đến khi chúng tôi nghe hiểu việc làm của Quân Đội Cao Đài,
chúng tôi rất tán thành, dầu sao chúng tôi cũng là Tín đồ của
Đạo, đã từng xuất thân nhờ Đạo, thì mọi biến chuyển trong
Đạo chúng tôi phải quan tâm. Hôm nay chúng tôi đến dự là để
đƣa ý kiến ấy cho Hội Thánh đƣợc rõ, còn việc bàn tính nội
dung của Hội Thánh, chúng tôi không có thẩm quyền." (Hay)
- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc: "Để việc điều tra và xử
đoán các tố tụng nhơn sự hay hình sự khỏi phải phạm vào
quyền hành của chính phủ về Tƣ pháp, đối ngoại thì nhờ Tổng
Tƣ lịnh Bộ can thiệp với Thủ tƣớng chánh phủ chánh thức hoá
Thánh địa là vùng Bất khả xâm phạm, có quyền tự trị đối với
Quốc tế (Internationnalité de la Réligion neutre avec le droit d’
asile).
Còn về nội dung thì cấm cả Chức sắc Thiên phong từ Giáo
Hữu đổ lên không đƣợc tham dự vào việc làm về đời sống tƣ
của mình nữa. Còn nói về Quân Đội thì có quân Đội Quốc gia
Cao Đài, Quân đội Quốc gia Liên Minh" (Lúc này Tƣớng Trình
Minh Thế đã chết).
Quyết nghị: Sau khi bàn thảo, toàn hội đồng ý tán thành: lập
một ban Thẩm vấn hỗn hợp có bốn cơ quan: Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài, Phƣớc Thiện và Quân Đội gồm có Liên minh
và Cao Đài.
A- Ban này có quyền điều tra các tố tụng xảy ra giữa nhơn
sanh và dân sự, hình sự; có quyền hoà giải các việc thƣờng
thức trong vùng Thánh Địa.
B- Việc quan trọng, sau khi điều tra xong, Ban này giao cho
Hội đồng hỗn hợp phân xử.
C- Thành lập một Hội Đồng có 4 cơ quan kể trên để phân xử
các hồ sơ của Ban thẩm vấn hỗn hợp giao qua, ngoài phạm vi
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Đạo luật và đạo pháp.…Ban Thẩm vấn hỗn hợp và hội Công
Đồng chịu dƣới hệ thống của Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp
Thiên Đài và Tổng Tƣ lịnh Bộ Quân Đội Cao Đài. Riêng bản
án do Hội Công Đồng thành lập phải có sự phê chuẩn của
Chƣởng Quản Bộ pháp chánh mới có hiệu lực.
(nghỉ trƣa đến lúc 13 giờ)
Tái nhóm buổi chiều lúc 13 giờ
- Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo: "Xin tiếp tục bàn giải về việc ly
gián mà Quân Đội đã nói, xin ngài Thiếu Tƣớng định rõ nghĩa.
- Thiếu Tƣớng Lê Văn Tất: Nhƣ bản thông tin của Hội Thánh
đã rao truyền những tin tức thất thiệt nói xấu Quân Đội, gây
mầm ác cảm giữa Quân đội với Đạo. Xin Hội Thánh định lại để
sửa đổi hình thức và nội dung bản thông tin cho đƣợc đầy đủ
thiện chí và hợp với lẽ đạo"
Kết luận:
Khoản thứ nhứt: Hội Thánh có lập nhiều Tiểu ban hoà giải và
một ban Thẩm vấn hỗn hợp đặt dƣới quyền điều khiển của Bộ
Pháp chánh.
a/-Tiểu ban hoà giải tại các văn phòng Đầu phận Đạo để hoà
giải các việc nhỏ nhặt.
b/-Ban thẩm vấn hỗn hợp thì đặt tại một chỗ mà thôi để thẩm
vấn các việc trọng hệ rồi gửi hồ sơ lên Bộ Pháp chánh xử
định. Hai ban này gồm có đại diện ba cơ quan Hoà viện: Hành
chánh, Phƣớc thiện và Quân đội.
c/-Ban Thẩm vấn hỗn hợp chỉ thi hành nhiệm vụ về các hồ sơ
tố tụng đã xảy ra từ trƣớc và hạn định ba tháng phải giải tán.
Những việc mới xảy ra sau này thì giao cho Hoà viện y nhƣ
cũ.
d/-Các hồ sơ tố tụng và tịch thâu tài sản do Ban thanh trừng
của Quân đội đã lập thành phải giao cho Ban thẩm vấn hỗn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hợp xem xét lại Ban thanh trừng rồi giải tán liền.
e/-Vụ nào xét thấy không bằng cớ thì Ban Thẩm vấn hỗn hợp
phải trả tự do cho bị cáo liền và định tội tiên cáo là vu khống.
f/-Sự phân xử hồ sơ sẽ do Bộ Pháp chánh lập phiên Toà công:
có đại diện các cơ quan thẩm dự với tánh cách quan sát viên.
g/-Hội Thánh bảo lãnh những ngƣời của Hội Thánh đã bị Ban
Thanh trừng bắt đem về lƣu giữ tại Toà thánh trong vùng Nộiô. Từ đây Quân Đội không đƣợc dùng võ lực vào nội bộ của
các cơ quan Chánh Trị Đạo cùng là bắt bớ các Đạo hữu vô cớ
trái với quyền cƣ trú đã định.
h/-Thoản có chức sắc, Chức việc thì giao cho Bộ Pháp chánh
nếu là Sĩ Quan thì giao cho Tổng Tƣ lịnh đặng thâu quyền
chức của họ lại trƣớc khi đƣa ra Pháp Chánh công xử.
i/- Cơ Thánh vệ có phân xử giúp Ban Thẩm vấn và Bộ Pháp
Chánh trong khi thi hành phận sự.
Khoản thứ hai: Hội Thánh sẽ nghiên cứu để sửa đổi danh từ
Bản Thông tin và cách thức thông tin cho đƣợc hoàn toàn
trong vùng đạo đức, không phô trƣơng việc tồi tệ trong Thánh
Địa cho thiên hạ biết nhƣ bản thông tin đã làm rồi.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị
Khoản thứ hai: Giải giới và giải tán tất cả các võ trang lỗi thời
trong vùng Thánh Địa, chỉ duy trì Cơ Thánh vệ không võ trang
nhưng phải huấn luyện lại.
Kết luận:
a/- Đã có Thánh lịnh số 1670 /VP.HP ngày 23 tháng 8 năm Ất
Mùi của Đức Hộ Pháp nói về việc giải giới năm rồi. Khi giải
giới các cơ quan Quân sự trong Thánh Địa, Quân đội không
còn canh giữ các cửa vô ra Nội-Ô và ngoại-ô Thánh Địa, chỉ
còn duy trì lực lƣợng đóng tại đồn hẻo lánh và quan trọng vì
tình thế quân sự để phòng ngừa ngoại lực xâm nhập Thánh
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Địa và bảo vệ an ninh cho các cơ quan đƣợc nhìn nhận quyền
bât khả xâm phạm của Thánh Địa thì Quân Đội Cao Đài phải
hoàn toàn rút lui ra ngoài châu vi 15 phận.
b/- Các cơ cấu Quân sự và Bán quân sự phải dời ra khỏi
Thánh Địa trong thời hạn hai tháng.
c/-Cấm tất cả các Quân nhân cũng nhƣ tƣ nhân không đặng
mang võ khí vào vùng Nội-ô và ngoại-ô Thánh địa, nếu ai vi
phạm điều này cơ Thánh vệ sẽ hiệp với Quân đội mà giải giới.
Ngƣời phạm tội thì giao cho Bộ Pháp Chánh phân xử.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ ba: Bãi bỏ hết các thứ thuế má, để cho nhơn sanh
tự do cúng kiến, nếu cần thâu góp chỉ thâu thuế lợi tức một
cách công bình, ban bố các quyền tự do đi lại và sanh hoạt.
Quyết nghị: Chiếu sắc huấn không số ngày 26 tháng 8 năm
Ất Mùi của Quyền Thái Chánh Phối Sƣ, tạm đình chỉ các việc
thâu góp, nhƣng trong tình trạng cần thiết: tiền góp chợ và tiền
góp xe chở hàng hoá và hành khách vẫn tiếp tục thâu nhƣ
thƣờng lệ, để cho thành lập một ban nghiên cứu nguyên tắc và
quyết định sự thâu nhận tiền hỷ cúng.
a/- Thành lập một ban nghiên cứu nguyên tắc thâu tiền hỷ
cúng cho Hội Thánh. Hạn định tiền thâu góp tuỳ ban nghiên
cứu sửa đổi.
b/- Hoạch định một chƣơng trình định giá các món hàng
thƣơng mại và thực phẩm buôn bán trong châu vi Thánh Địa.
c/- Sự thâu góp phải thống nhứt dƣới hệ thống một cơ quan
mà thôi.
d/- Sở dĩ lại phải để tự do khỏi phải bị xem xét giấy tờ đặng
khách thập phƣơng đƣợc về chiêm ngƣỡng Toà Thánh dễ
dàng. Những trƣờng hợp ngƣời đến cần cƣ trú ban đêm tại
Thánh Địa, chủ nhà phải đến trình với Bàn Trị Sự sở tại.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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e/- Các sự sanh hoạt đƣợc tự do phát triển, các cơ quan kinh
tế công cộng có ban nghiên cứu hội họp xem xét các nguyên
tắc lại kỹ lƣỡng hơn.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị
Khoản thứ bốn: Triệu tập gấp rút Đại hội Nhơn sanh trong
năm 1955 để Đức Hộ Pháp giao trả quyền hành đang tạm đảm
đương lại cho nhơn sanh, cải thiện nền Đạo, tôn trọng triệt để
sự phân quyền rõ rệt giữa Hiệp-Thiên-Đài và Cửu Trùng Đài y
theo Pháp Chánh Truyền.
Quyết nghị: Sau khi bàn tính về luật công cử Đầu Sƣ và
quyền hành của Tam Đầu chế Cửu Trùng Đài thay quyền cho
Đầu Sƣ theo Thánh lịnh số: 543/VP-HP, ngày 6-2 Ất Mùi (dl:
27-2-1955) Ngài Thiếu Tƣớng Lê Văn Tất xin đình việc này lại
sáng bữa sau sẽ bàn tính (Đại ý để bàn lại với Tƣơng Phƣơng
nhằm truất Đạo quyền). Đức Hộ Pháp đã chấp thuận ban hành
Thánh lịnh giao trả quyền Đầu Sƣ và phó thác cho Thập Nhị
Thời Quân chọn ngƣời cai quản mỗi Chi: Thế, Đạo, Pháp của
Hiệp Thiên Đài. Thoản nhƣ có lập Luật mới hay huỷ bỏ Luật cũ
thì phải thi hành đúng theo Pháp Chánh Truyền đã định. Còn
Hội Nhơn Sanh thì Hội Thánh đã định vào ngày 10 tháng giêng
năm Bính Thân rồi.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ năm: Tuyên cáo với Quốc tế Đạo không phải là
một tổ chức chánh trị, cấm các Chức sắc đang hành Đạo
không được làm chánh trị. Nếu ai muốn làm chánh trị phải từ
chức phận của mình. Những ai đang cư trú trong vùng Thánh
Địa không được phép hoạt động chánh trị và Quân sự.
Quyết nghị: Đạo không cấm làm chánh trị nhƣng ai tham gia
chánh trị hay hoạt động chánh trị thì phải từ chức, cỗi áo mão
giao lại Hội Thánh, cấm hẳn hoạt động chánh trị và Quân sự
trong vùng Thánh Địa. Ông Cao Tiếp Đạo thay mặt Hội Thánh

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

60

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

viết thƣ cho các Sứ thần ngoại giao của các nƣớc, kèm theo
Điện văn của Đức Hộ Pháp đã gửi cho Thủ Tƣớng Chánh phủ
đang tuyên bố Quốc-tế-hoá Thánh địa vì vùng này thành một
Thánh Địa không võ trang phòng thủ và do Chánh Phủ Bửu
Lộc công nhận.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ sáu: Tất cả mọi ngân quỹ của Đạo, do các nguồn
lợi kinh tế hợp pháp cũng như mọi sự đóng góp công quả của
nhơn sanh đều phải thanh toán minh bạch và công bố cho
nhơn sanh biết.
Quyết nghị: Hội Thánh đã có Uỷ ban hỗn hợp kiểm soát tài
chánh hàng tháng, bất cứ lúc nào Hộ viện cũng sẵn sàng trình
bày sổ sách bút toán cho nhơn sanh đều có xem xét một cách
chu đáo. Nhƣ thế thì yêu sách của Quân Đội Hội Thánh chấp
nhận với một cách hài lòng.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ bảy: Cải thiện đời sống vật chất cho Chức sắc
hiến thân và đạo hữu công quả vì hiện tại họ quá kham khổ và
đã mất tinh thần phục vụ Đạo. Ngoài ra tất cả dân cư quanh
vùng Thánh Địa cũng được nâng đỡ về vật chất cũng như tinh
thần.
Quyết nghị: Đạo luật năm Mậu Dần, điều thứ tám và Hội
Quyền vạn linh năm Tân Mão đã quyết định: "Chăm lo châu
cấp cho Chức sắc và công quả, nhƣng Hội Thánh không đủ
phƣơng tiện thực hành, nghĩa là không đủ tài chánh. Còn
nhơn sanh ở trong Thánh Địa, Hội Thánh cũng sẵn sàng giúp
đỡ, nhƣng Chức sắc và công quả kia còn bữa cháo bữa rau
thay, huống chi là ai khác. Tuy thế mặc lòng, nhơn sanh vẫn
núp dƣới bóng Từ bi mà sống đƣợc yên vui. Vậy yêu sách của
Quân Đội là phải, nhƣng chƣa thực hành đƣợc hoàn tất mà
thôi.
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- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ tám: Chỉnh đốn lại Dưỡng lão đường cho hoàn bị
để phụng dưỡng những Chức sắc già yếu, dài công nghiệp để
họ được tự do an hưởng ân huệ lúc tuổi già.
Quyết nghị: Dƣỡng lão đƣờng đã có mầm móng sẵn, nhƣng
nền tài chánh của Hội Thánh còn lẩn quẩn trong vòng thiếu
thốn. Lời yêu sách của Quân Đội, Hội Thánh chấp nhận tuỳ cơ
mà tiến hành.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ chín: Gấp rút xây dựng một Thánh Thất vĩ đại và
kiểu mẫu tại Đô Thành Sài-gòn Chợ lớn. Lập ban văn hoá của
Đạo để chỉnh đốn lại việc tuyên truyền giáo lý của Đạo cho
hợp thời. Mở lớp huấn luyện Chức sắc có khả năng, thiết lập
cơ quan truyền giáo ngoại quốc.
Quyết nghị: Đã có thánh lịnh tạo lập Thánh Thất tại Sài gòn Chợ lớn, đã biết mấy phen khởi lập, nhƣng chung qui cũng
chƣa thực hiện đƣợc, lý do cũng vì tài chánh. Hội Thánh ngoại
giáo là cơ quan truyền giáo ngoại quốc, nhƣng cơ quan ấy bị
thử thách mọi mặt nên phải ngƣng trệ. Đã có Thánh lịnh huấn
luyện Chức sắc do Hạnh đƣờng đảm đƣơng. Hạnh đƣờng đã
có từ trƣớc, nhƣng sự huấn luyện Chức sắc chƣa có kết quả
mỹ mãn, vì Đạo còn ở trong thời loạn, phải chịu kham khổ mọi
bề. Hội Thánh nhìn nhận là yêu sách xứng đáng, rồi đây Hội
Thánh cấp tốc thi hành việc giáo hoá. Lập một ban văn hoá,
Hạnh đƣờng phải tổ chức châu đáo hơn, cả Chức sắc từ Lễ
Sanh đến Giáo Hữu đều phải có cấp bằng Hạnh đƣờng mới
đƣợc cử cầu thăng.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ mười: Các nơi ở ăn của các vị Chức sắc nam phái
không đặng dụng thiếu nữ làm tuỳ tùng, dù hình thức nào.
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Quyết nghị: Hội Thánh triệt để thi hành điều thứ nhứt, điều
thứ ba, điều thứ tƣ của Thánh lịnh 533 đề ngày 14-9-Đinh Hợi
(dl: 27-10-1947) áp dụng từ Chức sắc Đại Thiên phong đến
Tín đồ. (Tạm nghỉ lúc 18 giờ 30 phút)
Tái nhóm 8 giờ 30 ngày 29-8-Ất Mùi.
Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo nói: Đức Hộ Pháp đã nhập Tinh,
vậy các cơ quan chánh trị Đạo cứ theo huấn lịnh nhập tịnh của
Đức Ngài mà trọn quyền chỉnh đốn nội bộ để bảo toàn Thánh
Thể Đức Chí Tôn và gieo rắc ánh sáng cho toàn nhơn sanh
thụ hƣởng. Xin mở hội tiếp tục bàn giải kiến nghị khoản thứ VI
mà hôm qua đã đình lại cho đƣợc phù hợp với chơn truyền.
Quyết nghị: Sau kết quả bàn luận, toàn Hội đồng ý mở Hội
Nhơn sanh vào ngày 10-01-Bính Thân y nhƣ Hội Thánh đã
định.
Chiếu Thánh lịnh số: 675/VP-HP của Đức Hộ Pháp giao cho
Tam đầu chế Cửu Trùng Đài thay quyền Đầu Sƣ. Toàn hội
đồng yêu cầu Tam đầu chế Cửu Trùng Đài nắm trọn quyền
Đầu Sƣ mà thi hành y theo Pháp Chánh Truyền chờ đến ngày
Quyền Vạn linh định đoạt.
Ghi chú: Đức Hộ Pháp đã chấp nhận giao trả quyền Đầu Sƣ
cho Cửu Trùng Đài và giao cho Hiệp Thiên Đài chọn ngƣời cai
quản ba Chi: Pháp, Đạo, Thế, y theo yêu cầu của Trung
Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng trong vi bằng phiên hội ngày 3
và 4 tháng 9 năm Ất Mùi.
Tiếp theo sau Mục linh tinh: Thiếu Tƣớng Lê Văn Tất yêu
cầu Hội Thánh thay đổi vài danh từ trong thơ số: 1673/VP-HP
ngày 26-8-Ất Mùi của Đức Hộ Pháp đã gởi cho Thủ tƣớng
Chánh phủ Việt Nam Cộng hoà (Ngô Đình Diệm) để cải án
phản Đạo mà Đức Hộ Pháp đã buộc tội Quân Đội.
Quyết nghị: Hội Thánh và Quân Đội sẽ ra thông cáo thanh
minh rằng: "Những thông cáo và hiệu triệu của cả đôi bên đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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rải trong Thánh Địa ngày 20-8-Ất Mùi đến nay coi nhƣ thất
thiệt và Hội Thánh cùng Quân Đội vẫn đƣợc giao hiếu trong
tình huynh đệ nhƣ xƣa nay.
(Hội giải tán lúc 12 giờ cùng ngày)
Sau 30 phút quan sát vi bằng: Trung Tƣớng Nguyễn Thành
Phƣơng có thái độ nhƣ sau: Đúng 12 giờ 30 có thơ của Trung
Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng xin Hội Thánh tiếp tục hội
nhóm vào lúc 16 giờ để ông bàn tính tốt đẹp hơn và đúng với
chơn truyền của Đạo.(Có nghĩa là ông Phƣơng không chịu
cách giải quyết qua hai ngày của tƣớng Lê Văn Tất với Hội
Thánh)
Buổi chiều ngày 29-8-Ất mùi: Từ lúc 16 giờ là phần của
Nguyễn Thành Phƣơng diễn tiến nhƣ sau:
- Đại diện Quân Đội là Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng
Tổng Tƣ lịnh.
- Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo: "Ngài Trung Tƣớng có ý kiến
gì giúp hay cho Hội Thánh lƣỡng đài, xin ngài đƣa ra để chúng
tôi bàn luận"
-Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng: "Nếu chúng ta muốn
chấn chỉnh toàn thiện lại nội dung, tôi xin toàn hội cho phép tôi
giải phẫu cho rõ rệt những điều đã xảy ra trong cửa Đạo làm
cho Đạo phải ngƣng trệ và phải mang tai tiếng với quyền Đời
do những ngƣời thân cân của Đức Hộ Pháp đã gây ra, cùng
những tài liệu mà tôi đã thâu thập đƣợc ở những ngƣời mà tôi
đã bắt giữ do tự ý họ khai…"
-Chủ toạ: Việc đã qua thì để cho nó trôi qua, vậy hiện tại cần
chấn chỉnh lẽ nào cho đẹp đẽ nền Đạo, xin ngài Trung Tƣớng
cho biết ý định.
-Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng: Vì vậy mà toàn thể
Sĩ quan và binh sĩ trong Quân Đội Cao Đài chúng tôi đều là tín
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đồ của đạo, nhất định đòi Đức Hộ Pháp phải ra Thánh lịnh rõ
rệt giao trả hẳn quyền hành Đầu Sƣ lại cho Cửu Trùng Đài và
để cho Cửu Trùng Đài tự lựa ngƣời cầm quyền điều khiển và
giao cho Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài trọn quyền tự
lựa ngƣời điều khiển. Còn Đức Hộ Pháp thì xin Đức Ngài chỉ
an dƣỡng tinh thần sức lực mà thôi, không tham gia vào việc
Đạo hay việc Đời gì nữa cả. Tôi nhất định trong 10 ngày kể từ
nay nếu Đức Ngài không giao trả thì tôi thƣa thật với quí Ngài
là tôi sẽ đăng báo tất cả sự thật và mời các Chi phái, cùng tự ý
chúng tôi điều động triệu tập gấp Hội Nhơn sanh đặng định
đoạt. Thoản nhƣ về việc này mà Đức Hộ Pháp có trục xuất
chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lập một "Chi phái thứ mƣời ba" nữa
có sao đâu (Cũng không sao!).
Các Đại Thiên phong trƣớc kia đã bị uy hiếp nhiều rồi, nên mới
lập Chi phái đó.
Quyết nghị: Sau khi bàn tính, Hội Thánh quyết định để tìm
phƣơng yết kiến Đức Hộ-Pháp,cầu xin Đức ngài định đoạt, vì
là quyền của Đức Ngài, nhƣng xin triển hạn thêm 15 ngày.
(Tạm giải tán lúc 18 giờ.)
Tái nhóm lúc 9 gờ ngày 2-9-Ất Mùi.(dl : 27-10-1955)
B- Buổi hội có mặt Quí ngài:
Hiệp Thiên Đài:
- Thời quân Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
- Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc.
- Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
- Tiếp Pháp Trƣơng Văn Tràng
(Chƣởng quản Bộ Pháp Chánh)
Cửu Trùng Đài:
Qu. Thái Chánh Phối Sƣ: Thái Bộ Thanh
Qu. Thƣợng Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Sáng Thanh
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Qu. Ngọc Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Tƣớc Thanh
Giáo Sƣ: Ngọc Hoài Thanh
Nữ phái:
- Bà Nữ Chánh Phối Sƣ Hƣơng Lự
- Bà Nữ Chánh Phối Sƣ Hƣơng Hiếu
Phƣớc Thiện:
Chơn Nhơn: Trịnh Phong Cƣơng
Đạo Nhơn: Đỗ Văn Viện
Đạo Nhơn Nguyễn Văn Phú
Thƣợng Giao sĩ: Chí thiện Trần Thạnh Mậu
Quân Đội Cao Đài (Đã Quốc gia hoá)
- Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng.
- Thiếu tƣớng Lê Văn Tất
- Đại Tá: Nguyễn Thành Danh
- Thiếu Tá: Võ Tòng Lục.
- Thiếu Tá: Nguyễn Văn Ngọ.
Quân Đội Quốc gia Liên minh:
- Trung Tá: Trần Văn Trạng
- Thiếu Tá: Hồ Đức Trung
Cơ Thánh vệ:
- Trung Tá: Đỗ Công Khanh.
Buổi hội này Ngài Cao Tiếp Đạo xin nhƣờng ghế chủ toạ, vì
bịnh sợ ngồi lâu không nỗi. Toàn hội đồng yêu cầu Ngài tiếp
tục ngồi ghế Chủ toạ cho mãn Đại hội.
- Chủ toạ: Hôm nay ngày 29-8-Ất Mùi, ngài Trung Tƣớng đã
để cho chúng tôi 15 ngày đặng tầm phƣơng giải quyết khoản
thứ tƣ trong Bản kiến nghị. Chúng tôi đã đƣợc Đức Hộ Pháp
cho yết kiến và Đức Ngài vẫn bằng lòng ký tên Thánh lịnh giao
trả quyền Đầu Sƣ cho Cửu Trùng Đài và giao quyền điều
khiển Hiệp Thiên Đài cho Tam đầu chế Hiệp Thiên Đài. Vậy
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hôm nay chúng ta bàn định lại nội dung hầu chấn chỉnh lại nội
bộ cho đƣợc tốt đẹp hơn.
- Trung Tƣớng Phƣơng: Theo chúng tôi thì Đức Ngài Hộ
Pháp nên trả trọn quyền cho Cửu Trùng Đài đặng nhơn sanh
tự chọn Đầu Sƣ, trong lúc chờ quyền Vạn linh định đoạt thì
Cửu Trùng Đài tự lựa ngƣời cầm quyền cho Đài ấy. Bên Hiệp
Thiên Đài cũng vậy, xin đừng dùng Tam Đầu chế vì không có
trong Pháp Chánh Truyền, Đức Hộ Pháp giao trọn quyền cho
Thập Nhị Thời Quân tự chọn ngƣời điều khiển ba Chi: PhápĐạo- Thế. Còn Đức Ngài thì trọn vẹn an tịnh không còn biết tới
việc Đạo và chánh trị, quân sự nữa. Còn vị Chƣởng Quản Bộ
Pháp Chánh thì khỏi phải thay đổi vì đã có Thánh lịnh ấn định
rõ rệt. Trong Thánh lịnh này cũng xin nói rõ là cả hai Đài Hiệp
Thiên và Cửu Trùng đƣợc trọn quyền hiệp ý mà chỉnh đốn lại
nền Đạo cho đúng với Pháp Chánh Truyền. Lại nữa đừng để
trong Thánh lịnh là Quân Đội Quốc gia Cao Đài, mà chỉ nói là
Phƣơng, Tất xin dâng kiến nghị mà thôi, vì chúng tôi chẳng
dùng võ lực mà nói rằng Quân Đội, còn Quốc gia thì không có
quyền gì về nội bộ của Đạo. Đƣợc Đức Ngài chấp thuận rồi thì
chúng ta sẽ bàn tiếp" (rõ ràng là vâng lịnh của Ngô Đình Diệm
chỉ đạo, ra lịnh bắt buộc phải làm theo kế hoạch)
Quyết nghị: Sau khi bàn về quyền hành của Hộ Pháp và
quyền hành của Hiệp Thiên Đài, toàn hội đồng ý xin chƣ Thời
Quân dâng ý kiến của Trung Tƣớng Nguyễn Thành Phƣơng
lên Đức Hộ Pháp (Tạm nghỉ lúc 11 giờ)
Tái nhóm lúc 9 giờ 15 phút ngày 4-9 Ất Mùi (Dl: 19-101955)
Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo: Đức Hộ Pháp vui lòng ra Thánh
lịnh theo ý kiến của ngài Trung Tƣớng, nhƣng khoản nhì về
việc giao quyền cho Hiệp Thiên Đài phải đề cập đến việc Lập
Luật, sửa Luật, quyền Vạn linh phải dâng lên Hiệp Thiên Đài
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cho Hộ Pháp phê chuẩn đặng phù hợp với Pháp Chánh
Truyền.
Trung Tƣớng Phƣơng: Chúng tôi muốn đừng để chi tiết vào,
vì muốn đề thì phải để đủ, nhƣ vậy dài dòng lắm. Nói rõ hơn
nữa, nếu để có Đức Hộ Pháp phê chuẩn này nọ, thì chúng tôi
thấy đó là một mâu thuẫn để sau khi yên sẽ dùng quyền ấy mà
lên án trục xuất chúng tôi. Nếu vậy thì chúng tôi cũng xin giữ
thế thủ, nếu ai có mâu thuẫn sẽ gặp lại mâu thuẫn của tôi.
- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa: Xin chƣ Chức sắc Cửu Trùng
Đài nam nữ và Phƣớc Thiện cho biết ý kiến
- Qu. Ngọc Chánh Phối Sƣ Thƣợng Tƣớc Thanh phát biểu:
Việc này của Hiệp Thiên Đài, vậy xin quí Ngài Thời Quân định,
vì chúng tôi chỉ biết tuân Luật mà hành quyền thôi. Nhƣng
chúng tôi cũng hứa giữ trọn quyền hành đúng theo Pháp
Chánh Truyền, khỏi phải nhọc lòng Đức Hộ Pháp để tay vào
nhƣ trƣớc. (Mƣợn thế mà đòi quyền Đầu Sƣ)
- Qu. Thái Chánh Phối Sƣ Thái Bộ Thanh phát biểu: Tôi
cũng đồng ý nhƣ vậy. Ông Chơn Nhơn Trịnh Phong Cƣơng:
Tôi cũng đồng ý nhƣ vậy.
- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn khoa: Đọc Pháp Chánh Truyền về
khoản lập Luật hay sửa Luật đều phải dâng lên cho Đức Hộ
Pháp cầu Chí-Tôn chỉ dạy hoặc tự ý định lại và đọc lời chú giải
của Hộ-Pháp.
- Trung Tƣớng Phƣơng: Vậy chúng tôi xin đứng chờ quí
Ngài thi hành và xin Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng
Đài cam kết rằng: Không để Đức Hộ Pháp ra một lịnh gì nữa,
hoặc quyền Vạn linh có lập Luật hay sửa Luật thì phải thi hành
đúng với Pháp Chánh Truyền là đ ủ, khỏi phải để rõ là có Đức
Hộ Pháp phê chuẩn. (Theo ý này, đƣơng sự còn biết nghe lẽ
phải, khi Ngài Hồ Bảo Đạo mạnh dạn nói về Luật pháp Hiệp
Thiên Đài)
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- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc: đọc lời cam kết.
- Trung Tƣớng Phƣơng: Bản cam kết này chúng tôi hứa sẽ
thi hành đúng 10 khoản quyết nghị. Còn nhƣ Đức Hộ Pháp
bằng lòng ra Thánh lịnh y nhƣ lời tôi nói, thì khỏi phải làm cam
kết gì cả, vì chúng ta giữ chữ tín làm đầu, lấy Vi bằng quyết
nghị của các cơ quan mà thi hành là trọn vẹn.
- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc: Vây thì chúng tôi cũng rán
chịu cực xin lên Đức Hộ Pháp một lần nữa.
- Trung Tƣớng Phƣơng: Nhƣng khi chúng tôi rút hết binh
lực, có bắt đƣợc liên lạc với đối phƣơng Pháp và phiến loạn,
Hội Thánh mới tính sao?
- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc: Họ liên lạc cá nhân thì họ
chịu tội, còn Hội Thánh cam kết rằng: Không hề tiếp xúc thầm
lén với một liên lạc nào cả.
- Trung Tƣớng Phƣơng: Còn những lính không tuân lịnh giải
giới, ôm súng trốn đi rồi sinh ra cƣớp bốc, bên chánh quyền đã
giao cho Hội Thánh một tuần lễ nếu không gọi họ về, họ sẽ tảo
thanh. Nếu chúng tôi rút binh hết, họ lại trở về phá rối bổn đạo
ai chịu trách nhiệm?
- Ngài Bảo Thế: Hội Thánh sẽ ra thông báo theo Thánh lịnh số
1670/ VP-HP ngày 23-8-Ất Mùi, mà gọi những ngƣời còn giữ
vũ khí phải đem nộp liền, hạn định đến 25-10-1955 là ngày
chót, nếu ai bất tuân sẽ buộc họ vào tội phiến loạn.
- Ngọc Chánh Phối Sƣ Thƣợng Tƣớc Thanh: Theo lịnh ấy,
Đức Hộ Pháp hạn định ba ngày cho cơ quan Thánh-vệ và các
cơ quan Bán Quân sự phải nộp đủ khí giới cho Đức Ngài trả
cho Quân Đội Quốc gia Cao Đài, nếu quá hạn định thì Bộ Tƣ
lịnh xét bắt. Hôm nay Bộ Tƣ lịnh nói số khí giới nạp chƣa đủ,
ấy là họ sợ bị bắt mà trốn. Vậy Bộ Tƣ Lịnh ra thông cáo kêu
gọi họ đem súng về trả và hứa không bắt tội chi cả, đƣợc vậy
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thì Hội Thánh cùng ký tên chung trong tờ cáo ấy thì họ mới
đem súng về giao trả cho Bộ Tƣ lịnh.
- Ngài Tiếp Pháp Trƣơng văn Tràng: Ban Thẩm vấn hỗn hợp
và Hội công đồng cũng không đúng với Pháp Chánh Truyền.
Vậy xin giao các vụ của ban thanh trừng đã làm về Bộ Pháp
Chánh.
- Trung Tƣớng Phƣơng: Để mọi việc đƣợc thoả thuận, khỏi
làm cam kết gì cả, xin để trong Thánh lịnh về khoản lập luật
hoặc sử luật do quyền Vạn linh thì Hiệp Thiên Đài phải thi
hành đúng y Pháp Chánh Truyền là hội Nhơn sanh cứ để y
nhƣ Hội Thánh đã định. Nhƣ vậy khoản thứ tƣ của kiến nghị
đã giải quyết xong.
-Khoản thứ nhứt: Về hội công đồng và ban thẩm vấn hỗn hợp
không đúng với Pháp Chánh Truyền nhƣ lời Ngài Tiếp Pháp
nói, thì giao về Bộ Pháp chánh. Ban thẩm vấn thì điều tra việc
đã qua, còn việc sẽ tới thì giao về Hội Thánh thi hành y nhƣ
trƣớc. Những ngƣời của Hội Thánh bị ban thanh trừng bắt,
Quân đội sẽ giao trả liền cho Hội Thánh bảo lãnh liền sau khi
Thánh lịnh ban hành theo khoản thứ tƣ.
Khoản thứ nhì: xin thƣa rằng chúng tôi sẽ khộng còn canh giữ
các cửa ra vô nội và ngoại-ô Thánh địa nữa. nhƣng về các
đồn ở những nơi quan trọng, chúng tôi xin tạm đóng giữ cho
đến ngày chánh phủ chánh thức nhìn nhận châu vi Thánh địa
là vùng bất khả xâm phạm, để họ không còn thế xâm nhập vào
Thánh Địa nữa, chừng đó chúng tôi rút binh ra khỏi 13 phận
Đạo liền.
Khoản thứ chín: Về Thánh Thất Sài-gòn tạm dời Thánh Thất
Thái-hoà về văn phòng 107 đƣờng Trần Hƣng Đạo. Còn về vụ
đất mua chừng có tiền đủ sẽ chồng tiền mặt mà lấy dãy nhà ấy
để nguyên đặng làm chỗ lƣu trú cho Chức sắc và bổn Đạo tạm
ngụ. Chúng tôi cũng đã mua một miếng đất ở Phú nhuận để
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tên Đức Hộ Pháp làm chủ, chừng nào mua bán xong sẽ định
thành lập căn cứ cho bổn Đạo về tạm ngụ.
Ngài Bảo Thế: Xin Quân Đội Quốc gia Liên Minh cho biết ý
kiến.
- Thiếu Tá Trung: Bên Liên minh chúng tôi đã thành Quân Đội
Quốc gia thiệt thọ rồi, nên không thể giúp trực tiếp với Hội
Thánh đƣợc, vì lý do nay đi mai ở không nhứt định. Nhƣng
chúng tôi đều là Tín đồ của đạo, thì hứa chắc là luôn luôn sẵn
sàng bảo vệ bổn Đạo, giúp ích Hội Thánh và cam kết không
nhúng tay vào nội bộ của các cơ quan chánh trị Đạo. Còn bây
giờ, chúng tôi đặt trọn tín nhiệm nơi Hội Thánh và Bộ Tƣ lịnh
Quân Đội Cao Đài, quí Ngài quyết định xong thì chúng tôi cũng
đồng ý tuân theo, chớ chúng tôi không có ý kiến thảo luận gì
cả.
Quyết nghị: Hội Thánh và Quân đội sẽ ra thông cáo chung
kêu gọi những binh sĩ đã ôm súng trốn để họ về trình diện với
Bộ Tƣ lịnh cam kết không buộc tội những ngƣời trình diện.
Cấm các Chức sắc, Đạo hữu hay Sĩ quan, binh sĩ không đƣợc
chứa chấp hay liên lạc với những ngƣời ấy cùng với đối
phƣơng, nếu ai vi phạm sẽ bị giao cho Quân Đội.
7- Hội Thánh bảo lãnh những ngƣời của Hội Thánh đã bị ban
thanh trừng bắt đem về lƣu giữ tại Toà Thánh trong vùng nộiô. Từ đây Quân Đội không đƣợc dùng võ lực can thiệp vào nội
bộ của các cơ quan chánh trị Đạo, cùng là bắt bớ Đạo hữu vô
cớ, trái với quyền cƣ trú đã định trong Thánh lịnh của Đức Hộ
Pháp.
10-Còn các khoản khác thi hành đúng theo quyết định Đại hội
ngày 28-8-Ất Mùi. HẾT
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
TOÀ THÁNH TÂY NINH
_____________________________+

LỜI THANH MINH
Hội Thánh thanh minh rằng cuộc bắt bớ giam cầm Chức sắc
và Đạo hữu do Quân đội Quốc gia Cao Đài gây ra từ ngày 20
tháng 8 năm Ất Mùi (dl: 05-10-1955) là những hành động phi
pháp.
Theo pháp lý nạn nhân nào có tội, nếu đủ bằng cớ thì họ thuộc
quyền Hội Thánh xử định, chớ Quân Đội không thẩm quyền
tập nã cùng giam cầm và kết án.
Không một ai đƣợc phép phạm quyền tự do cá nhân của ai cả.
Phạm đến nhân quyền tức là phạm chơn truyền luật pháp cứu
khổ của Đạo. Thoản nhƣ một ngày gần đây có những hành
động cực hình đặng thị nhục bề trên làm hoen ố thanh danh
của Đạo, thì Hội Thánh để cho dƣ luận phán đoán.
Nay thanh minh.
Toà Thánh, ngày 25 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl 10-10-1955)
Hội Thánh
_______________________________

SỐ: 1672/ VP. HP ĐIỆN VĂN
Thủ Tƣớng Chánh phủ Quốc gia Việt Nam Sài-gòn
Trân trọng tin cho Thủ tƣớng hay rằng Hội Thánh Toà Thánh
Cao Đài đã hoàn toàn giải bỏ tất cả khí giới quân sự trong chu
vi Thánh Địa y theo bản đồ đính theo Hiệp ƣớc ký cùng chánh
phủ Bửu Lộc. Những khí giới ấy đã giao trọn cho Bộ Tƣ Lịnh
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Quân Đội Quốc gia Cao Đài Từ đây Thánh Địa đã trở thành
một đô thị không phòng thủ Quân sự.
Sẽ có thơ giải bày gởi tiếp theo.
Toà Thánh, ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl: 11-10-1955)
Nay kính.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Hộ-Pháp-Đƣờng
Văn phòng
____

1673 /VP-HP

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

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Kính gởi:
Ngài Thủ tƣớng Chánh phủ Quốc gia Việt Nam
SÀI-GÒN
Kính Ngài,
Tiếp theo Điện văn Hộ-Pháp-Đƣờng ngày 26 tháng 8 năm Ất
Mùi (Dl: 11-10-1955) Bần Đạo trân trọng giải rõ cho Ngài
tƣờng lãm cuộc nội biến hiện hành tại Toà Thánh do Quân Đội
Quốc Gia Cao Đài chủ mƣu phi pháp.
Nguyên uỷ, vì muốn tỏ thiện chí giúp chánh phủ gia tăng lực
lƣợng chống thực dân, diệt CS, Bần Đạo cho quốc gia hoá
một số chiến binh Cao Đài, còn số thặng dƣ thì đƣợc trở về
Đạo. Trở về với hai tay trắng, chúng nó tự nghĩ đã làm tròn sứ
mạng giành độc lập cho nƣớc Việt Nam, nên không còn hoạt

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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động về Quân sự. Trái lại số lính đƣợc lịnh gia nhập Quốc gia,
không khứng phục tùng Tƣ lịnh bộ của chúng, nên bỏ hàng
ngũ tìm phƣơng sanh sống khác.Tƣ lịnh Bộ bất lực, chiêu
quân với tƣ cách không xứng đáng làm anh, mới xoay qua thủ
đoạn áp bức bằng võ lực. Vì thế, ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl; 05-10-1955) Tƣ lịnh Bộ đột ngột xâm chiếm Thánh địa, lục
soát các dinh thự luôn cả Hộ-Pháp-Đƣờng đặng bắt quân
nhân đã trở về Đạo. Tạo loạn trong vùng Thánh Địa, chúng
còn bày mƣu thanh trừng để huỷ hoại tinh thần đạo nghĩa.
Nhƣng Hội Thánh vẫn bình tĩnh để xem cuộc tạo loạn xây
chiều về hƣớng nào và tinh thần Đạo chƣa hề lung lay một
mảy may nào cả.
Bần Đạo nhận xét không còn lý lẽ gì phải dùng võ khí đặng
bảo vệ an ninh trật tự trong vùng Thánh Địa đƣơng hồi Chánh
phủ chủ trƣơng tái lập hoà bình, nên đã thu hết súng ống đạn
dƣợc của Cơ Thánh vệ và các cơ cấu Bán quân sự, giao tất
cả cho Tƣ lịnh Bộ Quân Đội Quốc gia Cao Đài. Toà Thánh và
Thánh Địa từ đây đã trở thành một Thánh thị mở trống cửa,
không phòng thủ trong châu vi đã chỉ định nơi bản đồ đính hậu
đã đƣợc Chánh phủ Bửu lộc công nhận. Thiết tƣởng, trƣớc khi
Bần Đạo cho Quân Đội Cao Đài gia nhập Quân đội của chính
phủ thì trên thuận dƣới hoà, hàng ngũ phân minh, Thầy trò yêu
thƣơng nhƣ cha con, nay chúng trở lại bạo hành nhƣ trên thì
thế gian hi hữu.
Trân trọng để lời cho Ngài am hiểu nghĩa Đạo đối với tình Đời,
Bần Đạo xin Ngài chấp nhận nơi đây lòng kính mến của Bần
Đạo.
Toà Thánh, ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl: 11-10-1955)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________
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Hộ-Pháp-Đƣờng
Văn phòng
____

1674 /VP-HP
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HUẤN LỊNH
Trót ba mƣơi năm, Bần Đạo đã miệt mài trong phận sự Thiêng
liêng của Đức Chí-Tôn phú thác về phần Đạo, rồi lại rủi gặp
lúc nƣớc nhà trong cơn biến cố về phần Đời, nên sự nhọc
nhằn của Bần Đạo về phần hình thể và về phần tinh thần
dƣờng nhƣ đã trở nên bạc nhƣợc, yếu ớt, bịnh hoạn. Bần Đạo
đã cố gắng rán sức thêm quá khi đồ lƣu trở về nƣớc. Vậy Bần
Đạo xin Hội-Thánh Nhị Hữu Hình Đài và Hội Thánh Phƣớc
Thiện đảm đƣơng phận sự của mình theo quyền sở hữu của
các cơ quan, đặng Bần Đạo nghỉ an tinh-thần và thân thể trong
một hạn lệ vô định nơi Tịnh Thất. Vậy từ đây, Bần Đạo không
muốn đến tai Bần Đạo một điều chi vế chánh trị và Quân sự
của đời và không muốn nghe một điều chi về hành vi của Đạo.
Xin khá tuân lịnh.
Toà Thánh, ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl 11-10-1955)
HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân luật và Pháp Chánh truyền
Chiếu y Đạo luật ngày 16 tháng giêng năm Mậu Dần (dl 15-21938) giao quyền thống nhất Chánh trị Đạo cho Hộ Pháp nắm
giữ cho đến ngày có Đầu Sƣ chánh vị.
Nghĩ vì chƣa có phẩm Đầu Sƣ cho nên quyền Vạn linh đã giao
quyền Chánh trị Đạo cho Bần Đạo cầm cho đến ngày có Đầu
Sƣ chánh vị.
Nghĩ vì Hiệp Thiên Đài không có Thƣợng Sanh, Thƣợng Phẩm
hành quyền nên Bần Đạo phải đảm đƣơng phận sự của hai
Thiên Phong ấy. Bởi cớ cho nên Bần Đạo đã định an nghỉ vì
đã già, bịnh hoạn nên mới lập Tam Đầu chế Cửu Trùng Đài và
Hiệp Thiên Đài đang giao quyền Đầu Sƣ, Thƣợng Sanh và
Thƣợng Phẩm cho hai Đài ấy. Nhƣng nay do yêu sách khoản
thứ tƣ trong bức giác thƣ ngày 9 tháng 10 năm 1955 của nhị vị
Nguyễn Thành Phƣơng và Lê văn Tất và quyết nghị của Đại
hội các cơ quan Chánh trị Đạo ngày 5 tháng 9 năm Ất Mùi (dl
18-10-1955) nên Bần Đạo ra Thánh lịnh này.
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Giao trả quyền Đầu Sƣ lại cho Quyền Vạn linh
chọn Chức sắc Thiên phong Đầu Sƣ chánh vị cầm quyền.
Điều thứ nhì: Giao trọn quyền cho Thập Nhị Thời Quân Hiệp
Thiên Đài chọn ngƣời cai quản mỗi Chi: Thế, Đạo, Pháp của
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Hiệp Thiên Đài. Thoản nhƣ có lập Luật mới hay là huỷ bỏ luật
cũ thì phải thi hành đúng theo Pháp Chánh Truyền đã định.
Điều thứ ba: Hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng trọn hành
quyền để chỉnh đốn nền Đạo y theo chơn truyền luật pháp của
Đại Đạo.
Điều thứ tƣ: Bần Đạo chỉ nhập tịnh để an dƣỡng tuổi già và
không hoạt động Chánh trị cùng Quân sự nữa.
Điều thứ năm: Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài
cùng Phƣớc Thiện nam nữ lãnh thi hành Thánh lịnh này.
Toà Thánh, ngày mùng 4 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl: 19-10-1955)
Hộ-Pháp
(Ký tên và đóng dấu)
__________________
Số 127/SL
Vâng lịnh thi hành:
Toà Thánh, ngày 6 -9 Ất Mùi
- Qu. Thái Chánh Phối Sƣ: Thái Bộ Thanh
- Qu. Thƣợng Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Sáng Thanh
- Qu. Ngọc Chánh Phối Sƣ: Ngọc Nhƣợn Thanh
_______________________________

Văn phòng
Ngọc Chánh Phối Sƣ
____

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

HUẤN LỊNH
Kính gởi: Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu lƣỡng phái,
toàn Đạo: Nam, Trung, Bắc, Đƣờng nhơn,
Tần nhơn Tông đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kính chƣ Hiền hữu, Hiền Muội.
Cơ biến động nội tình của Đạo, chẳng qua là một trƣờng khảo
dƣợt để thử thách đức tin của kẻ tu hành cho rõ vàng thau
cùng ngọc đá, ai vững tâm trí thì bền vững căn tu, kẻ nhẹ dạ
yếu đức tin thì ngã lòng lui bƣớc.
Nền Đại Đạo có chơn truyền và luật pháp:
- Chơn truyền là của Đức Chí-Tôn.
- Luật pháp của Hội Quyền Vạn linh.
Toàn cả Chức sắc Thiên phong đã đứng vào hàng Thánh Thể
chỉ tuân y và thực hành chủ nghĩa "Cứu khổ" của Đạo ra thiệt
tƣớng để phổ độ chúng sanh thoát vòng sông mê bể khổ.
Trách nhậm của Chức sắc Thiên phong chỉ có làm tôi tớ cho
luật pháp chơn truyền, thực hành y khuôn mẫu của Đức ChíTôn đã định.
Còn bổn phận của Chức việc và Đạo hữu chỉ có giữ dạ trung
thành tuân y luật pháp, dƣỡng tánh tu thân, thờ kính Phật Trời,
thƣơng yêu nòi giống, nhìn nhận nhân loại con chung một ông
cha, cƣ xử trong ấp xóm đƣợc trên thuận dƣới hoà, đối đãi
phải giữ điều Nhân nghĩa, đƣợc vậy mới xứng đáng làm con
trọn hiếu với Đức Chí-Tôn, trọn trung cùng Đại Đạo.
Phải lập chí thanh cao, noi theo Thánh đức các bậc chí linh,
coi vạn vật cùng mình ngang phẩm vị, không phân cao thấp,
chẳng luận sang hèn, cử chỉ này tâm đức đó mới mong hƣớng
dẫn nhơn sanh, hoà thuận luật trời, qui hồi lƣơng thiện.
Hội Thánh tha thiết kêu gọi lòng từ bi của bổn đạo nên thƣơng
yêu nhau, nhẫn nhịn và tha thứ cho nhau, vì cơ đời thống khổ,
nhơn sanh đƣơng sống trong thời kỳ thọ khổ, khiến nên nhơn
tâm ly tán, huynh đệ chia ly, thế cuộc nhƣ giấc mộng phù vân
thấy đó rồi mất đó, có chi đâu bền vững lâu dài vì "thế sự vạn
bang đô thị giả".
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Ƣớc mong toàn Đạo đƣợc thành tâm nhứt trí, thƣợng hoà hạ
mục, trong gia đình êm ấm, ngoài xã hội an vui, nhứt nhứt đều
do Thánh lịnh của Đức Hộ Pháp đã giao và tùng y Đạo luật
của Hội Thánh thông truyền từ thử, đừng vội nghe và tin theo
lời thất thiệt làm giảm uy tín của chơn truyền Đại Đạo. Các
việc chi đã có Hội Thánh hoà giải và sẽ đƣợc thoả thuận vui vẻ
nhƣ xƣa, vì cơ Đạo phải trải qua thời kỳ biến chuyển ấy là lẽ
hằng có của các Tôn giáo từ xƣa, ngày nay nền Đại Đạo gặp
bƣớc thăng trầm cũng không chi lạ.
Khuyên chƣ Đạo hữu, Đạo muội nên bình tĩnh, lạc nghiệp an
cƣ nhƣ trƣớc để siết chặc tinh thần đạo đức, thành tâm cầu
nguyện mỗi thời cúng cho quốc dân hƣởng an ninh, nội bộ
đƣợc trong ấm ngoài êm, đừng xao lãng đức tin mà thối chí
ngã lòng, chừng ấy rất uổng công phu tu hành của mình từ
thử.
Toà Thánh ngày 5 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 20-10-1955)
Đồng ký tên:
Qu. Thái Chánh Phối Sƣ: Thái Bộ Thanh
Qu. Thƣợng Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Sáng Thanh
Qu. Ngọc Chánh Phối Sƣ: Ngọc Nhƣợn Thanh
___________
Sao lục y nguyên văn, vâng lịnh ban hành
Ngày 6 tháng 9 năm Ất Mùi (Dl 21-10-1955)
Quyền Thƣợng Thống Lại Viện
Giáo Sƣ
Ngọc Hoài Thanh
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

LỜI HIỆU TRIỆU
Cuộc biến chuyển vừa qua làm xúc động cả bổn Đạo trong
châu vi Thánh Địa, Hội Thánh phải dùng tinh thần đạo đức để
dàn xếp cho đặng ổn thoả trong đại gia đình. Công việc không
thể kết liễu mau lẹ đặng.
Nóng lòng chờ đợi, ngƣời bàng quang lầm tƣởng rằng: Hội
Thánh bất lực hay vô kế khả thi, nhƣng thật sự là Hội Thánh
không thể bỏ qua cơ hội chỉnh đốn nội bộ.
Nay cuộc hội đàm giữa các cơ quan Chánh Trị Đạo và Quân
đội đã yên xong, Hội Thánh sẽ ban hành phƣơng sách xây
dựng nền Đạo đúng theo chơn pháp.
Chức sắc Hiệp Thiên Đài có phận sự bảo thủ chơn truyền tha
thiết yêu cầu toàn Đạo từ Chức sắc, Chức việc cho đến Đạo
hữu nam nữ hãy bình tĩnh sáng suốt trƣớc khi phê bình, một
lời nói nông nỗi hay một hành vi vô ý thức có thể làm tổn
thƣơng cho cả nền Đạo.
Trong thời gian nhập định, Đức Hộ Pháp cần đƣợc hoàn toàn
an dƣỡng tinh thần và hình thể, Hội Thánh xin toàn Đạo cứ ở
yên:
- Một là để cho Đức Ngài khỏi phải cực lòng,
- Hai là để cho Hội Thánh tìm phƣơng cứu vãn tình thế.
Hội Thánh hứa chắc rằng dầu sao cũng chẳng để cho Đức Hộ
Pháp mất uy tín, thế nào cũng không để cho Đại Đạo mất
thanh danh, xin toàn anh chị em lƣợng xét.
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Toà Thánh, ngày mùng 10 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 25-10-1955)
Hiệp Thiên Đài:
Tiếp pháp: Trƣơng văn Tràng
Tiếp Đạo: Cao Đức Trọng
Bảo Đạo: Hồ Tấn Khoa
Bảo Thế: Lê Thiện Phƣớc
Thay mặt Cửu Trùng Đài:
Quyền Thái Chánh Phối Sƣ: Thái Bộ Thanh
Quyền Thƣợng Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Sáng Thanh
Quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Tƣớc Thanh
Thay mặt Hội Thánh Phƣớc Thiện:
Chơn Nhơn: Trịnh phong Cƣơng
(Tất cả ký tên và đóng dấu)
___________
Sao lục y nguyên văn, vâng lịnh ban hành
Nội chánh, ngày 12 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 27-10-1955)
Quyền Thƣợng Thống Lại Viện
Giáo Sƣ
Ngọc Hoài Thanh
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Gởi cho các cơ quan Chánh Trị Đạo.
Bần Đạo ở nơi Tịnh Đƣờng mới tiếp đặng mật phúc của Tam
Đầu chế Hiệp Thiên Đài nói về vụ Quân Đội Quốc gia Cao Đài
áp bức Hội Thánh mà nhứt là Bần Đạo, buộc giao trả quyền
Đầu Sƣ lại cho nhơn sanh. Điều ấy cả toàn Thánh Thể Đức
Chí-Tôn đều biết rõ rằng vì thiếu phẩm Đầu Sƣ nên quyền Vạn
linh đã giao cho Bần Đạo cầm quyền chánh trị Đạo cho tới
ngày có Đầu Sƣ chánh vị. Muốn rảnh rang an nhàn sau ba
mƣơi năm khổ hạnh với Đạo, nên Bần Đạo lập Thánh lịnh trả
quyền ấy lại cho Quyền Vạn linh đặng chọn ngƣời thay thế.
Thêm nữa, Bần Đạo cầu xin cả Thánh Thể Đức Chí-Tôn: Cửu
Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phƣớc Thiện luôn về Quân Đội
nữa, làm ơn dâng sớ cho Đức Chí-Tôn cùng Đức Lý Giáo
Tông cho Bần Đạo trả quyền Hộ Pháp và Giáo Tông lại cho
Đạo. Bần Đạo chỉ mơ vọng một điều là trở lại làm một tên Tín
đồ đặng tự tu kỳ thân hầu hƣởng một đôi điều hạnh phúc an
nhàn, từ bi tự toại. Trƣờng hợp ngƣời giết ngƣời đồng loại,
đồng bào tƣơng tàn, tƣơng sát ấy ngoài đời, còn trong cửa
Đạo thì vì công danh quyền lợi, con cái của Đạo mƣu hại lẫn
nhau, làm cho Bần Đạo rất nên thống khổ về tâm hồn cùng
xác thịt.
Hội Thánh nên cho cả toàn con cái Nam nữ của Đức Chí-Tôn
và Phật Mẫu biết rằng: nếu họ ngó thấy Bần Đạo còn hoạt
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động lo lắng cho họ từ thử là giả tƣớng mà kỳ trung thì tâm
hồn và xác thịt của Bần Đạo quá đau khổ và mệt mỏi lắm rồi,
nên cần an dƣỡng sống ngày nào hay ngày nấy. Nhƣng từ
đây, họ nên kể Bần Đạo đã chết mất rồi đặng an ủi lấy họ.
Tuyên bố bức thƣ này cho toàn Đạo đều hay biết cùng cả
Quốc dân Việt Nam hiểu thấu rằng từ đây Bần Đạo bít tai bịt
mắt, không muốn nghe thấy một điều gì về Quân sự chánh trị
của Đời cùng hành vi của Đạo.
Xin thƣơng tình Bần Đạo giúp cho thiệt hiện đặng những điều
ƣớc vọng nồng nàn ấy. Và từ đây, Bần Đạo cầu xin đừng làm
một điều chi xao xuyến cho tâm hồn Bần Đạo trong lúc an tịnh.
Nếu Bần Đạo xem coi còn ở nơi Hộ Pháp đƣờng là một điều
chƣớng ngại cho Đạo, thì Bần Đạo hứa rằng khi tình thế Đời
và Đạo đặng ổn định, Bần Đạo thoát đặng khỏi định thức nghi
ngờ thì khi đã làm xong dinh thự Phạm nghiệp, Bần Đạo sẽ về
nơi ấy đặng an dƣỡng thân già.
Toà Thánh, ngày mồng 1 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 16-10-1955)
Hộ Pháp
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Văn phòng
Ngọc Chánh Phối Sƣ
____

Số :83/T.C

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

THÔNG CÁO
Cùng chƣ Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo Nam Nữ đặng rõ.
Đạo chuyển xoay, màn đời biến đổi, ấy là phƣơng châm tiến
triển làm cho Đạo thanh Đời rạng, nhơn loại hoà bình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mọi việc đã xảy ra đều có quyền thiêng liêng sở định, dầu cho
một đời sống của con ngƣời hay là vận mạng của một xã hội,
cũng phải có trải qua thịnh suy bĩ thới, dinh hƣ tiêu trƣởng, ấy
là một cuộc thử thách để nung nấu cho đầy đủ nghị lực tinh
thần.
Nền Đạo Cao Đài trải qua ba mƣơi năm, cũng lắm lúc vui buồn
lẫn lộn, nhứt là nƣớc Việt Nam còn lệ thuộc Chức sắc hành
Đạo phải chịu dƣới cƣờng quyền áp bức của Pháp triều, sự
khổ hạnh của bổn Đạo Cao Đài, khi ấy đối với ngày nay thì
trăm phần chƣa có một.
Chƣ Chức sắc và Đạo hữu nam nữ cũng có đủ Đức tin đã
thấy rồi: từ năm Tân Tỵ (1941) cho đến năm Ất Dậu (1945)
Đức Hộ Pháp bị đày lƣu hải ngoại, chƣ Chức sắc Thiên phong
bị đày Bà rá, Côn lôn, Sơn la, Lao bảo, ngƣời thì bị bắt tra tấn
chết tại khám đƣờng. Toà Thánh bị chiếm cứ, các Thánh Thất
bị đóng cửa, xung công làm nhà thƣơng, trƣờng học. Lúc ấy
trƣớc mắt của nhơn sanh đều thấy, ngƣời Đời họ cho rằng
Đạo Cao Đài đã bị cƣờng quyền thủ tiêu, không phƣơng nào
phục hƣng lại đặng.
Nhƣng Thiên tùng nhơn nguyện: cuộc thế chuyển xoay, toàn
thể Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ hiệp công nhứt
trí hy sinh cùng chánh giáo. Đến ngày 24 tháng giêng năm Ất
Dậu (dl 9-3-1945) Đạo Cao Đài thoạt nhiên sống lại một cách
phi thƣờng, đó là một triệu chứng cho nhơn sanh đủ đức tin
rằng: nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chính là của Đức Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế giáng trần giáo Đạo Nam phƣơng.
Hôm nay việc xảy ra trong nội tình của Đạo, là chuyện gia đình
thƣờng sự không có điều chi trở ngại. Với bƣớc đƣờng hành
Đạo tất cả Hội Thánh có đủ phƣơng pháp điều giải, mọi sự có
đƣợc trên thuận dƣới hoà.
Vậy chƣ Chức việc cùng Đạo hữu nam nữ cứ yên tâm lo bổn
phận tu hành, trau giồi tánh đức cho trở nên ngƣời chân
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chánh, hiền lƣơng, làm thế nào cho xứng đáng là Môn đệ của
Đức Chí-Tôn, đủ tƣ cách là một vị Tín đồ trung thành với Hội
Thánh.
Xin chƣ Chức việc và cùng toàn Đạo nam nữ lƣu tâm.
Kính cáo.
Toà Thánh ngày 11 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl. 26-10-1955)
Qu. Thái Chánh Phối Sƣ: Thái Bộ Thanh
Qu. Thƣợng Chánh Phối Sƣ: Thƣợng Sáng Thanh
Qu. Ngọc Chánh Phối Sƣ: Ngọc Nhƣợn Thanh
___________
Sao y nguyên văn bổn chánh và vâng lịnh thi hành
Quyền Thƣợng Thống Lại Viện
Giáo Sƣ
Ngọc Hoài Thanh
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Hộ-Pháp-Đƣờng
Văn phòng
____

Sắc lịnh: 27/VP-HP

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập nhứt niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Bần Đạo đã mục kiến đặng nhiều bằng cớ rằng những Chi
phái phản Đạo cùng là Chức sắc Thiên phong Cửu Trùng Đài
và Hiệp Thiên Đài thọ phong từ trƣớc chỉ chịu chức tƣớc mà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thôi chứ không tùng luật Đạo, hoặc Đạo cũng ham mà Đời
cũng muốn, hoặc là mê hoặc tâm lý nhơn sanh phụng thờ Tả
Đạo, không công nghiệp, vào cửa Đạo để vụ tất lợi danh,
những ngƣời ấy đã bị Bần Đạo mời ra khỏi Thánh Thể của Chí
Tôn (tức là Hội Thánh) hay là ngƣng quyền biếm vị nên cố tâm
trả oán, gieo ác cảm đủ điều.
Bần Đạo chẳng cần cạn tỏ thì chƣ Chức sắc Thiên Phong nam
nữ cùng chƣ Đạo hữu lƣỡng phái, toàn Đạo cũng thấy rõ
phƣơng chƣớc báo oán rửa hận của họ đã dùng những thủ
đoạn đê hèn thế nào!
Nào là truyền bố cáo, nào là viết nhựt trình, nào là sai ngƣời đi
nói xấu, gia dĩ chẳng có mƣu kế nào mà họ từ.
Nhƣng Bần Đạo vẫn điềm nhiên ngồi đợi xem những vở hề
của kẻ bất lƣơng diễn trên sân khấu của đời hay dở thế nào
cho biết.
Trót mƣời mấy năm chầy, họ hát đủ tuồng, tƣởng khi phen này
cũng là bổn cũ soạn lại chớ không chi rằng lạ.
Vây khuyên toàn Đạo cứ ntheo phép của Bần Đạo ngồi xem
cũng là môt chƣớc giải buồn trong một lúc.
Cái bịnh ngoại cả của Bần Đạo cũng dễ trị. Duy chỉ sợ cho
hoạn nội thƣơng, nhƣng Bần Đạo chắc hẳn đủ diệu thủ mà
điều đình, xin Đạo hữu lƣỡng phái an tâm, vững dạ.
Những tay phản Đạo trong Hội Thánh hỡi còn nhiều,
Bần Đạo đƣơng liệu phƣơng trừ khử. Ấy là Bần Đạo đã chẳng
phải là kiên nghịch mà trái lại chỉ đƣơng giục nghịch hầu làm
cho ra những kẻ giả tâm đặng tắm rửa Thánh Thể của Thầy
cho nên tinh khiết, rồi mới dung mạo đểm trang cho ra xinh lịch
đặng đem Đạo đến khoa trƣờng cho toàn cầu khảo thí.
Đạo đặng ra thiệt tƣớng chỉ có làm nhƣ vậy mà thôi.
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Chƣ Chức sắc Thiên phong, chƣ Chức việc nam nữ, khá đọc
sắc lịnh này cho cả Tín đồ đều biết.
Toà Thánh Tây Ninh, ngày mùng một tháng 4 năm Bính Thân
(dl 21 Mai 1956)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Mấy ai vị quốc đó ngƣời ôi?
Chống mắt mà xem bắt thảm thôi!
Cứu nƣớc không ai ra gánh vác,
Phong quan chƣa định đã giành rồi!
Giặc xâm rút cổ không trông thấy
Trống lịnh ăn cơm bới lủng nồi
Chán bấy những phƣờng xu cách mạng,
Dựa thân Công tử giữ nồi xôi!
_______________________________

Hộ-Pháp-Đƣờng
Văn phòng
____

168/HP-HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập Nhứt niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Bần Đạo để lời khen cả con cái của Đức Chí-Tôn, Bần Đạo hài
lòng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để tìm sự sống

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho nhau, lo tƣơng lai sự nghiệp của Đạo. Bần Đạo nhìn lại số
Chức sắc Thiên phong mão cao áo rộng lại chia rẻ bài bác
nhau, không ra thể thống chi cả. Họ tƣởng Bần Đạo qua Cao
Miên rồi chết luôn không đủ quyền năng cầm quyền nơi Toà
Thánh Tây Ninh, họ mơ hồ quá lẽ. Họ không nhớ trƣớc đây
Bần Đạo bị Chánh phủ Pháp vu khống bắt Bần Đạo đày qua
Phi châu, năm năm mấy tháng, sau khi trở về Bần Đạo đủ
quyền năng chấn chỉnh đem lại cho Việt Nam có một Hội
Thánh xứng đáng cầm quyên một Tôn giáo Cao Đài ngang
bằng các Tôn giáo khác. Họ quá dốt Đạo không tìm hiểu Bí
pháp các Tôn giáo xa xƣa đặng thấy.
Bần Đạo về Việt Nam kỳ này bằng một quyền năng phi thƣờng
để trừng trị sửa đổi những kẻ lấp lửng, mơ hồ phá hoại sự
nghiệp của Đức Chí Tôn. Bần Đạo tự lƣu đày qua Miên quốc
là vì Bần Đạo muốn tránh cho giống giòng dân tộc Việt Nam
khỏi cái cảnh của giống dân Do Thái trƣớc đây bị tiêu diệt mất
nƣớc chớ chẳng phải Bần Đạo hèn nhát không đủ quyền năng
chống chỏi Diệm Nhu. Bần Đạo để cho luật Thiên điều trừng trị
đích đáng cả kiến họ Ngô của Diệm ai cũng thấy. Bần Đạo nói
cho con cái của Đức Chí-Tôn biết đừng tƣởng Bần Đạo đi đây
rồi đi luôn mà tự tung tự tác cải sửa theo phàm tâm-ý mơ hồ
của họ, làm cho một nền Chánh giáo ra phàm giáo. Đạo Cao
Đài có Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định. Bần
Đạo để lại một kho tàng quí báu cho họ hành sử Đạo pháp
đặng đắc thành quả vị chƣa đủ hay sao mà còn…muốn dẫm
lên vết cũ đó nữa, họ đừng tƣởng họ khôn và họ không còn
gặp lại Bần Đạo, Bần Đạo cấm không có một vị Chức sắc nào
đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài, chờ Bần Đạo trở lại
Việt Nam định liệu. Hãy chờ đến ngày nào có một Hội Thánh
đầy đủ uy quyền hiệp cùng nhơn sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa
đổi mới hợp pháp. Bằng không còn, cả con cái Đức Chí-Tôn
bất tuân, không thi hành việc sửa đổi của một ngƣời hay một
nhóm nào đó Bần Đạo ƣớc vọng, còn cả con cái của Đức Chí-
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Tôn khôn ngoan giữ Đạo nhƣ thế đó đặng bảo tồn mối Đạo
Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một Tín đồ
khôn nhƣ thế đó, chứ không phải nghe ai nói cũng nghe, vâng
vâng dạ dạ đi theo, nhƣ thế đó là theo xuống Phong Đô cả lũ
đó nghe!
Bần Đạo quả quyết nhƣ vậy, Đứng trƣớc Thiên đƣờng Bần
Đạo hứa với con cái của Đức Chí-Tôn từ đây đứa nào biết lo
sự nghiệp của Đạo, yêu ái nhau, coi nhơn sanh là trọng, quên
mình vì Đạo, vì danh thể của Đức Chí Tôn. Bần Đạo nhân
danh Hộ Pháp bảo tồn khen thƣởng xứng đáng cho chƣ vị
Thánh đó. Ngƣợc lại những kẻ tham quyền cố vị: ganh hiền,
ghét bậc Hiền tài, phá hoại sự nghiệp của Đức Chí-Tôn, Bần
Đạo lấy quyền Hộ pháp trừng trị những kẻ đó tại mặt thế này.
Cả con cái Đức Chí Tôn đủ đức tin, có Đức Đại Từ phụ ở bên
chúng ta, bằng không chúng ta không giữ đƣợc sự nghiệp của
Đức Chí Tôn đến giờ phút này. Vậy con cái Đức Chí-Tôn tiến
hành việc tạo dựng sự nghiệp của Đức Chí-Tôn.
Bần Đạo thấy một điều rất ngộ nghĩnh Đức Đại Từ Phụ muốn
đem con cái của Ngƣời về ngôi vị, bằng cách ở nơi mặt thế
này phải chịu đựng nhiều đau khổ, chịu nhục nhã đó vậy.
Bần Đạo ban ơn cho cả con cái Đức Chí-Tôn
Kim Biên, ngày 1 tháng 10 năm Bính Thân
(Dl. 08-11-1956)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn ký)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập tam niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Bần Đạo chỉ để lại những lời Di ngôn này cho các con để hiểu,
khỏi lầm lạc. Nhất nhất các con đều phải đợi lịnh Đức Chí-Tôn
và đợi lịnh Hội Thánh, nếu các con nghịch với Hội Thánh tức
là nghịch với Bần Đạo bằng một cách gián tiếp đó vậy. Các
con chi chi đều phải đợi lịnh Bần Đạo hồi loan về cố quốc, các
con đi tới ngã ba đƣờng thì đứng đó mà đợi Bần Đạo, bằng
chẳng vậy, tự tác sai chiều, uổng cho một kiếp sanh may
duyên gặp Đạo. Các con nhìn Thầy cho kỹ, sau này khỏi lầm
HỘ PHÁP giả. Bần Đạo cho các con biết rằng: nếu một phẩm
Giáo Hữu bên Cửu Trùng Đài mà ra một lịnh gì thì Bần Đạo
cũng phải cúi đầu tuân lịnh. Cả con cái Thầy: Đức Chí-Tôn
thấy một trƣờng hợp nào bất chính thì quan sát coi trạng thái
của nền Chánh giáo Đức Chí-Tôn đã hay trƣớc nó có đại
hùng, đại lực, rồi nó phải đi trong con đƣờng đại bi, coi chừng
có con đƣờng nào đi qua đại ác của nó. Cả thảy đều đứng lên
làm một bức tƣờng thiên nhiên thay một bức tƣờng huyền
diệu của Đức Chí-Tôn đặng ngăn cản cho Ngài. Cái nền Tôn
giáo của Ngài đừng đi vào con đƣờng đại ác. Tƣơng lai thay
đổi phải mở con mắt thiêng liêng lấy tinh thần đoàn thể, dầu
Chức sắc Thiên phong hay Tín đồ cũng vậy.
Con mắt phải mở cho rõ ràng, minh mẫn đặng coi chừng thay
đổi. Nền chánh giáo của Đức Chí-Tôn vĩnh cữu, trƣờng tồn.
Đừng để ngày sau đổ luỵ và ân hận.
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Kim Biên, ngày 29 tháng 11 Mậu-Tuất
(Dl 08-01-1959)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn ký)
_______________________________

Trong một đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11Tân Hợi (dl: 01-11-1972, lúc 20 giờ)
Do Ngài Hiến Pháp- Khai Đạo phò loan.
Đức Hộ Pháp giáng Đàn ân phong cho chƣ Chức sắc, Chức
việc, Hiệp Thiên Đài và Phƣớc Thiện.
Khi đó Ngài Hiến Đạo bạch: xin Đức Ngài chỉ dạy về Ngày Đạo
Hận.
Đức Hộ Pháp trả lời: "Thời nào theo nấy, khi Bần Đạo còn
mang xác phàm nơi thế thì cũng oán ghét nhƣ ai, nên mới có
ngày Đạo Hận; nhƣng khi về thiêng-liêng-vị rồi thì cởi mở tất
cả, chớ để hận thù làm gì trong cửa Đạo. Bần Đạo ban khen
cho Khai Đạo có sáng kiến biến thành ngày ấy là "Một Lễ giỗ
chung" Hay lắm!
- Bảo Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài cho phép thâu hồi Thánh
Lịnh "Ngày Đạo hận"
- Chấp thuận.

NGÀY TẬN THẾ ĐÃ ĐẾN
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới,
mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến! Thầy
đã tạo thành đủ cả Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Đạo chớ
không phải sửa Đạo. Các con hiểu à!" (Ngày 23-11 Bính Dần –
1926)

NGÀY VÍA - LỄ CÁC ĐẤNG
Hằng năm nơi Tòa Thánh trong những ngày này đều có thiết
lễ Cúng, Vía các Đấng. Ngày Vía xem nhƣ ngày kỵ cơm, ngày
giỗ. Với Tam Trấn Tam Giáo gọi là ngày Vía, vì có ngày giáng
hạ hay thăng thiên. Tuy nhiên chỉ trừ hai Đấng: Chí tôn và
Phật Mẫu không thể gọi là "Vía" đƣợc, vì hai Đấng tạo đoan
1 th.1

Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh

Tiểu lễ

9-1

Đại lễ Đức CHÍ-TÔN

Đại lễ

15-1

Lễ Thƣợng-Nguơn

Đại lễ

15-1

Lễ kỷ-niệm Ngài Trƣơng Tiếp-Pháp

Tiểu lễ

22-1

Lễ kỷ-niệm Ngài Trần Khai-Pháp

Tiểu lễ

29-1

Lễ kỷ-niệm Phối-Thánh Bùi-Ái-Thoại

Tiểu lễ

15-2

Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân

Đại lễ

19-2

Vía Đức Phật Quan-Âm

Đại lễ

1-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm

Tiểu lễ

26-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh

Tiểu lễ

8-4

Vía Đức Phật Thích-Ca

Đại lễ

8-4

Lễ kỷ-niệm Bà Đầu-Sƣ Lâm-Hƣơng-Thanh

Tiểu lễ

10-4

Lễ kỷ-niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên

Tiểu lễ

5-5

Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp

Tiểu lễ

11-5

Lễ kỷ-niệm Bà Đầu-Sƣ Nguyễn Hƣơng-Hiếu

Tiểu lễ
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22-5 dl

Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

Tiểu lễ

22-5

Lễ kỷ-niệm Ngài Cao Tiếp-Đạo

Tiểu lễ

24-6

Vía Quan-Thánh Đế-Quân

Đại lễ

15-7

Lễ Trung-Nguơn

Đại lễ

21-7

Lễ kỷ-niệm Ngài Đầu-Sƣ Thái-Thơ-Thanh

Tiểu lễ

15-8

Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ

Đại lễ

18-8

Vía Đức Lý Giáo-Tông

Đại lễ

27-8

Vía Đức Khổng-Thánh

Đại lễ

4-9

Lễ kỷ-niệm Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân

Tiểu lễ

7-9

Lễ kỷ-niệm Ngài Nguyễn Bảo-Pháp

Tiểu lễ

1-10

Lễ kỷ-niệm Phối-Thánh Phạm Văn Màng

Tiểu lễ

13-10

Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông

Tiểu lễ

15-10

Lễ Hạ-Nguơn và
kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.

Đại lễ

19-10

Lễ kỷ-niệm Ngài Ca Bảo-Đạo

Tiểu lễ

25-12 dl

Vía Đức Chúa Jésus

Đại lễ

24-12

Lễ đƣa Chƣ Thánh

Tiểu lễ

_______________________________

Tham chiếu:




Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl:
04-08-1972)
Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19-081972)
Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl: 0106-1975)

1 th.1

Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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9-1

Đại lễ Đức CHÍ-TÔN

Đại Đàn

15-1

Lễ Thƣợng-Nguơn
Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ
Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ)

Đại Đàn

15-2

Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân

Đại Đàn

19-2

Vía Đức Phật Quan-Âm

Đại Đàn

1-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm

Tiểu Đàn

26-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh

Tiểu Đàn

8-4

Vía Đức Phật Thích-Ca
Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện
(Nam & Nữ)

Đại Đàn

10-4

Lễ kỷ-niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên

Tiểu Đàn

5-5

Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp

Đại Đàn

22-5 dl

Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

Tiểu Đàn

24-6

Vía Quan-Thánh Đế-Quân

Đại Đàn

15-7

Lễ Trung-Nguơn
Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài
và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ)

Đại Đàn

15-8

Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ

Đại Đàn

18-8

Vía Đức Lý Giáo-Tông

Đại Đàn

27-8

Vía Đức Khổng-Thánh

Đại Đàn

13-10

Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông

Tiểu Đàn

15-10

Lễ Hạ-Nguơn và
kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.
Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân
Hiệp-Thiên-Đài

Đại Đàn

25-12 dl

Vía Đức Chúa Jésus

Đại Đàn

24-12

Lễ đƣa Chƣ Thánh

Tiểu Đàn
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NGĂN CẤM TÀ QUÁI NHẬP
Tờ số 29 ngày 1 tháng 2 Nhâm-Thìn của Nữ Chánh Phối-Sƣ
dâng lên Đức HỘ-PHÁP trạng tỏ tà quái nhập vào em gái
khùng tên NguyễnThị Hát.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tƣ cho Ngọc Chánh Phối-Sƣ
làm Huấn-Lịnh ngăn cấm. Bà Nữ Chánh Phối-Sƣ nói phải, vì
các Đấng Thiêng Liêng tuyển-chọn xác đồng tử của họ là khó
lắm, phải trẻ nít hay là kẻ câm-đui, cùi-điếc tỏ ra ngƣời vô-tri
vô-giác rồi họ mới nhập xác đặng. Còn ngoài ra là các Đấng
có Sứ-mạng Thiêng liêng Phò-loan chấp-bút chớ không đặng
đụng đâu nhập đó nhƣ thế. Nếu thoảng nhƣ vậy là điều tà tinh
đồng bóng đã biểu-diễn từ từ chẳng chi lạ và chúng nói bậy
nói bạ mạo nhận theo thói tà tinh thì lại càng quá hơn ma-quỷ.
Hễ tin thì mất Linh-hồn là chịu lấy." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]

NGÂN HÀ
銀河
E: The milky way: The river of pain.
F: La voie lactée: Le fleuve de douleur.
(Ngân: bạc, trắng và sáng nhƣ bạc. Hà: dòng sông). Ngân hà
là dòng sông có màu trắng sáng nhƣ bạc. Khi nhìn lên bầu trời
vào những đêm trong xanh, ta thấy một dải sáng bạc nằm vắt
ngang bầu trời, gồm vô số vì sao lấp lánh, ngƣời xƣa gọi đó là
sông Ngân hà. Theo sách Kinh Sở Tuế Thời Ký của ngƣời
Tàu, ở cõi trời có Chức Nữ làm nghề dệt vải rất khéo léo và
siêng năng, có chồng là Ngƣu Lang (chàng chăn trâu). Hai vợ
chồng quá âu yếm nhau, bê trễ công việc, bị Trời phạt, đày
mỗi ngƣời ở một bên sông Ngân hà. Mỗi năm Trời chỉ cho
phép hai vợ chồng gặp nhau một lần vào đêm thất tịch, (mùng
7 tháng 7 âm lịch), do một cái cầu đƣợc tạo thành bởi các con
chim Ô-thƣớc đội đầu cho hai vợ chồng gặp nhau, rồi họ
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mừng rỡ khóc than cho cảnh biệt ly, nƣớc mắt chứa chan rơi
xuống cõi trần tạo thành mƣa dầm gọi là mƣa Ngâu. Dòng
sông Ngân hà chia cắt tình yêu của Ngƣu Lang và Chức Nữ,
nên nó là dòng sông đau khổ, nó thông đồng với biển khổ.
Đức Hộ Pháp thuyết về Con đƣờng Thiêng-Liêng Hằng Sống,
nói về sông Ngân hà và thuyền Bát Nhã, nhƣ sau:
"Khi dòm lại thế gian phía sau lƣng, hiện ra trƣớc mặt chúng ta
dƣờng nhƣ con sông đại hải, thấy bờ bên nây ngƣời ta đứng
muôn trùng thiên số, không thể đếm đƣợc. Còn phía xa mù tít
bên bờ kia, số ngƣời cũng đông đảo vô cùng, nhƣng họ đang
khóc than đau khổ. Ở mé bên nây, thiên hạ hào quang chiếu
diệu đẹp đẽ vô cùng, còn mé bên kia sông thấy hình thể họ
khô khan đau thảm, tiều tụy buồn rầu. Hỏi vậy, bên nầy làm gì
mà dòm bên kia lại khóc? Đó là những ngƣời trƣớc kia đã có
tình yêu thƣơng với nhau, mà khi trắc trở, họ tự tử. Ngƣời đàn
ông hay ngƣời đàn bà nào đã tự tử rồi, có lòng thƣơng yêu
chơn thật, trƣớc đã xuống Uổng-Tử-Thành để đầu kiếp mà trở
lại căn quả, vì không trọn căn số của mình, dù niên kỷ bao
nhiêu cũng phải trở lại đầu kiếp, vừa đến tuổi cặp kê nam nữ,
đôi bên vừa có tình dục phát ra thì chết, làm cho chết, dầu hai
đàng đứng trƣớc mặt nhau cũng không khi nào làm chồng vợ
với nhau đặng. Chừng ấy, ngƣời trọn lòng thƣơng yêu chơn
thật thì Đức Phật-Mẫu siêu độ, cầu rỗi. Đức Chí Tôn đem vào
cảnh Thiêng-Liêng Hằng Sống, còn ngƣời nào không biết tình
thƣơng, thƣơng bằng tình giả dối xảo trá, phải đầu kiếp trở lại
làm ngƣời. Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ, họ chỉ
mong cái ƣớc vọng của họ đoạt thành, nhƣng tuyệt vọng, họ
cũng đành chịu vậy. Chúng ta thấy tình trạng nầy làm cho kẻ
ấy ngày đêm mơ mộng, họ ƣớc mong sao qua khỏi con sông
ấy. Bần đạo tƣởng là Ngân hà sông đó vậy. Bên bờ sông kia
có một chiếc thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát đã
vâng lịnh Đức Di-Lạc Vƣơng Phật đi độ sanh, thuyền ấy
thƣờng qua qua lại lại để đƣa rƣớc những ngƣời phƣớc đức
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"Bên kia có liên-tiếp mật thiết vô một nẻo sông Ngân Hà, rồi
Bần-Đạo chỉ cho hiểu rằng, từ khổ hải ấy về cảnh ThiêngLiêng Hằng-Sống phải đi ngang qua Ngân-Hà, có một chiếc
thuyền Bát-Nhã của Đức Quan-Âm Bồ-Tát, vâng lịnh Đức DiLạc Vƣơng Phật chèo qua lại sông Ngân-Hà và khổ hải đặng
độ sanh thiên-hạ…."Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ họ
chỉ mong cái ƣớc vọng của họ đoạt thành, nhƣng tuyệt vọng!
Họ cũng phải đành chịu vậy thôi. Chúng ta ngó thấy tình-trạng
này làm cho kẻ ấy ngày đêm mơ-mộng, họ ƣớc mong sao qua
khỏi con sông ấy. Bần-Đạo tƣởng là Ngân-Hà sông đó vậy.
Chúng ta dòm xuống mặt sông bờ bên nây giữa con đƣờng
khi chúng ta phải đi ngang qua đó dòm lại thấy Bát-Quái-Đài
đứng giữa không trung. Con sông ấy có tám đạo hào-quang
mù-mịt chiếu ra tám cửa, chúng ta dòm tiếp trong các hào
quang đều có tƣợng hình ảnh vạn-vật cả thảy. Bên bờ sông
kia có một chiếc thuyền, thuyền ấy của Đức Phật-Quan-Âm
Bồ-Tát đã vâng lịnh Đức Di-Lạc Vƣơng-Phật đi độ sanh,
thuyền ấy thƣờng qua qua lại lại, vì cớ cho nên bờ bên nây
ngó bờ bên kia nhƣ mơ-mộng để trông chờ, tôi tƣởng bài học
này ai biết đƣợc quyền-năng vô biên ấy, ngó lại kiếp sống của
mình, ngó thấy cả trạng thái đƣơng nhiên, nó không phải là
cảnh phàm này vậy. Mà mãi từ thử đến giờ, làm ngƣời ai có
biết kiếm chỗ thật của mình không? Hại thay, họ không biết họ
sống, họ không biết kiếp sanh của con ngƣời khổ não là thế
nào."
Kinh Giải-Oan có câu:
"Huệ quang chiếu thấu chánh tà,
"Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh."
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NGÂN KIỀU
銀橋
E: The bridge of the painful river.
F: Le pont du fleuve douloureux.
(Ngân: sông Ngân hà. Kiều: cây cầu bắc qua sông. Ngân kiều
là cây cầu bắc qua sông Ngân hà).
Trên dòng sông Ngân hà có chiếc thuyền Bát Nhã của Đức
Quan Âm Bồ Tát qua qua lại lại để rƣớc ngƣời phƣớc đức qua
sông, vào cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống, thì việc nầy ví nhƣ làm
một cây cầu bắc qua sông Ngân để ngƣời phƣớc đức theo đó
qua sông. Ngƣời không đủ phƣớc đức mà cố lên cầu để vƣợt
qua sông Ngân hà, thì khi đến giữa cầu sẽ bị té xuống sông,
phải bị trầm luân trong biển khổ.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều.
"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

NGẪU NHIÊN
偶然
F: Accidentalité.
Đức Hộ Pháp nói: "Đêm nay là Vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu
Ni mà cũng là ngày vía Chị Cả của chúng ta là Bà Nữ Đầu Sƣ
Lâm Hƣơng Thanh, chẳng biết ngẫu nhiên hay là tiền định mà
Bà Nữ Đầu Sƣ qui liễu nhằm ngày Vía Đức Phật Thích Ca.
Theo Bần Đạo hiểu biết tƣởng những ngƣời ái mộ Đạo Phật
nồng nàn hơn hết. Chúng ta có thể nói rằng: Bà Đầu Sƣ cũng
là ngƣời đứng trong đầu sổ của thiên hạ vậy."
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NGHE NGHE
Nghe là một sự kiện gì xảy đến ngƣời ta cảm nhận đƣợc. Khi
hai tiếng đi liền nhau "Nghe nghe" là bảo cho biết phải có sự
chú ý lắm! Vì nó có tính cách quan trọng. Cần nhớ.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nghe nghe thì lắm tiếng hiền lƣơng,
Ðạo đức con tua giữ một đƣờng.
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lƣờng.

NGHỆ THUẬT
藝術
F: Art.
Là do ghép hai từ Mỹ thuật và Kỹ nghệ, nhƣ Âm nhạc và Hội
họa.. Tuy nhiên nghệ thuật cũng biến chuyển qua nhiều thời
gian mà nó có tính cách khác nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Tới Nhị chuyển là thời kỳ nghệ thuật. Tức
nhiên kiếm phƣơng thế để tự lập mình, bày ra binh khí hiệp
nhau: Mƣờng Mán này họp với Mƣờng Mán khác đặng chống
chọi với thú dữ. Cơ Trời buổi ấy không đƣợc hiền từ nhƣ bây
giờ. Đệ Nhị chuyển thiên hạ bất định: nhiều bịnh chƣớng,
nhiều cơ quan tiêu diệt loài ngƣời, nên phải tự vệ. Muốn tự vệ
đƣợc mạnh mẽ họ phải kiếm ra cho có binh khí, thứ này thứ
kia đặng họ tự vệ, họ kêu là nghệ thuật".
Ông Cao Quỳnh Diêu thuyết: 01-08-Nhâm Thìn (dl 19-9-1952):
"Nếu muốn cho đoàn hậu tấn học tập Lễ Nhạc cho rập ràng thì
rất dễ, còn trau luyện nghệ thuật cho ra vẻ thanh cao (nghĩa
là đƣợc thanh tao và cao thƣợng) để dẫn lối thuần phong mỹ
tục cho Việt chủng là việc rất khó, ta cần phải un đúc đoàn em
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về văn từ cho nhuận thấm thì nghệ thuật của chúng mới trở
nên thuần túy mà biểu diễn trong các cuộc lễ, mà cũng vẫn có
đủ tánh cách nho nhã cho mấy em."

NGHỆ TỬU TÔN SỞ
詣酒樽所
(Tửu: rƣợu; tôn; cái chén uống rƣợu, sở: nơi chốn) là bƣớc
đến chỗ đặt cái chung đựng rƣợu.

NGHÈO NÀN
F: Malheureux.
(Nghèo là sự thiếu thốn về vật chất, nàn là khốn khổ)
Sự thiếu thốn sẽ dẫn tới khổ sở cho con ngƣời. Có ba trƣờng
hợp: hoặc về vật chất, hoặc về tinh thần, có khi cả hai.
Đức Hộ Pháp nói: "Buổi nọ, Đức Chúa Jésus Ngài nói "Con
chim có tổ, con chồn có hang mà con 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"
Ngƣời đó là Đấng Thƣợng Đế bởi "Chí-Tôn không có thiếu nợ
chúng ta bao giờ. Bởi vì Ngài không khi nào thiếu nợ con cái
của Ngài, dầu tình cũng vậy".
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NGHI (Phật Học)
疑
F: Soupconner.
Nghi (S: vicikitsā; P: vicikicā) Một thuật ngữ quan trọng, chỉ sự
tâm lý nghi ngại, nghi ngờ, là một trong Năm chƣớng ngại (s:
pañca-nīvaraṇa) và một trong ba Trói buộc (s: saṃyojana) của
hành giả trên Thánh đạo (s: āryamārga). Theo Đạo Phật, nghi
đƣợc xem là thái độ "không muốn hiểu", đƣợc biểu hiện bằng
sự dao động, bằng sự lãnh đạm, bằng sự thiếu nhiệt thành.
Còn lòng nghi ngờ lành mạnh hiểu nhƣ một thái độ thận trọng,
không vội tin những gì ngƣời khác hay kinh sách, hay chính
Phật nói mà phải tìm hiểu thử nghiệm thì lại là một đức hạnh
mà chính Phật cũng khuyên nên có. Cần phân biệt cái nghi ở
đây với Ðại nghi đoàn, khối nghi lớn cần phải có trong việc tu
tập theo Thiền Tông.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NGHI DUNG
儀容
F: Physionomie.
Nghi dung là dung mạo bề ngoài.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Khi để bước phòng đào lạnh ngắt,
"Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung."
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Nghi dung chớ mƣợn màu son phấn,
Để trong gƣơng mà hứng non sông.
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Coi nhƣ gác tía lầu hồng,
Chẳng phen giữa trận tên đồng không nao.

NGHI LỄ
儀禮
F: Instrument pour cortège.
(Nghi lễ là những cách thức về Lễ nghi). Đây là những nghi
thức riêng biệt mà riêng Đạo Cao Đài do Đức Chí-Tôn giáng
dạy và sắp đặt.
Hội Thánh có dạy qua "Lời nói đầu"của tài liệu Hạnh Đƣờng
nhƣ sau:
Nghi lễ là cái hình thức phô diễn bên ngoài, tính cách qui củ
chuẩn thằng của tổ chức Tôn giáo. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là
một Tôn giáo có tôn chỉ "Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi" tức là
một sự phối hợp của tất cả các triết lý Đạo Giáo, tất cả các
hình thức tổ chức Tôn giáo từ xƣa đến nay. Vì vậy, nghi lễ của
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất phù hợp với phong hóa nhà Nam
và vừa trình độ tấn hóa của quần chúng, không quá xƣa mà
cũng không quá tân thời.
Vậy Thánh ý của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng,
những bậc Tiền bối trong nền Đạo đã dày công nghiên cứu,
châm chƣớc và biên soạn ra các nghi lễ dùng trong việc Quan,
Hôn, Tang, Tế. Ấy vậy, nghi lễ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
chẳng phải do ai tự ý bày vẽ ra mà là một công trình chung,
trong một lề lối tổ chức đồng nhứt áp dụng cho tất cả các
Châu, Tộc trên toàn quốc. Những sự sửa đổi về nghi lễ do ý
riêng của mình rất tai hại vì nó làm cho tổ chức một Tôn giáo
tại mỗi địa phƣơng có hình thức một nhóm riêng, chẳng khác
nào mỗi nơi đạo hữu tự ý bày ra thêm những kiểu vở, màu sắc
đạo phục khác để mặc vậy, dần dần theo thời gian những sự
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khác biệt ban đầu nhỏ bé sau sẽ lớn dần ăn sâu vào tâm trí
của nhơn sanh, thì sự thất kỳ truyền cũng do nơi đó mà ra.
Phận sự của Chức việc Bàn Trị Sự là những ngƣời thân cận
với Tín đồ hơn ai hết, phải nghiên cứu cho tƣờng tận những
nghi lễ về Quan, Hôn, Tang, Tế và sắp đặt mọi việc y theo lời
chỉ dạy của Hội Thánh thế nào để nhơn sanh đâu đâu cũng
nhìn thấy Ðạo Cao Ðài nghi lễ chỉ có một chớ không hai.

NGHI NAN
疑 難
F: Douteux.
Nghi nan 疑難: Nghi ngờ không đoán định đƣợc
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Hiềm thay kẻ lòng toan quấy rối,
Gieo những lời nói dối vu oan.
Làm cho cuộc thế nghi nan,
Nhơn tình náo động Đạo tràng đảo-điên.

NGHI THỨC
儀式
E: The protocol.
F: Le protocole.
Nghi thức 儀 式: Cách thức làm lễ.
Tờ thỉnh-giáo của Đội-nhạc Huỳnh-Minh-Mẫn v/v Tang sự của
Hành-Chánh và Phƣớc-Thiện.
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Lễ-Sĩ, Giáo-Nhi, nhà thuyền
với nhân-viên nhà thuyền là thuộc quyền của Tiếp-Lễ NhạcQuân quản-xuất, còn đào huyệt thuộc về phần nhơn-viên dƣới
quyền nhơn quan đạo-tỳ" [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN VÀ TIỂU ĐÀN
儀節大壇小壇
(Nghi: Dáng dấp bên ngoài, phép tắc để tỏ lòng kính trọng, lễ
phép. Tiết: có đoạn mạch trật tự). Nghi tiết là các chi tiết thứ
tự để thực hành trong một lễ cúng tế cho đƣợc trang nghiêm
và long trọng.
Đạo Luật Mậu-Dần: "Hội Thánh phải bổ đến mỗi Quận Đạo: Lễ
sĩ, Cai Nhạc và Giáo Nhi có cấp bằng của Hội Thánh đặng
chỉnh đốn về mặt nghi tiết nơi các Thánh Thất và các cuộc
quan hôn tang tế.
- Đại Đàn là đàn cúng tế lớn, tức là Đại lễ.
- Tiểu Đàn là đàn cúng tế nhỏ, tức là Tiểu lễ.
- Nghi tiết Đại Đàn là các tiết mục trong Đại lễ cúng Đức Chí
Tôn tại Tòa Thánh hay Thánh Thất, hoặc cúng Đức Phật Mẫu
tại Báo Ân Từ hay Điện Thờ Phật Mẫu.
Sau đây là các nghi tiết Đại Đàn và Tiểu Đàn nơi Tòa Thánh
và Báo Ân Từ theo tài liệu của Bộ Nhạc Trung Ƣơng:
A. Cúng Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh.
I. Nghi tiết Đại Đàn
II. Nghi tiết Tiểu Đàn
B. Nghi tiết Đại Đàn cúng Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ

A. Cúng Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh.
I. Nghi tiết Đại Đàn:
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Đúng 12 giờ khuya, Lôi Âm Cổ khởi, dứt 4 câu kệ thì vị Tả
Phan Quân cầm phƣớn Thƣợng Sanh hƣớng dẫn Lễ Sanh và
Giáo Thiện nam nữ đi vào Tòa Thánh, lên lầu, nam tả nữ hữu,
đứng từ ngang Cung Đạo ra tới ngang Hiệp-Thiên-Đài. Phần
Văn nhạc và Võ nhạc cùng Giáo Nhi và đồng nhi nữ lên
Nghinh Phong Đài; một ban Văn nhạc và đồng nhi nam lên lầu
Bát-Quái-Đài.
Bạch Ngọc Chung minh, tức là khởi dộng chuông Bạch Ngọc,
vị Hộ Đàn Pháp Quân cầm cờ Đạo lịnh và vị Hữu Phan Quân
cầm phƣớn Thƣợng Phẩm đi ra rƣớc các Chức sắc HiệpThiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài đi vào Tòa Thánh hoán đàn, Chức
việc và Đạo hữu đi nối theo sau. Khi vào Tòa Thánh thì hai tay
phải bắt ấn Tý đặt nơi ngực. Hoán đàn xong, Chức sắc HiệpThiên-Đài lập vị mình nơi chỗ dành cho Chức sắc Hiệp-ThiênĐài, còn các Chức sắc Cửu-Trùng-Đài, Chức việc và Đạo hữu
thì lập vị mình theo phẩm cấp. Ba vị Chánh Phối Sƣ nam và vị
Nữ Chánh Phối Sƣ vào đứng trƣớc Nội nghi (tại Cung Đạo),
một vị Phối Sƣ nam đứng ngang chỗ Ngoại nghi. Một vị Giáo
Sƣ phái Ngọc lên đứng ở Giảng đài nam phái để xƣớng lễ, vị
Tiếp Lễ Nhạc Quân lên đứng trên Giảng Đài nữ để điều khiển
Nhạc Lễ và đồng nhi.
1. Nội nghi Ngoại nghi tựu vị: ba vị Chánh Phối-Sƣ nam và
vị Nữ Chánh Phối Sƣ đồng xá đàn rồi bƣớc vào giữa, đứng
hƣớng mặt lên Bửu điện. Vị Phối Sƣ ở Ngoại nghi cũng xá đàn
rồi bƣớc vào đứng trƣớc Ngoại nghi, ngó vô Bửu điện.
2. Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị: Chức sắc, Chức việc, Đạo
hữu đồng xá đàn một xá, bƣớc vô, xoay ngƣời đứng hƣớng
mặt vào bửu điện.
3. Nhạc tấu Quân Thiên: nhạc đánh trống Tiếp Giá, rồi ban
nhạc đờn 7 bài (hoặc 5 bài tùy theo Đại lễ), đàn tới lớp xề,
Tiếp Lễ Nhạc Quân ra hiệu, vị Giáo Sƣ đứng trên Giảng đài
xƣớng:
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4. Chỉnh sát cúng phẩm: vị Tiếp Pháp Hiệp-Thiên-Đài, đi lên
lầu Hiệp Thiên Đài đặng trấn thần Tam bửu, 3 cặp lễ ba phái
và vị Ngọc Giáo-Sƣ phò tráp Tam bửu từ lầu Hiệp-Thiên Đài,
đi xuống, vào đƣờng giữa đi thẳng lên Ngoại nghi, rồi tẻ ra
đứng hai bên Ngoại nghi. Nhạc đờn tới bài Vạn Giá (còn đờn 5
bài thì tới nửa bài Long Đăng) thì vị Giám Đạo Hiệp-Thiên Đài,
lên Bát-Quái-Đài thỉnh hƣơng đem xuống. Bốn Lể sĩ và Giám
Đạo cầm hƣơng đồng đến đứng hai bên Ngoại nghi chờ
xƣớng lễ.
5. Nghệ hương án tiền: (đèn chớp 1) vị Tiếp Lễ Nhạc Quân
ra hiệu lịnh bằng đèn chớp 1 cái cho Ban Nhạc trên Nghinh
Phong Đài biết. Nhạc xây đờn bài Hạ.
6. Giai quì: (đèn chớp 3) chuông khắc 3 tiếng để mọi ngƣời xá
3 xá, nhạc đổ 3 hồi, tất cả đồng quì xuống, Chức sắc, Chức
việc và Đạo hữu không trách nhiệm thì ngồi xếp bằng.
7. Phần hương: (đèn chớp 1) nhạc gài trống thét, vị Giám
Đạo đƣa hƣơng cho vị Phối Sƣ quì nơi Ngoại nghi đốt, cầm
hƣơng xá 3 xá rồi trao cho Lễ sĩ. (Đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi,
Lễ sĩ đứng lên, lui ra hai bên, day vào Nội nghi, chuẩn bị điện
hƣơng, nhạc dứt.
8. Điện hương: (đèn chớp 3) nhạc gài đờn xuân để Lễ sĩ cung
tay chầu 4 lái, điện tới Nội nghi.
9. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ sĩ quì xuống.
10. Nguyện hương: (đèn chớp 1) chuông khắc thỉnh Thánh
và năm câu niệm (Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô
Tăng, Nam mô Cao Đài...)
11. Thành kỉnh tụng Niệm hương chú: (đèn chớp 1) nhạc
gài đờn Nam ai, Giáo Nhi và nữ đồng nhi nơi Nghinh Phong
Đài tụng kinh Niệm hƣơng, dứt bài (đèn chớp 1)
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12. Thượng hương: (đèn chớp 3) nhạc gài thét đổ 3 hồi, Lễ sĩ
đứng lên, thét luôn cho Lễ sĩ đi xuống tới Ngoại nghi (đèn
chớp 1), dứt thét.
13. Cúc cung bái: (đèn cháy) toàn thể lạy 3 lạy 12 gật. Nhạc
đánh trống lập ban (đèn tắt)
14. Thành kỉnh tụng Khai kinh chú: (đèn chớp 1) nhạc gài
đờn Nam ai, Giáo Nhi và nữ đồng nhi nơi Nghinh Phong Đài
tụng bài Khai kinh, hết bài (đèn chớp 1), dứt đờn.
15. Thành kỉnh tụng Ngọc Hoàng kinh: (đèn chớp 1) nhạc
gài đờn Nam xuân, đồng nhi nam ở lầu Bát-Quái-Đài tụng
kinh, hết bài (đèn chớp 1), dứt.
16. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 12 gật, (đèn tắt) dứt trống.
17. Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm kinh: (đèn chớp 1) nhạc
gài đờn xuân, đồng nhi nam ở lầu Bát-Quái-Đài tụng kinh, hết
(đèn chớp 1) dứt đờn.
18. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 9 gật (đèn tắt) dứt trống.
19. Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm kinh: (nhƣ số 16).
20. Cúc cung bái: (nhƣ số 17).
21. Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm kinh: (nhƣ số 16).
22. Cúc cung bái: (nhƣ số 17)
23. Cung hiến Tiên hoa: (đèn chớp 1) nhạc xây đờn bài Hạ, 4
Lễ sĩ và vị Ngọc Giáo Sƣ phò tráp Tam-bửu bƣớc vô Ngoại
nghi.
24. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ sĩ quì xuống.
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25. Chỉnh Tiên hoa: (đèn chớp 1) nhạc đánh thét, vị Phối Sƣ
Ngoại nghi chỉnh hoa quả, (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ sĩ
đứng dậy, lui ra hai bên, (đèn chớp 1) dứt thét.
26. Điện Tiên hoa: (đèn chớp 1) nhạc gài đờn Đảo Ngũ Cung,
đổ 3 hồi, Lễ cung tay, chầu 8 lái, Lễ điện, Giáo Nhi và nữ đồng
nhi ở Nghinh Phong Đài thài cho Lễ điện tới Nội nghi.
27. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì, vị Ngọc Chánh
Phối Sƣ thỉnh hoa đi lên bàn, xây mặt ra ngoài, trình hoa cầu
nguyện, rồi trở về chỗ quì.
28. Thượng Tiên hoa: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ đứng
lên, nhạc trở bụa, Lễ xuống Ngoại nghi (đèn chớp 1), dứt. Hai
tiếp lễ đem bình hoa và dĩa trái cây lên đặt trên bàn thờ.
29. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
1 lạy 4 gật, (đèn tắt) dứt trống.
30. Cung hiến Tiên tửu: (hành y nhƣ từng Hoa)
(Xin lƣu ý: Ba từng Dâng Tam bửu, Nhạc Lễ và Thiên phong
hành lễ thể thức y nhƣ từng Hoa, chỉ có ba vị Chánh Phối Sƣ
nam mỗi vị một lần nguyện dâng Tam bửu).
31. Quì: (đèn chớp 3) (hành lễ y nhƣ từng Hoa)
32. Chước tửu: (đèn chớp 1) (nhƣ trên)
33. Điện Tiên tửu: (đèn chớp 1) (nhƣ trên)
34. Quì: (đèn chớp 3) vị Thƣợng Chánh Phối Sƣ thỉnh rƣợu đi
lên bàn trình rƣợu cầu nguyện, rồi trở xuống quì.
35. Thượng Tiên tửu: (đèn chớp 3) (nhƣ trên)
36. Cúc cung bái: (đèn cháy) (nhƣ trên)
37. Cung hiến Tiên trà: (đèn chớp 1) (y nhƣ từng Hoa)
38. Quì: (đèn chớp 3) (nhƣ trên)
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39. Điểm trà: (đèn chớp 1) (nhƣ trên)
40. Điện Tiên trà: (đèn chớp 1) (nhƣ trên)
41. Quì: (đèn chớp 3) vị Thái Chánh Phối Sƣ thỉnh trà đi lên
bàn, trình trà cầu nguyện, rồi trở xuống quì.
42. Thượng Tiên trà: (đèn chớp 3) (nhƣ trên)
43. Cúc cung bái: (đèn cháy) (nhƣ trên)
44. Sớ văn thượng tấu: (đèn chớp 1) nhạc xây đờn bài Hạ, vị
Đại Thiên phong có trách nhiệm vô dâng sớ đi trƣớc, có hai Lễ
sĩ đi theo sau.
45. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ cho Lễ quì, vị Đại Thiên phong
cầm sớ cầu nguyện, rồi trao cho ngƣời đọc sớ.
46. Thành độc sớ văn: (đèn chớp 1) nhạc đánh thét, (đèn
chớp 1) dứt, khởi đọc sớ.
47. Cung phần Sớ văn: (đèn chớp 1) vị Đại Thiên phong đốt
sớ, nhạc đánh lớp chày sau trống phần thét luôn cho Lễ sĩ đi
xuống Ngoại nghi trở về chỗ (đèn chớp 1) mới dứt.
48. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 12 gật, (đèn tắt), dứt trống.
49. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện: (đèn chớp 1) nhạc gài lớp
trống xuân, Giáo Nhi và đồng nhi nữ ở Nghinh Phong Đài tụng
Ngũ Nguyện, hết (đèn chớp 1) nhạc dứt.
50. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 12 gật (đèn tắt), dứt trống.
51. Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập Nội nghi: nhạc đánh thét,
khi Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, vô tới Nội nghi, dứt thét, nhạc
nghe tiếng chuông mà đánh lập ban, trở thét, dứt.
52. Hộ Đàn Pháp Quân,Tả Hữu Phan Quân nhập nội nghi:
nhạc hành y nhƣ lúc Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, nhập Nội nghi.
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Sau khi lạy xong, nhạc vẫn trổi thét cho đến khi Chức sắc
Hiệp-Thiên-Đài, trở về tới vị trí cũ, nhạc dứt. Đến đây, nhạc
xem chừng có Chức sắc Đại Thiên phong lên Giảng Đài thuyết
đạo hay không.
Khi xong, nhạc đánh thét rồi dứt, để nghe tiếng kiểng, đứng
dậy, xá 3 xá, day ra xá chữ Khí 1 xá, phân lƣỡng ban, kệ
chuông bãi đàn, nghe 3 tiếng chuông bãi đàn, xá đàn 1 xá,
nhạc đánh thét, qua tán điệu rồi tiền bần hậu phú, dứt tịch.
II. Nghi tiết Tiểu Đàn:
Đúng 12 giờ khuya, Lôi Âm Cổ khởi, dứt trống thì tiếp Bạch
Ngọc Chung minh. Dộng chuông dứt một hồi thì vị Hộ Đàn
Pháp-Quân lãnh cờ lịnh rồi trở ra đứng trƣớc Tòa Thánh làm
hiệu lịnh cho Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu đi vào Tòa
Thánh. Các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ nhập
đàn, đứng lƣỡng ban đúng theo phẩm vị mình, Hộ Đàn Pháp
Quân và chƣ vị Kiểm Đàn sắp đặt cho toàn thể đứng ngay
hàng, xong vị Hộ Đàn Pháp-Quân cầm cờ lịnh đƣa lên cao làm
hiệu cho vị Ngọc Giáo Sƣ nơi Giảng Đài khởi xƣớng lễ. Ban
nhạc ngồi vào ghế bán nguyệt, Giáo Nhi đồng nhi đứng tại lầu
Hiệp-Thiên-Đài.
1. Nội nghi tựu vị: một Chánh Phối Sƣ nam và Nữ Chánh
Phối Sƣ xá đàn rồi bƣớc vô Cung Đạo đứng trƣớc Nội nghi.
2. Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị: kiểng đánh, toàn thể đồng
xá đàn rồi bƣớc vô đứng, hƣớng lên Bát-Quái-Đài.
3. Nhạc tấu Quân Thiên: nhạc đánh TiếpGiá, đờn 3 bài.
4. Nghệ hương án tiền: nhạc xây tá đờn bài Hạ, 4 Lễ sĩ cầm
đăng và đài đi suông lên Nội nghi.
5. Giai quì: ngƣời hầu chuông khắc 3 tiếng, nhạc đổ trống, tất
cả đều xá 3 xá rồi quì xuống hay ngồi xuống.
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6. Phần hương: vị Chức sắc chứng đàn đốt hƣơng, tất cả lấy
dấu thỉnh Thánh theo tiếng chuông đánh đủ năm câu niệm,
dứt đờn.
7. Thành kỉnh tụng Niệm hương chú: nhạc gài trống đờn
Nam ai, đồng nhi tụng kinh Niệm hƣơng, hết, dứt đờn.
8. Thượng hương: nhạc đánh trống thét để cho Lễ sĩ đứng
lên trở xuống tới chỗ, nhạc dứt.
9. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
10. Thành kỉnh tụng Khai Kinh chú: nhạc gài trống đờn Nam
ai, đồng nhi tụng kinh, dứt kinh, trống để nhẹ một hồi dót.
11. Thành kỉnh tụng Ngọc Hoàng kinh: nhạc gài trống vô
đờn Nam xuân, đồng nhi tụng kinh giọng xuân.
12. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
13. Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm kinh: nhạc gài trống vô
đờn Nam xuân, đồng nhi tụng kinh giọng xuân.
14. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
9 gật.
15. Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm kinh: (nhƣ trên)
16. Cúc cung bái: (nhƣ trên)
17. Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm kinh: (nhƣ trên)
18. Cúc cung bái: (nhƣ trên)
19. Cung hiến Tiên hoa: nhạc xây tá đờn bài Hạ, Lễ sĩ cầm
đăng đài có Hoa Quả, đi suông vào Nội nghi.
20. Quì: nhạc đổ trống cho Lễ quì, vị Chánh Phối Sƣ nam
thỉnh hoa đi lên bàn, xây ra ngoài trình để toàn thể cầu nguyện
dâng hoa, rồi trở về chỗ quì.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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21. Điện Tiên hoa: nhạc gài trống vô đờn Đảo, đồng nhi thài
giọng Đảo, hết bài.
22. Thượng Tiên hoa: nhạc đổ trống cho Lễ đứng lên, nhạc
trở thúc bụa, Lễ đi trở về chỗ.
23. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 1 lạy
4 gật.
24. Cung hiến Tiên tửu: (hành lễ y nhƣ từng Hoa)
25. Quì: (nhƣ trên)
26. Điện Tiên tửu: (nhƣ trên)
27. Thượng Tiên tửu: (nhƣ trên)
28. Cúc cung bái: (nhƣ trên)
29. Cung hiến Tiên trà: (nhƣ trên).
30. Quì: (nhƣ trên)
31. Điện Tiên trà: (nhƣ trên)
32. Thượng Tiên trà: (nhƣ trên)
33. Cúc cung bái: (nhƣ trên)
34. Sớ văn thượng tấu: nhạc xây tá đờn bài Hạ, cặp đăng đi
lên Nội nghi.
35. Quì: nhạc đổ trống cho Lễ sĩ quì xuống, vị Chức sắc đứng
sớ cầu nguyện, xong, nhạc dứt.
36. Thành độc Sớ văn: nhạc đổ trống thét ngắn, dứt, vị Chức
sắc có phận sự đọc sớ khởi đọc.
37. Cung phần Sớ văn: nhạc đánh lớp chày, đốt sớ, qua thét,
Lễ đứng lên sang tam bộ, thối quay về chỗ.
38. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
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39. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện: nhạc gài trống vô đờn
xuân, đồng nhi tụng Ngũ Nguyện.
40. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
41. Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập Nội nghi: nhạc đánh
trống thét, xem chừng Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, vô tới Nội
nghi, xá, quì, lạy, nhạc đánh trống lập ban.
42. Hộ Đàn Pháp Quân, Tả Hữu Phan Quân nhập Nội nghi:
nhạc đánh trống thét cho ba vị vào Nội nghi, xá, quì, lạy, nhạc
tiếp đánh lập ban.
Lạy xong, nhạc vẫn thét luôn cho các Chức sắc Hiệp ThiênĐài, trở về đứng ở vị trí cũ thì dứt.
Xem chừng có Chức sắc Đại Thiên phong thuyết đạo hay
không.
Nghi lễ đánh kiểng, toàn thể đứng lên, nghe chuông xá 3 xá,
day ra ngoài xá chữ Khí 1 xá, rồi phân lƣỡng ban.
Nghi lễ kệ chuông bãi đàn xong, nhạc đánh trống thét, tán điệu
gài tiền bần hậu phú, dứt tịch. Hết.
B. Nghi tiết Đại Đàn cúng Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ:
Cúng Đức Phật Mẫu chỉ có một Nghi tiết Đại Đàn, không có
Nghi tiết Tiểu Đàn.
Gần tới 12 giờ trƣa, nam nữ sắp đàn trƣớc.
Đúng 12 giờ, kệ chuông nhứt.
Xong, Lễ sĩ xƣớng:
1. Tịnh túc thị lập:
2. Chấp sự giả các tư kỳ sự: kế tiếp kệ chuông nhì.
3. Cung thành thứ tự nam nữ nhập đàn:
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4. Nhạc tấu Quân Thiên: nhạc đánh Tiếp Giá, đờn 5 bài.
5. Nghệ hương án tiền: trống xây đờn bài Hạ, hai cặp Lễ sĩ
đăng đài đến đứng hai bên chúng sanh quì Ngoại nghi.
6. Giai quì: nhạc đổ trống, Lễ quì, cả nam nữ đồng xá 3 xá rồi
quì xuống.
7. Phần hương: một vị Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, quì ở Ngoại
nghi đốt nhang rồi giao cho Lễ sĩ.
8. Điện hương: nhạc vô mặt trống đờn Nam xuân, chầu 4 lái,
Lễ điện chữ Tâm, không thài.
9. Quì: nhạc đổ trống, Lễ quì, vị chứng đàn cầm hƣơng, toàn
thể niệm 3 câu niệm theo tiếng chuông điểm, nhạc dứt.
10. Thành kỉnh tụng Niệm hương chú: nhạc gài trống đờn
Nam ai, đồng nhi tụng kinh giọng ai.
11. Thượng hương: nhạc dứt đờn, gài thét để Lễ sĩ lên sang
về Ngoại nghi.
12. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
9 gật.
13. Thành kỉnh tụng Khai Kinh chú: nhạc gài đờn Nam ai,
đồng nhi tụng kinh giọng ai.
14. Thành kỉnh tụng Phật Mẫu Chơn Kinh: nhạc gài trống
đờn Nam xuân, đồng nhi tụng kinh, giọng xuân.
15. Cúc cung bái: (giống nhƣ mục số 12)
16. Cung hiến Tiên hoa: nhạc xây tá đờn bài Hạ.
17. Quì: nhạc đổ, Lễ quì, dứt đờn.
18. Chỉnh Tiên hoa: vị Chức sắc quì Ngoại nghi chỉnh hoa và
quả, nhạc đánh thét rồi đổ, Lễ đứng lên lui ra, day mặt vào
bửu điện, dứt thét.
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19. Điện Tiên hoa: nhạc gài trống vô đờn Đảo ngũ cung, đổ
cho Lễ cung tay chầu 8 lái, đi chữ Tâm vào Nội nghi, đồng nhi
thài bài Dâng Hoa.
20. Quì: nhạc đổ để Lễ quì xuống nơi Nội nghi.
21. Thượng Tiên hoa: nhạc đổ trống cho Lễ đứng lên, nhạc
thúc bụa, Lễ đi xuống.
22. Cúc cung bái: nhạc đánh lập ban, lạy 3 lạy 9 gật.
23. Cung hiến Tiên tửu: (hành lễ y nhƣ từng Hoa)
24. Quì:
25. Chước tửu:
26. Điện Tiên tửu:
27. Quì:
28. Thượng Tiên tửu:
29. Cúc cung bái:
30. Cung hiến Tiên trà: (hành lễ y nhƣ từng Hoa)
31. Quì:
32. Điểm trà:
33. Điện Tiên trà:
34. Quì:
35. Thượng Tiên trà:
36. Cúc cung bái:
37. Sớ văn thượng tấu: nhạc xây tá đờn bài Hạ.
38. Quì: nhạc đổ, Lễ quì, vị chứng đàn nguyện dâng sớ.
39. Thành độc sớ văn: nhạc đánh thét ngắn rồi dứt.
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Khởi đọc sớ, nhạc nghe theo câu sớ và tiếng điểm chuông,
chầu trống cúi đầu.
40. Cung phần Sớ văn: nhạc đánh trống đốt sớ (lớp chày)
qua thét luôn, Lễ sang đi xuống.
41. Cúc cung bái: nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy 3 lạy 9 gật.
42. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện: nhạc tệt vô đờn lớp trống
xuân, đồng nhi tụng kinh Ngũ Nguyện.
43. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
9 gật.
44. Hưng bình thân: nhạc đánh trống thét, toàn thể đứng lên,
xá 3 xá, day ra xá 1 xá, dứt.
45. Cung thành thứ tự phân lập tam ban: nhạc đánh thét rồi
dứt. Kệ chuông bãi đàn.
46. Lễ thành: nhạc đổ trống rồi thét, đánh tán điệu rồi qua tiền
bần hậu phú, dứt tịch. Hết.

NGHI TRƢỢNG
儀仗
F: Le cortège.
Nghi: Dáng dấp bên ngoài, phép tắc để tỏ lòng kính trọng, lễ
phép. Trượng: các đồ binh khí để chƣng bày.
Nghi trƣợng là các đồ binh khí bày ra nơi chỗ thờ phƣợng
hay trong đám rƣớc để làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm và oai
quyền của Thần Thánh. Các đồ Nghi trƣợng nầy còn gọi là đồ
Lỗ Bộ.
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NGHI TRƢỞNG
儀長
(Nghi: Dáng dấp bên ngoài, phép tắc để tỏ lòng kính trọng, lễ
phép. Trưởng: lớn). Nơi cõi thiêng liêng, Nghi trƣởng là một vị
Tiên Trƣởng hay một vị Đại Tiên.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sắm nghiệp trần gian còn phải khó,
Lựa là Nghi trƣởng tại Bồng Sơn.

NGHỊ ÁN
議案
F:: Délibérer sur un jugement.
Nghị: Bàn bạc, thảo luận. Án: một vụ thƣa kiện. Nghị án là
bàn bạc, thảo luận để quyết định xử lý một vụ thƣa kiện cho
công bình và đúng pháp luật (Việc đƣợc nêu ra giữa nghị hội
để mọi ngƣời).
Đức Hộ Pháp nói: "Dƣờng nhƣ chúng ta biết hẳn rằng: Hễ
bụng no thì óc lỏng, óc cứng thì bụng mềm. Cuộc tƣơng-tranh
này chƣa có một ông Tòa nào nghị-án nỗi. Ấy vậy, cái thuyết
duy-vật với tinh-thần tự-chủ đến chừ chƣa có một Tôn-giáo
nào cầm đủ quyền-hành dung-hợp."

NGHỊ ĐỊNH
議定
E: To decree.
F: Décréter.
(Nghị: Bàn bạc, thảo luận. Định: quyết chắc, quyết định). Nghị
định là bàn bạc để đến quyết định trong một hội nghị. Những
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Nghị định trong Đạo đƣợc gọi là Đạo Nghị định.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Mỗi việc nghị định đều biên chép để
lại đành rành, sau khỏi điều dị nghị". Hiện nay trong nền ĐạiĐạo Đức Lý cùng hội ý với Đức Hộ Pháp có lập ra Tám Đạo
Nghị Định để làm khuôn thƣớc và nhứt là chận đứng Chi phái
không còn dám tự ý tách rời Tòa Thánh nhƣ lúc trƣớc. Đó
chính là "Bát Đạo Nghị Định"
Đức Lý còn cho tại Khổ Hiền Trang bài thơ nhƣ vầy:
GIÁO truyền Đại Đạo khắp Đông Tây,
TÔNG chỉ Tây Ninh với cảnh nầy.
THÁI cực ôm gồm trong Pháp Chánh,
BẠCH minh điều luật sửa tà tây.
Tà tây Nghị định Đạo ban hành,
Chớ cải Thiên Điều sửa quẩn quanh.
Luật lịnh Ngọc Hƣ đâu để sót,
Phàm nầy sửa thử, sửa sao ranh?

NGHỊ LUẬN
Nghị luận 論論: Thảo luận, bàn định.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Nhà thờ Đạo mới mừng có chỗ,
Lời thị phi chƣa tỏ với đời.
Om-sòm nghị luận khắp nơi,
Ngƣời thời kích bác, kẻ thời hiềm nghi.

NGHỊ LUẬN VÔ TRÍ
論論無智
Đức Nguyệt Tâm nói: "Những điều nghị luận vô trí của chƣ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

118

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đạo Hữu lúc nọ chẳng trúng vào đâu hết mà còn hại cho
Thánh Thất nơi đây bị truất bỏ, phần nhiều Đạo Hữu bị trục
xuất là vì nhẹ tánh lầm nghe, nói đi nói lại mà ra đến đỗi ấy".

NGHỊ LỰC
毅力
Nghị: Quả quyết. Lực: sức. Nghị lực:.Cái sức cƣơng nghị, quả
quyết không gì lay chuyển nổi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thế tục là nét dìu dắt cho mất tánh
thiêng liêng, phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm chế.
Thầy dạy: "Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới
đặng gần ánh thiêng liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu
mà thế tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế tục là nét dìu dắt
cho mất tánh thiêng liêng, phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm
chế, thì cái lối diệt vong mới chẳng làm uổng công phu hành
đạo cho".
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Ôi! Đã nặng mang nghĩa vụ với
đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ, vì vậy
mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi lần âu
lo, nhƣng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần đây
mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong mỏi
gì đoạt phẩm. Qua cũng dƣ hiểu buổi tạo đời bƣớc đầu tiên thì
các vị nguyên nhân lãnh lịnh phải chịu muôn sầu ngàn thảm là
cố nhiên, nếu ai đủ nghị lực làm xong phận sự thì quả vị
thiêng liêng không nhỏ vậy. Mấy em nên cắt nghĩa cho nhau
hầu vẹn đến lòng Đại Từ Đại Bi của Chí-Tôn quá thƣơng
chúng sanh nên giáng trần lập Đạo, mấy em là ngƣời để thúc
giục chí cƣơng quyết và can đảm với những hoàn cảnh khó
khăn luôn, nghe à!"
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NGHỊ TRÌNH
議程
E: The order of the day.
F: L'ordre du jour.
(Nghị: Bàn bạc, thảo luận. Trình: chƣơng trình). Nghị trình là
chƣơng trình hội nghị.

NGHỈ CÚNG GIỜ TÝ
Tờ của Chí-Thiện Lê Văn Trƣờng xin nghỉ cúng thời Tý vì giàcả, bệnh-hoạn.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hễ càng già lại càng Cúng
nhiều đặng dâng mạng-căn số-kiếp của mình cho Đức ChíTôn định, ấy là bí-mật giải thoát của Chí-Tôn để nơi Cơ TậnĐộ. Dầu đƣơng giờ mình Cúng mà chết trƣớc mặt Ngƣời lại
càng hay. Phải tuyên-truyền cho ai-ai cũng đều thấu-đáo
nghĩa-lý Bí-Pháp này. Khi đau ốm nằm dƣỡng bịnh hễ nghe
thời Cúng là ngồi dậy dâng Tam-Bửu cho Chí-Tôn." [HỘPHÁP (Ấn-Ký) ]

NGHĨA (Khai Pháp Trần Duy Nghĩa) (Tên)
Xem; Khai Pháp Trần Duy Nghĩa

NGHĨA (Phối Sƣ Phái Ngọc)
Thầy dạy:Ngày 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần)
Nghĩa! Con giáng tửu nghe. Thầy phong cho con chức Phối
Sƣ phái Ngọc, phải hiệp cùng Trang mà phổ độ nhơn sanh
nghe. Chức phận quan tƣớc con chẳng đặng một phần trăm
Thiên tƣớc, con liệu lấy.
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NGHĨA ĐẠO VỚI ĐỜI
Kinh Sám Hối có câu:
"Ơn trợ giúp khá lo đền báo,
"Giữ vẹn tròn nghĩa đạo với đời."

NGHĨA HỮU BẰNG
Nghĩa hữu bằng 義友朊 Tình nghĩa bạn bè.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
"Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
"Cang tam, thường ngũ phải gìn,
"Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan."

NGHĨA NHÂN
義仁
F: Fidélité et affection.
Nghĩa: Đƣờng lối cƣ xử theo lẽ phải. Việc hào hiệp nên làm.
Nhân: lòng thƣơng ngƣời mến vật.
Nghĩa nhân là điều nghĩa và điều nhân. Nghĩa nhân là hai
điều quan trọng trong Nho giáo, cũng là tôn chỉ của Đạo Cao
Đài.
Kinh Vào Học có câu:
"Buộc yêu thương bạn đồng môn,
"Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm."
(Xem thêm chữ Nhân nghĩa. Vần NH)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGHĨA THẦY TRÒ
Ấy là tình nghĩa giữa Thầy và Trò, dù học bất cứ một ngành
nghề nào, ngƣời Thầy dạy cũng là ơn ích. Nhƣng chỉ có ngƣời
truyền đạt cho chữ nghĩa, đạo đức thì đƣợc tuyên dƣơng
nhiều hơn hết. Thánh Hiền có câu: "Nhứt tự vi Sƣ, bán tự vi
Sƣ" là một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng là Thầy.
Đƣợc sinh ra làm ngƣời nơi cõi thế gian này, ai cũng phải học,
dù đó là học nghề nghiệp, học chữ nghĩa hay học đạo lý.
Mạnh Tử nói rằng: Ngƣời ta tuy có đạo lý, nhƣng cứ ăn no
mặc ấm, ngồi rồi mà không dạy dỗ, thì gần nhƣ giống cầm thú:
"Nhân chi hữu Đạo dã, bão thực noãn y, dật cƣ nhi vô giáo,
tắc cận ƣ cầm thú"人之有道也,飽食煖衣, 逸居而 無教,
則近於禽獸. Thánh nhân đời trƣớc lấy làm lo điều đó, nên xem
việc giáo hóa là hàng đầu cho con ngƣời. Do vậy, Thầy dạy
học đƣợc coi là ngƣời có ơn nghĩa rất lớn đối với học trò. Ơn
nghĩa của thầy đƣợc Nho giáo xếp đứng vào hàng thứ nhì sau
ơn của vua và trƣớc ơn của cha mẹ "Quân – Sƣ - Phụ" (VuaThầy- Cha)
Tại sao ơn của thầy đƣợc coi trọng nhƣ vậy? Bởi vì, việc học
của cổ nhân không phải nhƣ sự học của bao nhiêu ngƣời
ngày nay vẫn hiểu. Cổ nhân học là cốt học đạo của Thánh
hiền để hiểu nghĩa lý, biết phải trái mà sửa mình cho thành
ngƣời có đức hạnh. Chính thầy Tử Lộ đã xác định điều đó:
Ngƣời quân tử học để hiểu rõ cái đạo "Quân tử học dĩ trí kỳ
đạo" 君子學以致其道 để biết cách cƣ xử cho phải phép, để có
cái phẩm hạnh đạo đức hơn ngƣời thƣờng.
- Một đàng tạo cái hình chất, là ơn cha mẹ
- Một đàng khai hóa tinh thần, ơn của thầy giáo hóa
- Một đàng có vật thực để nuôi dƣỡng cho con ngƣời, ơn ngọn
rau tấc đất, ơn vua.
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Ấy là ba cái công ơn rất sâu dày.
Chính vì thế, Loan Cung Tử mới nói rằng: Ngƣời ta ở đời có
ba ngƣời phải thờ kính nhƣ: là cha sinh mẹ dƣỡng, thầy dạy,
vua nuôi; Không có cha mẹ thì không có ai sinh, không có nuôi
thì không có lớn đƣợc, không có dạy thì không thể nên đƣợc
ngƣời vậy "Dân sinh ƣ tam sự chi nhƣ nhứt, phụ sanh chi, sƣ
giáo chi, quân tự chi; phi phụ bất sanh, phi tự bất trƣởng, phi
giáo bất tri, sanh chi tộc dã" 民生於三事之如一, 父生之,
師教之, 君食之, 非父不生, 非食不長, 非教不知, 生之族也.
Xét thấy ơn của Thầy cũng nhƣ ơn vua và ơn sinh thành của
cha mẹ rất cao trọng nhƣ vậy, nên Đấng Tiên Nƣơng Đoàn Thị
Điểm đã giáng cơ ban cho chúng sanh Đạo Cao Đài bài Kinh
Tụng Khi Thầy Qui Vị để dành những ngƣời học trò tế những
vị thầy kính yêu hầu trả đƣợc phần nào ân sâu nghĩa nặng của
sự giáo huấn cho nên ngƣời.
Bài Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị do Bà Đoàn Thị Điểm là một nữ
sĩ Việt Nam đặt ra dùng để đồng nhi tụng đọc trong nghi lễ học
trò tế thầy đã qui vị.
"Đƣờng công danh càng nhìn quảng đại,
"Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên."
Đời Tống một triết gia Trung Quốc là Chu Đôn Di mới lập Sƣ
đạo (Đạo thầy trò), ông cho rằng: Cái đạo của Thánh nhân rất
quí, nhƣng phải có thầy dạy mới biết đƣợc. Ông đặt vấn đề:
Làm sao khiến cho thiên hạ đều thiện cả? Rằng phải có thầy
dạy, tức là kẻ tiên giác dạy kẻ hậu giác, kẻ mờ tối học kẻ sáng
suốt, nhƣ thế thì đạo thầy đƣợc thành lập vậy.
Chính vì ngƣời xƣa xem đạo thầy trò cao trọng nhƣ vậy, nên
khi Khổng Tử mất, các môn đồ của Ngài phải để tâm tang ba
năm (Bằng tang cha mẹ), mãn tang họ họp nhau lần cuối cùng
ở trƣớc mộ để khóc Ngài, rồi mới chia tay nhau mỗi ngƣời đi
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mỗi nơi. Riêng Tử Cống còn ở lại trong một căn nhà lá để giữ
mộ cho thầy thêm ba năm nữa.
Tiên Nƣơng Đoàn Thị Điểm, trong tác phẩm Nữ Trung Tùng
Phận cũng cho rằng ơn nghĩa thầy dạy học cũng sánh bằng
với công sanh thành dƣỡng dục của cha mẹ. Bà viết:
Con nhờ thầy công danh mới toại,
Nhƣ nhờ cha mới giỏi hình dung.
Hai ơn ấy gẫm so đồng,
Nghĩa kia nhƣ hiếu, mặn nồng cả hai.

NGHĨA TRỌNG
義重
Nghĩa trọng 義重 là Ân nghĩa rất nặng nề. Muốn nói lên trong
đời này biết bao nghĩa trọng mà kiếp sanh khó trả.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Nối Tông Tổ biết bao nghĩa trọng,
"Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du."

NGHĨA TRÚC MAI
義竹梅
Xƣa nay các bậc hiền triết có thú chơi thanh cao là chơi cây
kiểng, các loại cây kiểng mà các Ngài thƣờng dụng tới là "Mai,
Lan, Cúc, Trúc" xem nhƣ là những ngƣời bạn của các Ngài,
mà chính các loại cây này cũng là bốn ngƣời bạn thân của
nhau nữa gọi là "Tứ quí" 四貴 Thế nên tình ngƣời luôn gắn bó
với thiên nhiên, không thể thiếu, vì nó có tính cách quân tử,
nhƣ Cây Trúc lòng rỗng, đốt thẳng, uốn theo chiều gió, tuy
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thân nhỏ mà không khuất phục trƣớc gió giông điên cuồng,
dầu bị quật xuống rồi cũng đứng thẳng lên ngay, đó chứng tỏ
cái hùng khí. Hoa Mai có vẻ đẹp mơ màng duyên dáng, màu
vàng rực rỡ, tƣợng sự thanh cao, màu vàng là màu Phật
tƣợng sự thanh khiết, dịu dàng, mà hoa Mai hợp với đất
phƣơng Nam, nên nay Đạo Trời cũng đặt tại miền Nam, đó là
cái "nghĩa" của đất trời dành cho "địa linh nhân kiệt". Cái
"Nghĩa trúc mai" là nhƣ thế.
Tiên Cô Thất-Nƣơng Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
Dƣỡng sanh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn-dập tƣơng-tƣ oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?

NGHĨA VỤ
義務
F: Devoir, obligation.
Nghĩa vụ 義務:Thiên chức của ngƣời ta nên làm trọn ở trong
xã hội.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chƣ Chức
sắc không dám hy sinh cùng đời, mà không can đảm liều thân
đó thôi. Cƣời … Khó thật mấy em há! Ôi! Đã nặng mang nghĩa
vụ với đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ,
vì vậy mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi
lần âu lo, nhƣng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần
đây mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong
mỏi gì đoạt phẩm".
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NGHỊCH CHA PHẢN BẠN
(Nghịch cha là chống lại với lời dạy bảo của cha; phản bạn là
phản bội lòng tin của bạn bè). Ấy là con ngƣời sống mà không
đƣợc lòng của ai cả. Trong khi đó cha là ngƣời thân mà làm
nghịch lại, Bạn là ngƣời đồng hành mà thƣờng phản bội, đúng
là kẻ không tốt. Ngƣời vô Đạo.
Thánh ngôn có dạy rằng: "Nhƣ kẻ làm quan ỷ quyền bức hiếp
dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thƣờng,
các con có biết vì tại sao không? Tại vô đạo!"

NGHỊCH CHÁNH LÝ
逆正理
Đức Hộ Pháp nói: "Lại thấy kẻ dốt ấy kích bác, trở lại chịu thiệt
rằng: Ðạo mình là lầm lạc. Ngƣời truyền đạo dƣờng ấy có sai
chánh lý chăng?
- Phải, các con há! Chẳng khác nào ngồi nhà thấy kẻ mắc
mƣa ƣớt mình, nhảy ra che cho ƣớt, lại khen rằng mát thì
muội lắm đó. Vậy Thầy lại thấy một bọn Môn đồ, khi đến nói
Đạo với kẻ nào thì thẹn thuồng ái ngại. Phải nghịch chánh lý
chăng? - Phải, thiếu tƣ cách đã đành.

NGHỊCH CHƠN LÝ
逆眞理
Chính ngày 23-08-Bính Dần (Thứ tƣ: 29-9-1926)
Đức NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ dạy rằng:
"Thầy dạy chƣ Môn đệ một lần cho mà hiểu và nhớ hằng
ngày. Nhiều đứa đi truyền đạo mà trong lòng kính sợ kẻ thọ
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giáo. Thầy hỏi: Phải nghịch chơn lý chăng? - Phải, các con
há! Kẻ dốt mà dạy ngƣời dốt thì cả hai dầu nói tới tận thế cũng
còn dốt".

NGHỊCH ĐẠO
逆道
Nghịch:逆 Trái ngƣợc, chống cự, bội phản. Đạo:道 là lý lẽ, đạo
lý.
Đức Hộ Pháp nói: "Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch Đạo để lời
dèm pha biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất thƣờng tình.
Tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy dạy rằng: "Con ôi!
Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa
ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy đến chăm-nom dạydỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng khôn quá
hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý.
Thầy cƣời rồi tiếp nữa rằng. Thầy muốn Đạo của Thầy làm thế
nào cho trẻ con nên ba tuổi cũng hiểu đặng, con nghĩ sao
con? Lại cƣời nữa! Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của Thầy
cũng bắt tức cƣời theo" (Phƣơng tu Đại-Đạo)

NGHỊCH THIÊN
逆天
Chính là "Nghịch thiên mạng " tƣ́c là làm trái với ý Trời . Có
câu: " Thuận Thiên giả tồ n
, nghịch Thiên giả vong
"
順天者存逆天者亡 nghĩa là thuận với Trời (là định luật của vũ
trụ) thì còn, làm nghịch lại thì mất . Luật của vũ trụ nhƣ đƣờng
rầ y (Raill) xe lƣ̉a. Nế u vƣợ t ra ngoài thì tai nạn là thế !
Đức Lý dạy ngày 18-1-Đinh Mão (dl: 19-2-1927):
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"Chẳng vì Thánh Thất, Nhƣ Nhãn phản ngôn mà trễ phổ thông
Thánh giáo. Cƣời…Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân
đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng trách là
một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bao nhiêu Lão càng giận bấy
nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn
phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Ngƣời gia
công độ rỗi. Ngày nay, Lão nhứt định trả lại chùa nầy. Song,
trƣớc khi trả, phải cất Thánh Thất cho xong y nhƣ lời dạy. Chƣ
Đạo hữu phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi
chi cũng ở tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh Địa, vả lại
phong thổ thuận cho nhiều nƣớc ngoại quốc đến đây học Đạo.
Lão muốn nơi khác mà Chí Tôn không chịu".

NGHIÊM KHẮC
嚴克
F: Rigoureux, sévère.
Đức Hộ Pháp xác nhận về giá trị của việc cúng kính: "Không
có một điều gì mà Chí-Tôn định trong chơn giáo của Ngài dầu
Bí-pháp, dầu Thể-pháp mà vô ích đâu! Đấng ấy là Đấng tƣngtiu con cái của Ngài lắm! Thoảng có điều gì không cần ích mà
con cái của Ngài nói rằng "không muốn" Ngài cũng bỏ nữa đa!
Từ ngày khai Đạo: Kinh kệ, Lễ bái, sự chi sắp đặt về đạo-đức
cũng chính Đức Chí-Tôn tạo thành, không phải do các Đấng
khác. Ngài buộc mình làm là có cần yếu, hữu ích chi chi đó
Ngài mới buộc, vì cớ nên thời giờ này thấy Bần-Đạo bó buộc
nghiêm khắc quá, có lẽ có kẻ biếng nhác cũng phàn nàn lén
lút. Ngày cuối cùng các Bạn gặp mặt Bần Đạo nơi Thiêngliêng, Bần-Đạo sẽ hỏi các Bạn coi khi còn ở thế Bần-Đạo buộc
cả thảy đi cúng là có tội hay có công? Công hay tội ngày giờ
ấy sẽ có tấn-tuồng tâm-lý ngộ nghĩnh với nhau vô cùng tận.
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Chừng đó mới biết lẽ nên hƣ. Ngày nay, giờ phút này Bần Đạo
đứng tại giảng đài này để khuyên nhủ, còn biếng nhác quá,
xác thịt đã hƣ rồi, đến linh hồn phải coi chừng cho lắm, kẻo
ngày kia ăn năn quá muộn". (TĐII / 153)

NGHIÊM THIẾT ĐÀN TRÀNG
嚴設壇場
Nghiêm thiết Đàn tràng 嚴設壇場 hay nghiêm thiết đàn
trƣờng, tức là trang nghiêm thiết lễ đàn cúng tế.
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu: "Chƣ Thiên phong
nghiêm thiết Đàn tràng: Hƣơng, đăng, hoa, trà, quả, thanh
chƣớc chi nghi thành tâm hiến lễ."
諸天封嚴設壇場香燈花茶果清酌之儀誠心獻禮

NGHIÊM TRANG
嚴 裝
F: Grave.
Nghiêm-trang 嚴裝: nghiêm chỉnh, đàng hoàng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi tế tự chớ lờn chớ dể,
"Việc quan, hôn, thủ lễ nghiêm-trang."

NGHIÊM TRỊ
嚴治
F: réprimer sévèrement.
Ðêm 30 tháng chạp Ất Sửu (dl. 12-02-1926)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy cho ông Cao Quỳnh Cƣ bài thi:
Sắp út thƣơng hơn cũng thế thƣờng,
Cái yêu cái dại mới là thƣơng.
Thƣơng không nghiêm trị là thƣơng dối,
Dối dạ vì chƣng yếu dạ thƣơng.
Cƣ, Tắc, Sang! Trong năm mới này Thầy trông mong ba con
rõ thấu đạo đức hơn nữa, gắng chí nghe!

NGHIÊM TRỪNG
嚴惩
F: Punir sévèrement.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm chủ lấy lời nhỏ-nhẹ,
"Mà nghiêm-trừng mấy kẻ tôi-đòi."

NGHIỆP
業
Có hai nghĩa : Nghiệp căn và Nghiệp chƣớng
Nghiệp (S: karma; P: kamma) Nguyên nghĩa là "hành động";
khái niệm rất quan trọng của Đạo Phật, dùng chỉ qui luật
chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo Đạo Phật, mỗi
tác động (nghiệp) – dƣới một điều kiện nhất định – sẽ tạo
thành một quả (s, p: phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở
lại ngƣời tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt:
Thiện; (s: kuśala) hay xấu: Bất thiện (s: akuśala) và là một
hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết
nơi tâm thức của ngƣời tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hƣớng
theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả
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chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái
sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con ngƣời, cứ lƣu mãi
trong Luân hồi (s, p: saṃsāra).
Một nghiệp đƣợc gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân,
thuộc tâm hay ngôn ngữ. Nhƣ thế khi ngƣời ta có ý làm cái gì
thì đã tạo nghiệp, không nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay
không. Chính tƣ tƣởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ
không gây nghiệp nếu nó đƣợc thực hiện mà không xuất phát
từ tham, sân, si. Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt
trong một sự tái sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm
dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con ngƣời phải từ bỏ
nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực
không đồng nghĩa với thuyết cho rằng mọi sự đều đƣợc quyết
định sẵn (thuyết định mệnh). Nghiệp làm con ngƣời tái sinh
trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhƣng hành
động con ngƣời trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp
sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm
trong tay con ngƣời."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NGHIỆP CĂN
業根
F: L'origine de Karma.
Nghiệp là con đƣờng đi từ Nhân tới Quả. Căn nghĩa chính là
rễ (rễ cây, tức là cây thì có rễ bám vào đất). Ngƣời thì có nơi
chốn hay là nguồn phát xuất
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tiền khiên đã mãn nghiệp căn xƣa,
Phải biết ăn năn chiếm thƣợng thừa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGHIỆP CHƢỚNG
業障
F: L'obstacle de Karma.
(Nghiệp 業 là những việc làm có tác động của thân, khẩu, ý;
Chướng 障: trở ngại trên bƣớc đƣờng). Nghiệp chƣớng là
đời trƣớc phạm những nghiệp ác cho nên đời nay thành ra tội
chƣớng. Chính con ngƣời tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác,
thì chính con ngƣời sẽ đƣợc hƣởng hay phải chịu hậu quả của
nghiệp báo ấy. Theo Kinh Pháp Cú, Đức Phật ví nghiệp "nhƣ
sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, còn ác nghiệp do ngƣời ta
gây ra rồi trở lại dắt ngƣời ta đi vào cõi ác".
Nghiệp chƣớng có hai loại: Phiền não chƣớng 煩惱障 và Sở tri
chƣớng 所知障. Chấp truớc là nguồn gốc phiền não chƣớng,
vọng tƣởng là nguồn gốc của sở tri chƣớng. Mục tiêu của sự
tu hành là chuyển hóa toàn bộ vọng tƣởng và chấp truớc để
khôi phục lại Thiên Tánh hay Phật tánh.Nghiệp là con đƣờng
đi từ Nhân tới Quả. Nghiệp đƣợc tạo ra bởi các việc làm lành
hay dữ trong kiếp trƣớc, tuy nó vô hình nhƣng nó ảnh hƣởng
lên kiếp sống hiện tại, bằng sự may và sự rủi, để làm cho kiếp
sống hiện tại đƣợc hạnh phúc hay đau khổ. Việc làm lành sẽ
tạo nên Nghiệp lành (Thiện nghiệp), cái Nghiệp lành nầy nó
theo ủng hộ mình, nâng đỡ mình (mà mình gọi đó là dịp may).
Còn việc làm ác sẽ tạo ra Nghiệp ác (Bất thiện nghiệp), cái
Nghiệp ác nầy nó theo báo hại mình (mà gọi đó là xui xẻo, rủi
ro) khiến bị hoạn nạn tai ƣơng và phiền não. Vậy, Nghiệp
chƣớng là những ngăn trở khó khăn trong kiếp sống hiện tại
do Nghiệp ác tạo ra. Cũng đồng nghĩa với nghiệt chƣớng.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Nguyên kiếp trƣớc một nhà chung ở,
Vì đầu xanh gây nợ oan khiên.
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Khiến nên nghiệp chƣớng trần duyên
Sông mê bể khổ chiếc thuyền chơi-vơi.

NGHIỆP HỒNG
業洪洪
F:Grande oeuvre.
Nghiệp: Nghề nghiệp, sự nghiệp, tài sản. Hồng: cả, to lớn.
Nghiệp hồng là sự nghiệp to lớn.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Nghiệp hồng dẫn tử hồi môn,
"Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung."
"Nghiệp quả của chúng ta, do Phật Mẫu tạo thành, Phật Mẫu
lại đem ta trả về cựu nghiệp, còn Chí Tôn do cựu nghiệp ấy
mà định vị".

NGHIỆP HỒNG QUÂN
業洪鈞
E: The Creator.
F: Le Créateur.
(Hồng: To lớn. Quân: cái bàn xoay của ngƣời thợ nặn đồ gốm.
Hồng quân là cái bàn xoay lớn của ngƣời thợ nặn đồ gốm,
cũng nghĩa là trái cân, sự công bình). Nghiệp Hồng Quân là
chỉ Đấng Tạo Hóa, hay Hóa Công, vì Ngài giống nhƣ ngƣời
thợ dùng cái bàn xoay to lớn nặn ra vạn vật và Ngài rất công
bình. Có câu: "Hồng Quân đào vạn loại, Địa khối bẩm quần
sanh"; nghĩa là Trời nắn ra muôn vật, Đất nuôi sống chúng
sanh. Vậy Nghiệp Hồng Quân là đại nghiệp của Đấng Thƣợng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đế hay là Đức Chí Tôn đã đến ban cho, con ngƣời có bổn
phận gìn giữ đó là nền Đại Đạo ngày nay.
Đức Lý Đại Tiên giáng cơ ban cho vào năm Đinh-Sửu (1937).
Đây là bài thơ thể Đƣờng-luật (Thất ngôn bát cú: tức nhiên là
loại thơ 8 câu, mỗi câu 7 chữ; nhƣ vậy tổng cộng là 56 chữ)
dài gấp đôi bài thơ Tứ tuyệt. Bài thơ này đặt trên Cung Đạo
Đền Thánh- Tòa Thánh Tây Ninh- Bài này là một trong ba bài
cũng viết bằng chữ Nôm: viết từ phải sang trái, từ trên xuống
dƣới, đến câu thứ ba thì dừng ở chữ thứ tƣ, nghĩa là bài thơ
thứ nhì này cũng chỉ viết có 18 chữ nhƣ hai bài thơ kia. Tức
nhiên là:

"Viết thử Thiên-thơ với nét trần.
"Hầu sau bền giữ nghiệp Hồng-quân.
"Chuyển luân Thế sự………….

Nguyên văn nhƣ sau:
Viết thử Thiên-thơ với nét trần.
Hầu sau bền giữ nghiệp Hồng-quân.
Chuyển-luân thế sự đƣa kinh Thánh
Trừ diệt tà-gian múa bút Thần,
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nƣớc Lỗ biến hình Lân.
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Công-danh nƣớc Việt tay đành nắm,
Mƣa móc dân-sanh gắng gội nhuần.
Nhƣ trên đã nói ba bài thơ chữ Nôm đều dừng ở chữ thứ tƣ
trong câu ba, tức nhiên toàn bài chỉ có 18 chữ nhƣ các bài thơ
trƣớc. Câu sau cùng ấy là "Chuyển luân thế sự…" câu thơ bỏ
lửng này có ý khuyên cả chúng sanh trong trần thế khi đã
nhập môn rồi phải biết "chuyển luân thế sự.." mà chuyển nhƣ
thế nào? Hẳn là chuyển chính bản thân mình, tức là phải tùng
quyền pháp Đạo đừng để thất thệ hay phạm thệ với Chí-Tôn
mà phải bị đoạ, khó mong trở lại cùng Thầy. Vì khi vào ĐạiĐạo làm Môn đệ của Chí-Tôn, là mình có dự phần làm chủ
quyền về mối Đạo ấy, trách nhiệm mỗi ngƣời tín-hữu Cao-Đài
là phải lo "Xây cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh" là vậy.
Bởi "Nếu ngƣời nào không Nhập-môn làm Môn-đệ Đức ChíTôn thì không thế gì vào đƣợc Cực-Lạc thế-giới, vì các Đạogiáo đã bị bế, chỉ còn lại nền Đạo Thánh truyền của Di-LạcVƣơng tận độ mà thôi"
Đức Hộ-Pháp, Ngài quả-quyết: "Nếu không đi vào con đƣờng
Tam-kỳ Phổ-Độ thì không thế gì đi con đƣờng nào mà về CựcLạc Thế-giới là vậy đó. Phƣơng-pháp độ dẫn chỉ có khuyên
các chơn-linh dầu nguyên-nhân hay hoá nhân đoạt đƣợc chữ
"Hoà" với chữ "Nhẫn" mới về nơi cửa này đƣợc, dầu cho vạn
kiếp sanh dày công tu-luyện mà còn ganh-ghét thì sẽ bị vào
tay Chúa quỉ, không trông gì về cùng Thầy đƣợc"

NGHIỆP HỮU HÌNH
業有形
Nghiệp hữu hình hay Hữu hình nghiệp 有形業 tức là nghiệp
quả tạo ra ở cõi trần. giờ đây khi hồn về đến từng trời này thì
nó hiện tƣợng đủ cả hình thái vô vi, tức nhiên nó hiện rõ và
đầy đủ trong cõi này, không thiếu một thứ gì hết.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Diệt Bửu ngọc rèm đã xủ,
"Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi."

NGHIỆT BÁO OAN GIA
F: Rétribution.
Nghiệt: Mầm ác, việc ác, nghiệp ác. Báo: đáp lại. Nghiệt báo
là báo đáp lại cái nghiệp ác đã tạo khi trƣớc.
Sự báo đáp nầy có thể xảy ra nhãn tiền hay trong một kiếp,
hay phải chờ đợi đến kiếp sau.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm cho chồng vợ lìa xa,
"Cả đời nghiệt-báo oan-gia chẳng rời."

NGHIỆT CẢNH ĐÀI
孽鏡臺
Nghiệt cảnh Đài còn gọi là Đài Nghiệt Cảnh là nơi rọi sáng
các việc lỗi lầm. (Trang 83-Q.1)
Thầy dạy: "Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến
ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn linh khí
huyết là thế nào? Nó có thể huờn ra nhơn hình mới có sanh
sanh, tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt máu là một
khối chơn linh, nhƣ các con dâm quá độ thì sát mạng chơn
linh ấy. Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Ðài
mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ gìn
giới cấm ấy cho lắm".
Đức Phật Quan Âm dạy:Bần nữ xin chào chƣ thiện tín.
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THI
QUAN môn rạng chiếu bóng cờ Nam,
ÂM đức giồi trau rửa thế phàm.
BỒ liễu dầu cho sƣơng khói đọng,
TÁT khô khổ hải cũng thành nam.
Bần Nữ đến để đôi lời cho thiện nam Cát hiểu lẽ huyền vi nơi
Lạc Cảnh: Mỗi chơn linh khi đã mãn căn qui hồi Thiên giới đều
phải đến nơi Nghiệt Cảnh Đài đặng ôn lại tội phƣớc đã tạo
nên. Khi về đến đó rồi thì một mảy gì cũng không thể giấu
đặng. Bao nhiêu kiếp đều diễn ra trƣớc mắt, rồi tự mình định
lấy phận mình, chớ chẳng ai hành phạt hay thăng thƣởng. Đó
là Tòa phán xét lƣơng tâm. Ông tòa lại chính là bổn nguyên
chơn linh của mình. Vì cớ cơ thƣởng phạt thiêng liêng không
một ai có thể kêu rên bởi lẽ bất công hết thảy. Nhƣ vậy thì nhũ
mẫu của thiện tín cũng ở trong khuôn luật ấy. Bần Nữ vì cảm
thƣơng lòng thành kính của thiện tín mà chỉ dẫn cho đôi điều.
Từ đây, thiện tín khá luôn luôn tụng Di Lạc Chơn Kinh cho
ngƣời, phải luôn tụng Cầu siêu và Cầu hồn đặng rửa bớt sự
nặng nề cho vong linh. Còn âm chất thì càng nhiều lại càng
hay, phƣơng độ rỗi ấy là nhờ nơi lòng hiếu nghĩa của thiện tín
mà làm giảm bớt phần nghiệt chƣớng nơi cõi thiêng liêng cho
nhũ mẫu của thiện tín.
Nhƣng thiện tín cũng nên biết rằng, khi đã độ rỗi đƣợc vong
linh kẻ tội lỗi thì âm chất của thiện tín cũng đã sang bớt cho
vong linh ấy chút ít rồi. Nhƣ vậy, thiện tín cần phải lập công
đức thêm đặng đền bù vào chỗ đã mất. Đó là chỉ nói về sự độ
rỗi vong linh của kẻ thân thuộc mà thôi.
Chí Thiện Mậu bạch:…
- Phƣơng độ rỗi chắc chắn hơn hết là ngƣời sanh tiền phải
luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ
thêm công đức. Thân mẫu của thiện tín đã qua khỏi Ngân Kiều
rồi. Chƣ thiện khá lƣu tâm mà giữ cho tròn âm đức nghe!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

137

NGHIỆT CĂN
孽根
(Nghiệt là mầm ác, căn là gốc rễ do hành vi trong kiếp sống
trƣớc). Nghiệt căn là những việc làm ác độc trong kiếp trƣớc,
tạo thành gốc rễ để báo ứng những ác quả trong kiếp sống
hiện tại mà con ngƣời phải gánh chịu.
Ông Thái Công dạy rằng: Gần son thì đỏ, gần mực thì đen,
gần ngƣời hiền thì sáng, gần ngƣời tài thì trí, gần kẻ ngây thì
dại, gần ngƣời lành thì có đức, gần ngƣời trí thì thông minh,
gần kẻ ngu thì ám muội, gần kẻ nịnh thì bợ đỡ, gần kẻ trộm thì
sinh giặc "Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc, cận hiền giả
minh, cận tài giả trí, cận si giả ngu, cận lƣơng giả đức, cận
nịnh giả siểm, cận thâu giả tặc"近朱者赤, 近墨者黑, 近賢者明,
近才者智, 近癡者愚, 近良者德, 佞者諂, 近偷者賊.
Thánh nhân xƣa cũng thƣờng nói: Ở gần với ngƣời tốt, nhƣ đi
giữa đám mù sƣơng, tuy chẳng ƣớt át mà dầm thấm mát mẻ.
Còn ở chung với ngƣời không biết lẽ phải, thì cũng nhƣ ngồi
giữa hàng cá ƣơng, dầu chẳng dơ áo, mà nghe mùi hôi thúi
"Dữ hảo nhân xử nhƣ vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời
thời tƣ nhuận; dữ vô thức giả xử nhƣ bào ngƣ tứ trung tọa, tuy
bất ô y, thời thời văn xú 與好人處 如霧露中 行, 雖不濕衣,
時時滋潤, 與無識者處如鮑魚肆中坐, 雖不污 衣, 時時聞臭
Thế nên trong buổi Đại-Đạo này ngƣời học Đạo phải biết biệt
phân chơn giả, trắng đen, là phải chọn bạn mà chơi. Câu "Gần
mực thì đen, gần đèn thì sáng" đúng muôn đời.
Kinh Vào Học có câu:
"Gần điều nên, lánh lẽ hư,
"Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn."
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NGHIỆT CHƢỚNG
孽障
(Nghiệt 孽 là Cái mầm của việc làm ác. Chướng 障 là Sự ngăn
trở, sự trở ngại). Nghiệt chƣớng là Sự trở ngại hay ngăn trở
do các mầm ác gây ra.
Những hành vi hung ác trong kiếp trƣớc do mình làm ra sẽ tạo
nên nghiệp quả mà kiếp này phải thọ nhận. Ác nghiệp đó gây
nhiều trở ngại trong kiếp sống hiện tại của chúng ta, nên đƣợc
gọi là chƣớng. Nhƣ bệnh chƣớng, tai chƣớng, phiền não
chƣớng...Nỗi nghiệt ấy biến thành Nghiệp là con đƣờng đi từ
Nhân tới Quả. Hai từ ngữ: Nghiệt chƣớng và Nghiệp chƣớng,
xem nhƣ đồng nghĩa, nhƣng Nghiệt chƣớng có ý nghĩa rõ rệt
hơn (Một đằng là sự việc, một đằng là hậu quả)
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
"Đừng hãi kinh cầu đảo Chí-Tôn."

NGHIÊU THUẤN
堯舜
Nghiêu Thuấn 堯舜 là hai vị Vua trong đời Thƣợng Cổ:
- Nghiêu 堯: Tên Triều đại của vua Nghiêu là Đào Đƣờng
(2357-2256 trƣớc D.T). Ngài họ Y Kỳ, tên Phóng Huân, con bà
Khánh Đô, phi thứ tƣ vua Đế Cốc, đóng đô tại Bình Dƣơng, trị
vì 72 năm và 28 năm với vua Thuấn đắp đê bảo vệ đồng áng.
Vua có chín trai, hai gái mà phế Thái tử Đan Châu, lựa ông
Thuấn là ngƣời hiền đức để truyền ngôi và gả cho hai ngƣời
gái là Nga Hoàng và Nữ Anh.
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- Thuấn 舜: Tên triều đại của vua Thuấn Hữu Ngu (2255-2206
tr.D.T), cháu tám đời vua Huỳnh Đế, họ Diêu tên Trùng Hoa,
con ông Cổ Tẩu. Ông Thuấn rất hiếu thảo, mẹ mất sớm. Cha,
tính hung dữ, cƣới ngƣời vợ khác sanh ra Tƣợng. Cha và mẹ
ghẻ ghét ông, nhiều phen mƣu giết, nhƣng ông đều thoát khỏi
chết mà vẫn chẳng oán hờn. Lòng hiếu của ông cải hóa cha,
mẹ ghẻ và em kế.
Vua Nghiêu nghe tiếng đến tìm, gả hai ngƣời con cho và
nhƣờng ngôi. Vua Thuấn đóng đô tại Bồ Phan, làm vua 48
năm, theo gƣơng vua Nghiêu, không truyền ngôi cho con là
Thƣơng Quân mà nhƣờng ngôi cho vua Vũ.
Vua Thuấn băng hà tại Thƣơng Ngô, thọ đƣợc 101 tuổi.
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, 共 享 盛 治 太 平, 清 閒 幸 福
Câu 09 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Nam mẫu Đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt"

NGHINH PHONG ĐÀI
Cửu Trùng Đài & Nghinh Phong Đài
Cửu Trùng Đài là một kiến trúc lớn, gồm 9 cấp từ thấp dần lên
cao, nối liền Hiệp Thiên Đài và Bát Quái Đài.
Cấp thứ 1 thấp nhứt (từ Hiệp Thiên Ðài đếm vào), cấp thứ 2
cao hơn cấp thứ 1 là 18 phân, lên đến cấp 5 là cấp chính giữa
Cửu Trùng Ðài, vị trí ngang với 2 cửa hông Tòa Thánh.
Nơi cấp thứ 5 nầy dành cho Chức sắc phẩm Giáo Hữu và
tƣơng đƣơng chầu lễ Đức Chí Tôn. Phía trên nóc của cấp nầy
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có một kiến trúc đặc biệt gọi là Nghinh Phong Đài, để nghinh
tiếp các Chức sắc đƣợc phong thƣởng vào hàng Thánh. (Ngài
Khai Đạo Phạm tấn Đãi dịch Nghinh Phong Đài ra tiếng Pháp
là : Le Dôme de Canonisation) [Nghinh là nghinh tiếp, Phong
là phong thƣởng, Đài là cái lầu cao]. Cho nên cấp bên dƣới
Nghinh Phong Đài dành cho phẩm Giáo Hữu là phẩm khởi đầu
của hàng Thánh, đối phẩm Địa Thánh.
Nghinh Phong Đài gồm có
3 phần :
- Phần dƣới hình vuông,
tƣợng trƣng Đất.
- Phần giửa hình ống tròn,
tƣợng trƣng Trời, vì ngƣời
xƣa cho rằng Trời tròn Đất
vuông (Thiên viên Địa
phƣơng).
Trời là Dƣơng, Đất là Âm,
Âm Dƣơng tƣơng hiệp mới
phát khởi Càn khôn Vũ trụ
và hóa sanh vạn vật.
- Phần trên của Nghinh
Phong Đài là một bán cầu úp
xuống, có vẽ bản đồ các lục địa và đại dƣơng của Địa cầu,
tƣợng trƣng cõi trần của nhơn loại. Phía bên trên bán cầu nầy
là hình Long Mã phụ Hà Đồ (Xem giải thích nơi mục số 18).
Trở xuống các cấp Cửu Trùng Ðài, 2 cây cột rồng xanh giữa 2
cấp thứ 5 và thứ 6 có đúc 2 cái Giảng đài. Sau mỗi đàn cúng
có Chức sắc lên đứng trên Giảng đài nầy thuyết đạo. Chức
sắc Nam phái đứng thuyết đạo bên Giảng đài phía Nam phái,
Chức sắc Nữ phái lên đứng trên Giảng đài phía Nữ phái. Đặc
biệt trong các thời cúng Tiểu đàn hay Đại đàn, một vị Giáo Sƣ
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phái Ngọc lên Giảng Đài Nam phái để xƣớng lễ, và một Chức
sắc Bộ Nhạc lên Giảng đài Nữ phái để ra hiệu lịnh điều khiển 3
Ban Nhạc, Lễ và Đồng nhi.
Lên đến cấp thứ 9 là cấp cao nhứt Cửu Trùng Ðài, tiếp giáp
với Cung Đạo, ở chính giữa có 7 cái Ngai sơn son thếp vàng
rất long trọng và lộng lẫy, đặt trên bục gỗ, chia làm 3 lớp : 1
Ngai Giáo Tông đặt trên cao hơn hết, kế dƣới là 3 Ngai
Chƣởng Pháp nhỏ hơn, dành cho 3 vị Chƣởng Pháp 3 phái,
đặt theo hàng ngang, và chót hết là 3 Ngai Đầu Sƣ dành cho 3
vị Đầu Sƣ 3 phái Thái, Thƣợng, Ngọc.
Thƣợng Chƣởng Pháp và Thƣợng Đầu Sƣ ngồi trên 2 cái
Ngai đặt ở hàng chính giữa, trƣớc Ngai của Đức Giáo Tông.
Thái Chƣởng Pháp và Thái Đầu Sƣ ngồi trên 2 cái Ngai đặt
hàng bên tay trái của Đức Giáo Tông.
Ngọc Chƣởng Pháp và Ngọc Đầu Sƣ ngồi trên 2 cái Ngai đặt
hàng bên tay mặt của Đức Giáo Tông.
Việc làm 7 cái Ngai nầy do Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy Ông
Giáo Hữu Kiệt coi sóc mƣớn thợ làm vào ngày 12-8-Bính Dần
(dl 17-9-1926).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 44 : "Kiệt! Con phải giúp Thơ trong
việc lập Thánh Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mƣớn
thợ làm 7 cái ngai : Một cái trọng hơn hết cho Giáo Tông, 3 cái
cho 3 vị Chƣởng Pháp, 3 cái cho 3 vị Đầu Sƣ; nhứt là cái ngai
của Giáo Tông phải làm cho kỹ lƣỡng, chạm trổ Tứ linh,
nhƣng chỗ hai tay dựa phải chạm 2 con Rồng, còn của
Chƣởng Pháp chạm 2 con Phụng, của Đầu Sƣ chạm 2 con
Lân, nghe à!"
Hai bên 7 cái Ngai nầy là 2 hàng tàn, mỗi hàng 3 cây tàn với 3
màu : Vàng, Xanh, Đỏ.
Cấp thứ 8 (dƣới cấp thứ 9 có 7 cái Ngai), 2 bên có 2 Dàn Bát
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Bửu, mỗi bên có 3 cây lọng đặt xen kẽ vào.(Xem giải thích
Dàn bát Bửu nơi mục số 20).
Bát Quái Đài
Bát Quái Đài là cái đài cao có hình 8 cạnh đều nhau, mỗi cạnh
là một cung của Bát Quái. Tám cạnh là 8 cung Bát Quái, gồm :
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Bát Quái Đài dùng làm nơi thờ Đức Chí Tôn, các Đấng Giáo
chủ và chƣ Thần Thánh Tiên Phật. Mỗi khi cúng đàn tại Tòa
Thánh, đều có Đức Chí Tôn và chƣ Thần Thánh Tiên Phật
giáng ngự chứng lễ.
Khoảng giữa Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài là Cung Đạo.
Các cây cột Rồng ( Long trụ ) nơi Bát Quái Đài đều quấn rồng
vàng.
Ở từng trệt, Bát Quái Đài có 12 cấp hình 8 cạnh đều nhau, bên
ngoài lớn và thấp, vô trong nhỏ lại và cao hơn, xếp nhƣ bực
thang, mỗi cấp cao 10 phân. Tất cả các cấp Bát Quái đều làm
bằng đá mài màu vàng, cả các mái cong trên nóc cũng đƣợc
sơn màu vàng.
Trung tâm của Bát Quái Đài ở từng trệt nầy là một cây trụ lớn,
rất chắc chắn để giữ vững Quả Càn Khôn bên trên.
Trên mặt của phần Trung tâm Bát Quái có cẩn đủ 8 Cung Bát
Quái, 8 Cung nầy có vị trí đặc biệt khác hơn Tiên Thiên Bát
Quái Đồ của Phục Hy và Hậu Thiên Bát Quái Đồ của Văn
Vƣơng, vì đây là Bát Quái Cao Đài.
Đức Chí Tôn giáng cơ dạy về vị trí các cung Bát Quái của Đạo
Cao Đài nhƣ sau :
" Thầy dạy : Tòa Thánh day mặt về hƣớng Tây, tức là chánh
Cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung
Càn, bên tay mặt Thầy là Cung Khôn. Đáng lẽ Thầy phải để 7
cái ngai của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên Cung Càn
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mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ Ngũ Chi, cho
nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là Cung Đoài, cho đủ
số." (Trich Pháp Chánh Truyền Chú Gỉải, trang 41).
Các quẻ trong Bát Quái Cao Đài, nếu đem so sánh với Hậu
Thiên Bát Quái Đồ thì thấy rằng : thứ tự các quẻ giống nhau,
nhƣng chiều quay khác nhau. Bát Quái Hậu Thiên quay theo
chiều kim đồng hồ, còn Bát Quái Cao Đài quay ngƣợc chiều
kim đồng hồ, tức là cùng chiều quay tự nhiên của Địa cầu,
cũng là chiều quay tự nhiên của vũ trụ.
Trục Đông Tây của Bát Quái Cao Đài giống với trục Đông Tây
của Bát Quái Hậu Thiên, tức là trục của 2 cung Chấn, Đoài;
nhƣng trục Bắc Nam của Bát Quái Cao Đài và của Bát Quái
Hậu Thiên đối ngƣợc nhau, 2 Cung Khảm và Ly đổi chỗ cho
nhau.
Nếu so sánh Bát Quái Cao Đài với Bát Quái Tiên Thiên, vị trí
các Cung hoàn toàn khác nhau
LỊCH SỬ KIẾN-TRÚC
TÒA-THÁNH
Ðây là một thiên sử kiến-trúc Tòa-Thánh, do cơ bút ThiêngLiêng điều khiển, thể hiện những bí ẩn kỳ hoặc sẽ làm cho dukhách hồi-hộp, khấp-khởi tâm-hồn khi nghe kể lạị..
Trƣớc năm 1926, nơi xây cất Tòa-Thánh hiện tại là một khu
rừng cấm hoang-vu vắng-vẻ mênh-mông... Ngày cũng nhƣ
đêm, cảnh tịch-mịch nầy chỉ nghe vang tiếng cọp kêu, vƣợn
hú, voi gầm; không một tiếng ngƣời khua động...
Thuở ấy, thành-phố Tây-Ninh chỉ là một khu chợ nhỏ. Từ tỉnh
lÿ Tây-Ninh vào đây cách năm cây số ngàn. Dọc đƣờng phần
nhiều là rừng hoang, thỉnh thoảng chỉ thấy vài túp lều tranh
lác-đác bên đƣờng.
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Trên con đƣờng rừng hoang nầy, nếu một ngƣời, một bóng thì
chƣa chắc đƣợc an toàn bổn mạng... Sự khó khăn ấy nhứt là
đối với ác thú... Còn khí hậu rừng thiêng nƣớc độc lại là một
điều đáng kể. Ai không hạp, thì bị chói nƣớc, hoặc mắc bệnh
sốt rét rừng, dần dà bổn mạng sẽ không còn...
Cảnh tƣợng kinh hồn nhƣ thế vẫn với thời gian âm thầm đi
qua năm, tháng...
Bỗng một hôm, có một đoàn ngƣời tất tả, ngƣợc xuôi; băng
mình vào đây, tìm vị trí xây cất Tòa-Thánh.
Ðoàn ngƣời nầy do Ðầu-Sƣ Thái-Thơ-Thanh vâng lịnh Thánhngôn của Ðức Lý-Thái-Bạch hƣớng dẫn...
Bài Thánh-ngôn ấy cầu tại chùa Gò-Kén ngày 21-02-1927,
nhằm ngày 20 tháng 1 năm Ðinh-Mão nhƣ sau:
.....................................
"Thái-Thơ-Thanh, Lão cậy hiền-hữu một phen nữạ Mai nầy đi
lên đƣờng trên, gọi là đƣờng giây thép, nhắm địa thế dài cho
tới ngã ao-hồ, coi hiền-hữu thấy đặng chăng cho biết?
"Lão đã nói rằng: mỗi sự chi chi đều bày trƣớc mắt nhơn sanh
hết, chƣ hiền-hữu đừng sợ ai hết, hễ sợ thì chối quyền
Thiêng-Liêng thì còn gì Ðạo nghe à!..."
Bởi trƣớc kia cũng đã đi tìm vị trí nhiều phen, thế mà không
đƣợc nên Ðức Lý-Thái-Bạch giảng dạy bài Thánh-ngôn trên.
Nhờ Thiêng-Liêng chỉ dạy, Ðầu-Sƣ Thái-Thơ-Thanh mới dẫn
nhóm ngƣời đến đƣờng giây thép mà băng vào rừng cấm nầy
nhắm hƣớng gần ao-hồ làm vị-trí...
Cách vài ngày sau, Ðầu-Sƣ Thái-Thơ-Thanh cùng một nhóm
ngƣời nhất định lấy vị-trí hiện hữu, vì nơi đây có nhiều hiện
tƣợng khác thƣờng.
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Khi tìm đƣợc trở về cầu cơ, Ðức Lý-Thái-Bạch giáng cơ đề
ngày 24-02-1927 nhằm 23 tháng 1 năm Ðinh-Mão dạy rằng:
".....................................
"....... Lão khen Thái-Thơ-Thanh phải đó đa! Tƣởng chƣ hiềnhữu không thấy nữạ Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy (vị-trí
xây cất Tòa-Thánh hiện giờ) gọi là Thánh-Ðịả Sâu hơn 300
thƣớc nhƣ con sông, giữa trung tim đất giáp lại trứng giữa 6
nguồn. Làm nhƣ 6 con Rồng đoanh nhau, nguồn nƣớc ấy
chảy trúng ngay đảnh núi (núi Bà Ðen) mà gọi là LỤC LONG
PHÒ ẤN. Ngay miếng đất đó đặng 3 đầu, một đầu ra giếng
mạch ao hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên kiạ Ngƣời LangSa (ngƣời Pháp nguyên lúc ấy nƣớc Việt-Nam ta bị Pháp đô
hộ) chỉ đòi 20.000, nói rồi trả đúng 15 ngàn. Lão dặn thì thành
trả 17 ngàn, 18 ngàn thì đặng.
"Còn xin khai khẩn miếng đất rừng bên kia nữa mới trọn đất
nay còn rõ miếng đất xung quanh. Thánh Ðịa ngày sau hóa
vàng. Chƣ hiền-hữu biết lo lập ngày sau rất quí báu". (Chúng
tôi xin độc giả lƣu ý: chúng tôi triệt để tôn trọng sự tín-ngƣỡng
cơ-bút củaTôn-giáo Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, nên lƣợc thuật
đúng tinh-thần tài liệu của Hội-Thánh không hề vẽ vời, hoặc
thêm, bớt...)
Thế rồi từ ngày bài Thánh-ngôn trên dạy; một nhóm ngƣời thọ
giáo Cao-Ðài xông vào đây nỗ lực khai thác rừng hoang bứng
gốc, đốn cây cất trại và lƣu lại đây làm việc...
Nhiều truyền thuyết rằng sự khổ sở, vất vả của họ không biết
bao nhiêu mà kể.
Buổi Ðạo chƣa nên hình, những ngƣời làm công quả không
cơm mà ăn, hằng ngày bữa cháo, bữa rau, thế mà nhờ tinh
thần sốt sắng và quyền lực Thiêng-Liêng hỗ trợ nên họ vẫn
mạnh mẽ nhƣ thƣờng, mặc dù phải nằm sƣơng gối tuyết.
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Công lao chịu nhọc khai thác rừng hoang, đắp bồi cuộc đất
nầy, ngƣời Tần-Nhơn (Miên) và một nhóm dân-tộc thiểu số tục
gọi là Tà-Mum cũng là đáng kể. Họ làm lụng vất vả, đói khát
thảm thƣơng, hy sinh ngày tháng bỏ việc gia đình...
Nhờ vậy, chẳng bao lâu vùng đất nầy đƣợc hoàn thành và
dựng lên túp lều tranh ba gian làm đền thờ tạm.
Thuở sơ khai, đạo Cao-Ðài thật linh hiển, huyền-diệu vô song.
Những ngƣời làm công quả khai rừng đào đất rất nhọc nhằn
nhƣng mỗi khi bịnh hoạn thì có thể cầu cơ (phƣơng pháp cầu
cơ nầy, hiện nay Tòa-Thánh Tây-Ninh còn thực hiện trong việc
truyền giáo) chỉ vài thứ lá cây làm thuốc, thế mà giúp đƣợc
những ngƣời công quả qua cơn bịnh hoạn.
Nhờ hiệu lực bảo trợ linh thiêng ấy, nên sự phá rừng đào đất,
xây nền chẳng bao lâu thì đƣợc hoàn thành.
Từ ngày nơi đây dựng lên mái nhà tranh ba gian làm TòaThánh tạm, thì những ngƣời xa xôi đến viếng kẻ cúng vài xu,
ngƣời đôi ba cắc... số tiền nầy Hội-Thánh dành dụm lại chờ khi
xây cất Tòa-Thánh.
Còn những ngƣời lo việc Ðạo vẫn dầm sƣơng, giải nắng; ăn
thì cháo rau qua bữạ
Tháng, ngàỵ.. nơi chốn rừng hoang vắng vẻ nầy, bên cội cây
già, hoặc trong cảnh rừng tịch mịch âm-u, có những tiếng cƣa
cây, đào đất, hòa với giọng thơ buồn buồn, ai ngâm vọng lạị..
Dù vất vả, hy-sinh vì Tôn-giáọ..
Sớm: cháo, rau; chiều: dƣa muối qua ngàỵ..
Mặc thế nhân còn rộn rực chốn trần aị
Bao lạc thú, chừ đây vui cửa Ðạo!
Thế cuộc đã chuyển vần xoay máy Tạo:
Bến trầm luân: điên đảo chốn phồn hoa;
Kiếp trần gian: sanh, sống, bịnh rồi già!
Ai ôi! thấu đời ta ta đâu mấy chốc!...
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thân tôi mọi cho sinh tồn vật chất
Sống thì buồn đau; thác lại gì đâủ!
Ðời triền miên trong những nỗi ƣu sầu!
Thôi gắng bƣớc, đƣờng tu toan lập đức...
Khai Ðại-Ðạo, mê trần nay tỉnh giấc...
Trở về đây kinh kệ: sớm, chiều vuị..
Ôi! Thế nhân còn lắm cảnh ngậm-ngùi!
Ðời bao nã! Chừ đây ôi bao nã!.!.
Thơ của T.L. Thiền-Giang Phan Văn Tân)
Thế rồi, thời-gian âm-thầm trôi quạ.. nơi đây sự hoạt động vẫn
triền-miên mãi-mãị..
Hằng ngày tiếng cƣa cây, đẻo cột; tiếng đào đất, xây nền vẫn
vang-vang nhƣ tiếng lòng thời gian chuyển dịch...
Mãi đến năm 1933 mới khởi công tạo tác Tòa-Thánh hiện giờ.
Sự kiến-trúc Tòa-Thánh nầy do Ðức-Chí-Tôn và Ðức Lý-TháiBạch giáng cơ điều-khiển. (Hiện nay, theo cơ bút Thiêng-Liêng
dạy thì Ðức Lý Thái-Bạch là Nhứt-Trấn Oai-Nghiêm kiêm
Giáo-Tông về phần vô-vi của nền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ).
Lƣợc đồ, Ðức Lý Thái-Bạch đã giáng cơ chỉ dạy từ năm 1927
nhƣ sau:
Ngày 27 Février 1927....................
"........ Thánh-Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống. Còn
Hiệp-Thiên-Ðài tạm phải cất trƣớc Thánh-Thất tạm. Ðạo-hữu
lại, biểu khai phá đám rừng trƣớc miếng đất ấỵ Nhƣ vậy ngay
trung tâm rừng cách miếng đất trống chừng ba tấc rƣỡi, đóng
một cây cọc, đó Hiệp-Thiên-Ðài nhƣ vậỵ Ngoài bàu Cà-Na
(Ðộng-Ðình Hồ) vô chừng 50m, đóng một cây nọc ranh phía
Ao Hồ trở vô chừng 70m, đóng cây nọc ấy là khuôn viên TòaThánh. Lão dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất trống phải đo
vô Bàu Cà-Na 27m Lang Sa nghe à! Từ vuông 27m mỗi góc
của Ðài Bát-Quái, bề cao 9m; hình nóc mô lên, chỉ tám góc
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cho phân minh, trên đầu Ðài phải để cây đèn màu xanh, kế
nữa là Chánh-Ðiện, bề dài 81m, bề ngang 27m. Lão phải vẽ
mới đặng. Kế nữa Hiệp-Thiên-Ðài tủ vuông 27m, hai tầng, mỗi
tầng 9m, hai bên Hiệp-Thiên-Ðài, bên mặt thì có Lôi-Âm CổÐài, bên tả thì có Bạch-Ngọc Chung-Ðàị Lão phải vẽ mới
đặng.
Hộ-Pháp, 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.
"Bính, Thanh phải có mặt, còn kỳ dƣ không cho ai vào Ðiện
hết, nghe à! Phải mua miếng đất Bàu Cà-Na làm Ðộng-ÐìnhHồ..."
(Sở-dĩ chúng tôi trích lục và đăng trọn bài Thánh-ngôn trên đây
là vì triệt để tôn trọng sự tín-ngƣỡng cơ-bút của nền Ðại-Ðạo
Tam-Kỳ Phổ-Ðộ và đây cũng là một tài liệu hết sức quí báu
trong việc xây cất Tòa-Thánh Tây-Ninh mà biết bao tín-đồ
Cao-Ðài-Giáo hiện nay băn khoăn tìm hiểu).
Thế là sự kiến trúc Tòa-Thánh đƣợc thực hiện theo căn bản
lƣợc đồ do Thiêng-Liêng chỉ định...
Từ năm 1933 khởi công, nhƣng đến năm 1945 mới hoàn
thành. Vì trong khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1945 bị
gián đoạn...
Bởi lúc bấy giờ nƣớc nhà bị Pháp trị...
Hiện nay, mỗi lần nhắc đến thời gian xây cất Tòa-Thánh; biết
bao nhiêu ngƣời trong giới Tín-đồ và Chức-sắc chứa chan lệ
thảm.
Cơn quốc biến, chẳng những giang-san bị nhiều thảm họa,
nhân dân thống khổ điêu linh thôi, mà đến nỗi nơi thờ phƣợng
cũng chịu ảnh hƣởng chung...
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Khoảng thời gian 1941-1945 ngƣời Pháp lấy Tòa-Thánh làm
nơi xe đậu!...
Sau những trận đánh, giết hại lê dân, thƣờng cƣớp giựt của
cải và bắt trâu bò đem về đây giết thịt khao đãi nhaụ
Làm nhƣ thế, ngƣời Pháp cố ý phá hoại Ðạo Cao-Ðài, cũng vì
sự đe dọa tiêu diệt nền Ðạo, mà nhiều ngƣời phải băn khoăn
lo nghĩ. Trƣớc viễn ảnh đen tối ấy, họ không tìm đƣợc giải
pháp...
Do đó, giới Tín-đồ quá căm tức: một vì Tổ-quốc Việt-Nam, hai
vì bảo vệ nền Ðạo, mới lập quân đội để cứu vãn tình thế. Chớ
sự thật, Tôn chỉ và mục đích Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ không
hề có can dự việc chánh trị, dù là vấn đề hết sức nhỏ nhặt.
Hiện trạng đó còn bắt chúng ta nghĩ rằng sự tín-ngƣỡng quả
thật có hiệu lực tiềm tàng tự bản ngã con ngƣời nó âm thầm
nhƣ không có gì đáng kể... nhƣng sức mạnh của nó là sức
mạnh bất khả bạị Vì sự tín ngƣỡng đã xây dựng bằng nhiều lý
tƣởng căn bản, chuyển mạch lòng ngƣời tạo một đức tin mãnh
liệt.
Xuyên qua thời cuộc để tìm hiểu vài yếu điểm có liên quan đến
Ðạo Cao-Ðài, cũng nhƣ lịch sử kiến-trúc Tòa-Thánh; tƣởng
cũng có thể đáp ứng đƣợc nguyện vọng sƣu tầm và nghiêncứu của những ai muốn tìm hiểu về Ðạo Cao-Ðài và sự-tích
Tòa-Thánh.
Ðến đây, có lẽ du-khách sẽ thắc mắc tại sao Tòa-Thánh phải
cất tại vị-trí hiện hữu và ở nơi tỉnh Tây-Ninh?
Vì cơ huyền bí đã định: Tòa-Thánh phải cất tại tỉnh Tây-Ninh
để gần núi Ðiện-Bàsẽ có liên quan đến những phƣơng-pháp
tịnh-luyện của ngƣời tu sau nầỵ Ðó là bí-pháp liên-đới đến Hội
Long-Hoa, chúng tôi không đƣợc am tƣờng...
Có điều chứng tỏ rằng hiện giờ Ðạo Cao-Ðài có thành lập
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Vạn-Pháp-Cung tại chân núi Bà...Và xây cất tại vị-trí hiện hữu
cũng vì Ðức Cao-Ðài Ngọc-Ðế giáng cơ dạy ngày 20-2-1927
nhằm ngày 19-1 năm Bính-Dần nhƣ sau:
"Các con nghẹ.."
"Nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh địạ....
.......................................
Nếu Tòa Thánh xây cất tại:
"Cẩm-Giang, thì các con phải chịu khổ về phần ăn-uống
"Bến-Kéo, thì địa thế hẹp hòị................
"Suối Vàng thì đặng song phƣơng tiện chở chuyên không tiện,
song phong thổ tốt đẹp:...."
Nhƣ vậy chỉ có vị-trí hiện hữu là thích-ứng mọi phƣơng-diện.
Về sự bí-pháp vô-vị..Ðức Chí-Tôn dạy nhiều, nhƣng chúng tôi
xin trích đại-khái nhƣ sau:
"......................................
Các con phải hiệp chung nhau mà lo cho hoàn toàn TòaThánh, chi chi cũng ở tại Tây-Ninh nầy mà thôị Các con đã
hiểu Thánh-ý Thầỵ..."
Khi sửa soạn xây cất Tòa-Thánh thì những vị chức sắc định
kiến-trúc cho thật đồ sộ và nguy-ngạ..
Chính Ðức Lý-Thái-Bạch giáng cơ dạy những bậc nền TòaThánh phải hơn kém nhau 6 tấc và bề cao 9 thƣớc. Nhƣng
Ðức Chí-Tôn giáng cơ không cho, bảo sửa lại 3 tấc mà thôị..Vì
sợ tốn hao của nhơn sanh... Trong bài Thánh-giáo tại chùa
Gò-Kén dạy nhƣ vầy:
"Thời kỳ mạt kiếp nầy khiến mới có Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Các sự
hữu-hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển Ðạo lập lại
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vô-vi, các con coi thử bên nào chánh lý. Hữu hình phải bị hủydiệt chớ vô-vi chẳng thế nào diệt đặng... Thơ! Thầy đã khiến
con đi coi Ðế-Thiên, Ðế-Thích đặng xem cho tạng mặt một sự
hữu hình nội thế-gian ngày nay, ai cũng nhìn nhận cho là tối
đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng ".
Bài Thánh-Giáo trên đây thể hiện lòng từ-bi, triệt thấu sự khan
hiếm phƣơng tiện xây cất của Hội-Thánh đồng thời quan tâm
đến đạo-đức không phải ở chỗ nguy-nga, đồ-sộ đâụ.. đó chỉ là
hình thức tiêu biểu, có thể bị thời gian tàn phá nhƣ đền ÐếThiên, Ðế-Thích tại Cambodge vậỵ Cƣơng lĩnh của Ðạo là ở
chỗ vô-vi mà thôị
Ðây là cả một công-trình vĩ-đại, Thiên khiển Nhơn tạo một sự
mới mẻ, tuyệt-xảo; bao-hàm những bí-ẩn vô-vị..
Tóm lại, Tòa-Thánh Tây-Ninh hoàn-thành đƣợc, là do cơ bút
Thiêng-Liêng điều-khiển... Ngoài ra sự tạo tác thì kẻ công,
ngƣời của chung họp nhau lo, ngày nay mới thành thể-diện
Ðạo Cao-Ðài mà muôn đời công khó vẫn còn ghị...

NGÓ MỘT CÁI CŨNG ĐỦ TIÊU DIỆT
(Ngó là nhìn thẳng vào, một cái là chỉ một lần thôi; tiêu diệt là
không còn sót một thứ gì cả) Đó là một quyền-uy tối thƣợng
của Đức Thƣợng Đế, một khi hành phạt thì không còn một ai
qua khỏi. Tuy nhiên Ngài không thi hành bao giờ. Thế mà luật
vay trả, nhân quả của nhân loại khi Thiên điều trừng trị mà
nhân loại phải chịu tang thƣơng dƣờng ấy. Vào thời cùng cuối
này nhân loại phải chịu đủ thiên tai địa ách là nhắc nhở cho
việc sai trái của thế gian đó vậy
Thứ tƣ, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Cầm cả quyền hành vô lƣợng nơi tay, Thầy ngó
một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhƣng mà phép công
bình thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu
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nhiệm cho các con có thế lập công quả. Trung, Lịch, hai con
phải hội chƣ Thánh mà xin Khai Ðạo. Phải làm đơn mà dâng
cho Thầy xem xét sửa trƣớc nghe!"

NGOẠI BANG
外邦
F: Pays étranger.
(Ngoại là ngoài. Bang là nƣớc lân cận). Ngoại banglà nói
chung các nƣớc láng giềng, hoặc nƣớc ngoài.
Đức Lý dạy: "Tam Giáo Tòa chuyển pháp để trừ diệt cả lũ ma
hồn quỉ xác cho tiêu tận rồi đến lúc phục hƣng nền độc lập một
cách phi thƣờng. Còn lại toàn bậc nhơn tài trung nghĩa làm ích
nƣớc lợi dân sau nầy, nƣớc nhà bền vững, cơ Đạo cũng do đó
lan tràn truyền khắp cả ngoại bang. Chƣ Hiền Hữu cứ yên
tâm lo sắp đặt bề trong của mình, chờ sắp đến ra ứng dụng.
Ngày cận đây, chẳng phải xa đâu, nhƣng cơ thành lập một
cách bất ngờ, toàn cả nƣớc Nam không ai biết trƣớc đƣợc."
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện để rƣớc ngoại bang,
Phƣớc Thiện sản nghiệp bảo toàn thế gian.
Phƣớc Thiện gầy dựng giang san,
Cả chƣ vạn quốc đồng sang phục tùng.

NGOẠI NGHI
外仪
E: The exterior table.
F: La table extérieure.
Ngoại: Bên ngoài, ở ngoài. Nghi: cái bàn hƣơng án dùng làm
nghi thức.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoại nghi là nghi ngoài, tức là cái bàn hƣơng án đặt phía
ngoài của chánh điện để giới hạn phạm vi tế lễ từ ngoại nghi
vô tới nội nghi mà thôi.
Ngoại nghi chỉ là một cái bàn hƣơng án, không có thờ ai hết,
nhƣng trên Ngoại nghi cũng chƣng đủ các món: hƣơng, đăng,
hoa, quả, trà, rƣợu, cần nhứt là phải có một cặp chân đèn và
một cái lƣ hƣơng.
Nơi Thánh Thất, cặp Lễ sĩ xƣớng đứng ở hai bên Ngoại nghi.
Ngoại nghi đặt trƣớc bàn thờ Đức Hộ Pháp và cách bàn thờ
nầy chừng ba hay bốn thƣớc.

NGOẠI QUỐC
外國
F:Pays étranger.
"Đức Chí-Tôn ban cho bài thi có câu này: "Nam Bắc cùng rồi
ra ngoại-quốc" tức nhiên nền chơn giáo QUỐC ĐẠO, không
phải của ta thôi, mà lại của toàn nhơn-loại, là truyền giáo Nam
Bắc thành tƣớng rồi ra ngoại-quốc, tức là Tôn-giáo toàn-cầu
vậy".

NGOẠI THÂN
外親
(Ngoại: ngoài; thân là chính thân mình). Hạng ngoại thân là
những Chơn hồn chúng ta đã làm bạn mỗi lần tái kiếp làm
ngƣời. Mỗi kiếp làm ngƣời chúng ta có: cha, mẹ, anh em, bạn
tác, cả thân quyến đó là ngoại thân. Trái lại là Nội thân, tức
nhiên nhiều lần tái kiếp họp lại, thì đó là nội thân.
Ngoại thân Đức Chí-Tôn có nói: chúng ta có thể làm cho nó
chí thiện đƣợc, chính mình Đức Chí Tôn cũng sợ, sợ đến nỗi
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Ngài biểu lập sẵn dƣới thế này đi đặng giáo hóa họ lần lần.
Bởi cớ cho nên riêng Ngài khi lập Đạo kêu: Trang, Tƣơng,
Kỳ…mấy vị Đại Thiên Phong, biểu mỗi ngƣời đều lập Họ, lập
Họ tức nhiên là lập ngoại tông thiêng liêng của chúng ta đó
vậy, trọng yếu hơn hết là điều đó.
Tại sao Đức Chí-Tôn biểu lập Họ? – Nếu không có ngoại thân
thì Tiểu Thiên địa của chúng ta không có. Vì cớ cho nên các
Chơn linh cao siêu ngƣời ta đã lập một Thiên cung của họ rực
rỡ, điều trọng yếu hơn hết là những vị Giáo chủ, là ngƣời trong
thân thể của họ kêu đi, đi cả thảy đặng giúp sức cho họ. Chính
mình Đức Hộ Pháp cũng có Tông đƣờng lớn lắm, vinh vang
lắm; kém chăng là kém một hai Tông đƣờng vĩ đại nhƣ: DiLạc, Quan Thế Âm, A-Di-Đà mà thôi. Tông đƣờng của Hộ
Pháp cũng khá lắm, nên Đức Quyền Giáo Tông thƣờng có nói
giả ngộ, nói bóng, nói bí mật là Triều đình họ Phạm mạnh mẽ
hơn triều đình của họ Lê, nói bóng vậy thôi"

NGOẠI TÌNH
外情
F: Adultère.
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng trinh-tiết chẳng gìn,
"Có chồng còn lại ngoại tình với trai."

NGOẠI TÔNG
外宗
(Ngoại: ngoài; i: họ hàng, tông tộc) Ý nói là ngƣời ngoài dòng
họ, không đƣợc kể là ngƣời nối dõi tông đƣờng. Đây là một
quan niệm của thời phong kiến xem nhẹ ngƣời con gái vì lớn
lên thì theo chồng thờ cúng tổ tiên nhà chồng, nên xem ngƣời
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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con gái là "ngoại Tông", cho rằng "Nữ sanh ngoại tộc". Pháp
luật này noi theo chế độ phong kiến, thời bị trị của Tàu cả ngàn
năm, một luật lệ quá khắc khe và hầu nhƣ quái gở, xử bất
công với ngƣời nữ phái, khiến cho xã hội bị lùi đi và càng lạc
hậu, không biết khai thác tiềm năng quí trọng và áp chế ngƣời
nữ đủ điều.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà đoàn rằng:
Mặc ngƣời cha dễ mẹ duôi,
Ngoại Tông nƣơng phận, nếm mùi trân cam.

NGOAN ĐẠO
E: Pious.
F: Pieux.
Ngoan: có nết na, dễ bảo. Đạo: tôn giáo.Ngoan đạo là hoàn
toàn tin tƣởng tôn giáo, vâng theo các luật đạo một cách
nghiêm chỉnh và vui vẻ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thơ! Con đã ngoan đạo, mà sự ngoan đạo của con đó
còn độ lắm kẻ.

NGOAN NGẠNH
E: Stubborn.
F: Têtu.
Ngoan-ngạnh: Ƣơng ngạnh, bƣớng bỉnh, cứng đầu cứng cổ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Tánh ngoan-ngạnh không vì cô bác,
"Thói lăng-loàn bạn tác khinh-khi."
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NGOAN NGÙY
Ngoan-ngùy: Dễ dạy, biết vâng lời.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
"Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
"Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
"Thiện-lương chơn-chánh đức không lường."

NGỌC
玉
玉 ngọc, túc. Ngọc, đá báu. Đẹp. Nhƣ ngọc diện 玉面 mặt đẹp
nhƣ ngọc. Dùng để nói các bậc tôn quý. Nhƣ ngọc thể 玉體
mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc… Vo thành. Nhƣ vƣơng
dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Thi Kinh 詩經) vua muốn gây dựng
cho mày thành tài. Một âm là túc. Ngƣời thợ ngọc. Họ Túc.
Ngọc 玉 là chỉ chung vàng bạc, ngọc ngà, đá quí, là của cải số
một ở trong đời. Thƣờng nói ngọc ngà châu báu là thứ quí
hiếm. Chiết tự chữ NGỌC玉 là dạng chữ VƢƠNG 王 nhƣng
có thêm một chấm ở phần dƣới, nếu nét chấm ấy đem đặt lên
trên đầu của chữ, sẽ thành ra chữ CHỦ 主 (chúa), họăc cho
nó biến đi tức là hòa nhập vào bên trong thì thành ra chữ
VƢƠNG. Có câu: "Ngọc tàng nhứt điểm xuất vi chúa nhập vi
Vƣơng" 玉藏一點出為主入為王 Có nghĩa là chữ Ngọc có chứa
một điểm, nếu đem điểm ấy ra ngoài thành ra chữ chúa 主
hoặc nếu điểm ấy nhập vào trong thì thành ra chữ Vƣơng 王
(đây là một lối chơi chữ của ngƣời xƣa rất ý nghĩa).
Thi văn dạy Đạo:
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

157

Ngọc lành đáng giá biết bao lăm,
Ðể mẻ thì ai chẳng tiếc thầm.
Ðạo đức mãn đời đừng trở dữ,
Làm cho mất nghiệp mấy muôn năm.

NGỌC ẨN
Ngọc ẩn 玉隱: ngọc còn ở trong đá chƣa phát hiện
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng thiên bất phụ chí anh hào.

NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ
玉不琢不成器
Thánh nhân nói: "Ngọc bất trác bất thành khí" nghĩa là Ngọc
chẳng giồi chẳng nên giống tốt. Ngọc ngà là vật quí báu của
đời, nếu không biết cách trau-giồi, thành ra một vật vô giá trị
cũng nhƣ con ngƣời có một tánh lành, mà chẳng hay trọng
dƣỡng để cho nó trở nên hung ác thì gọi là mất nguồn cội.
Cho nên bậc nào cũng lo tu-hành là điều cần nhứt."

NGỌC CÁC
玉閣
E: Rich and noble family.
F: Famille riche et noble..
Ngọc các 玉 閣: gia đình giàu có, quyền quý.
Tiên Cô Thất-Nƣơng Vƣơng Thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn có giả danh là Đoàn Ngọc Quế, cho thi:
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Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài.

NGỌC CẦU LAM
Ngọc cầu Lam là cái chày bằng ngọc để giã thuốc mà Bùi
Hàng dùng làm sính lễ cƣới nàng Vân Anh ở tại cầu Lam (Lam
kiều) theo điển tích sau đây:
Bùi Hàng, ngƣời đời Đƣờng, đi thi hỏng, trở về nhà. Trên
đƣờng đi, Bùi Hàng gặp nàng Vân Kiều tặng bài thơ:
Một chén quỳnh tƣơng dễ cảm tình,
Chày sƣơng giã thuốc gặp Vân Anh.
Lam kiều là chốn Thần Tiên đấy,
Len lỏi làm chi đất ngọc kinh.
Ý của Vân Kiều là khuyên Bùi Hàng không nên len lỏi vào
chốn quan trƣờng ở kinh đô, mà nên đến Lam kiều (cầu Lam)
là chốn Thần Tiên, dùng chày ngọc giã thuốc thì gặp đƣợc
nàng Tiên Vân Anh. Bùi Hàng đọc thơ xong thì lòng nghi hoặc,
nhƣng cũng thuê ngựa đi đến Lam kiều thử coi thế nào. Khi
đến đấy thì Bùi Hàng cảm thấy khát nƣớc lắm, phải dừng
ngựa lại, rồi vào nhà của một Bà Lão ở bên đƣờng để xin
nƣớc uống. Bà Lão biểu cháu gái là Vân Anh bƣng nƣớc ra.
Bùi Hàng nhìn thấy Vân Anh tuyệt đẹp thì nhớ lại bài thơ của
Vân Kiều, liền ngỏ ý cầu hôn. Bà Lão nói: Trƣớc đây, Tiên có
cho Lão một thứ thuốc, bảo rằng phải có cái chày bằng ngọc,
giã thuốc đủ 100 ngày thì uống đƣợc trƣờng thọ. Lão định hễ
ai hỏi cƣới Vân Anh thì phải có cái chày ngọc làm sính lễ thì
Lão mới gả, còn vàng bạc thì Lão đây không cần. Bùi Hàng xin
Bà Lão chờ để chàng lên đƣờng đi tìm chày ngọc. Chàng may
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mắn tìm mua đƣợc chày ngọc, liền đem về Lam kiều dâng lên
Bà Lão.
Bà Lão nói: Có đƣợc chày ngoc rồi thì ở đây giã thuốc cho Lão
đủ 100 ngày mới đƣợc thành thân cùng Vân Anh.
Bùi Hàng làm y lời. Thuốc giã xong, Bà Lão uống ngay, rồi tổ
chức đám cƣới cho Bùi Hàng và Vân Anh.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Lỡ lối cũ động đào lạc bƣớc,
Khó cầm duyên đợi ngọc cầu Lam,
Thân Tiên dầu lỡ gót phàm,
Gƣơng xƣa lỗi ráp, ai cầm làm chi?

NGỌC CHÁNH PHỐI SƢ
Trong ba phái: Thái, Thƣợng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dƣới đây của Đức Lý GiáoTông (Ngọc đây là Ngọc Chánh Phối Sƣ Chƣởng quản)
THÁI : Hộ, Lƣơng, Công ngoại chủ trƣơng
THƢỢNG: Học, Y, Nông chấp phƣơng cƣơng
NGỌC: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tƣờng.
Bài Thánh ngôn trên có nghĩa nhƣ sau:
- Phái Thái coi ba viện: Hộ viện, Lƣơng viện, Công viện, coi
sóc, (đốc suất) bên ngoài.
- Phái Thƣợng coi ba viện: Học viện, Y viện, Nông viện, đảm
trách phƣơng pháp làm cho Đạo mạnh thêm.
- Phái Ngọc coi ba viện: Hòa viện, Lại viện, Lễ viện. Đây là
quyền cai quản của phái Ngọc.
Chín Viện phân qua cho xem, phải biết rõ, một cách tƣờng tận.
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NGỌC CHƢỞNG PHÁP Thái Lão Sƣ Trần Văn Thụ
Thái Lão Sƣ Trần Văn Thụ - Chánh vị (1857-1927)
Ngài Trần Văn Thụ sanh
năm Ðinh Tỵ (1857) tại làng
Ðức Hƣng, tổng Dƣơng Hòa
Hạ, tỉnh Gia Ðịnh. Thuở nhỏ
Ngài học chữ Nho, lớn lên
làm nghề dạy học. Năm Ðinh
Mùi (1907) Ngài đến chùa
Vĩnh Nguyên Tự tại làng
Long An, quận Cần Giuộc,
thọ giáo với Thái Lão Sƣ Lê
Ðạo Long, thế danh là Lê
Văn Tiểng (1843-1913) để
học Ðạo Minh Sƣ. Ngài
đƣợc Sƣ phụ Lê Ðạo Long
thâu nhận và ban cho pháp
danh là Trần Ðạo Minh. Ngài
là đệ tử lớn nhứt trong các đệ tử của Thái Lão Sƣ Lê Ðạo
Long nơi Vĩnh Nguyên Tự. Ðến năm Bính Dần (1926), tức là
sau khi Thái Lão Sƣ Lê Ðạo Long liễu đạo 12 năm, Thái Lão
Sƣ giáng cơ cho biết là Ngài đã đắc quả Nhƣ Ý Ðạo Thoàn
Chơn Nhơn, và khuyên các đệ tử nay tùng giáo theo Ðức Cao
Ðài Ngọc Ðế. Các đệ tử vâng theo lời Ngài và do đó, Vĩnh
Nguyên Tự trở thành cơ quan của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
thuở đầu tiên và sau nầy trở thành Thánh Thất của Ðạo Cao
Ðài gọi là Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự.
Ngài Trần Ðạo Minh lúc đó đã tu lên đến bực Thái Lão Sƣ và
con trai Ngài Lê Ðạo Long là Lê Văn Lịch tu tới bực Dẫn Ân,
đạo hiệu Lê Xƣơng Tịnh, cùng các đệ tử khác tại Vĩnh Nguyên
Tự, đều vâng lịnh Ðức Nhƣ Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn, tùng
giáo Ðấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài Trần Văn Thụ (pháp danh Trần Ðạo Minh) đƣợc Ðức
Chí Tôn giáng cơ ân phong là: Nho Tông Chƣởng Giáo Tuyên
Ðạo Thiền Sƣ Ðại Ðức Ðại Hòa Ðạo Sĩ: Chƣởng Pháp phái
Ngọc, trong đàn cơ tại Vĩnh Nguyên Tự đêm mùng 10-9-Bính
Dần (dl: 16-10-1926). Kể từ khi Ngài Trần Văn Thụ thọ phong
Ngọc Chƣởng Pháp, Ngài vâng lịnh Ðức Chí Tôn, cùng với
các vị Chức sắc Thiên phong khác lo đi hành đạo, phổ độ
nhơn sanh. Khi làm lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm ở Chùa Từ
Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh), ngày 15-10-Bính Dần (1926) thì
Ngài Ngọc Chƣởng Pháp thƣờng xuyên hành đạo tại đó, để
cùng quí Chức sắc cao cấp khác soạn thảo Tân Luật theo lịnh
dạy của Ðức Chí Tôn. Qua năm sau, tức là năm Ðinh Mão
(1927) Ngài Ngọc Chƣởng Pháp lâm bịnh, Ngài trở về nhà an
dƣỡng tại làng Trƣờng Bình, quận Cần Giuộc. Sau đó Ngài
đăng Tiên vào ngày 14-5-Ðinh Mão (dl: 13-6-1927), hƣởng thọ
71 tuổi. Tất cả các Ngài: Ðầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt, Ðầu Sƣ
Ngọc Lịch Nguyệt, Chánh Phối Sƣ Thái Thơ Thanh, Chánh
Phối Sƣ Thƣợng Tƣơng Thanh, Phối Sƣ Thái Ca Thanh, cùng
nhiều Chức sắc khác đến thọ tang và phúng điếu. Bởi cơ Ðạo
còn sơ khai, đang tạm ở Từ Lâm Tự, nên gia đình Ngài Ngọc
Chƣởng Pháp Trần Văn Thụ đƣa linh cữu của Ngài an táng
nơi quê nhà ở làng Thới Hiệp, cạnh ngôi chùa cũ của Ngài,
nay là Ấp 1 Xã Hiệp Phƣớc, quận Nhà Bè. Năm Bính Tý
(1996) Ban Cai Quản Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự đã lấy cốt
của Ngài Ngọc Chƣởng Pháp đem cải táng về đất phía sau
Vĩnh Nguyên Tự, nằm cạnh ngôi mộ của Ngài Thái Lão Sƣ Lê
Ðạo Long. Di ảnh của Ngài Ngọc Chƣởng Pháp đƣợc thờ nơi
Hậu Ðiện Vĩnh Nguyên Tự, cùng với di ảnh của Ðức Nhƣ Ý
Ðạo Thoàn Chơn Nhơn và của Ngài Ðầu Sƣ Ngọc Lịch
Nguyệt. Ðức Ngọc Chƣởng Pháp thƣờng giáng cơ dạy đạo tại
Vĩnh Nguyên Tự, xƣng hiệu là: Thiết Quang Chơn Nhơn.
Trong quyển sách ÐẠO NGUYÊN CHÁNH NGHĨA do Vĩnh
Nguyên Tự in năm 1939, có in hình Ðức Ngọc Chƣởng Pháp
Trần Văn Thụ, đề là: Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Ngọc Chƣởng
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Pháp Trần Ðạo Minh Thiết Quang Chơn Nhơn, Ngọc Chiếu,
với hai câu liễn đặt ở hai bên ảnh là:
- CHƢỞNG khai Nho phái Tam Kỳ Ðạo,
- PHÁP hóa Thiền Tông Tứ giáo truyền

NGỌC CHƢỞNG PHÁP Thái Lão Sƣ Trần Ðạo Quang
Thái Lão Sƣ Trần Ðạo Quang (1870-1946)
(Đây là trƣờng hợp đặc biệt)
Ngài Trần Ðạo Quang, thế
danh là Trần Văn Quang (có
tài liệu chép là Trần Thanh
Nhàn) sanh ngày 10-11Canh Ngọ (dl: 31-12-1870)
tại Ban Dầy, quận Cai Lậy,
tỉnh Mỹ Tho. Ngài là con trai
duy nhứt của ông Trần Chí
Hiếu và bà Dƣơng Mỹ Hậu.
Hai ông bà làm nghề nông
và tu theo đạo Minh Sƣ, tông
Phổ Tế. Ngài có lòng mộ đạo
từ nhỏ. Năm 12 tuổi, Ngài
noi theo cha mẹ, tu theo đạo
Minh Sƣ. Năm 16 tuổi, Ngài
bắt đầu ăn chay trƣờng. Thái Lão Sƣ Trần Ðạo Cửu nhận làm
thầy đứng ra khai thị cho Ngài. Năm 21 tuổi, Ngài xuất gia tu
hành, bắt đầu tu Nhứt Thừa: Nhứt bộ rồi Nhị bộ và Tam bộ,
sau tiến lên tu Nhị Thừa qua bốn bậc: Thiên Ân, Chứng Ân,
Dẫn Ân, Bảo Ân; rồi Ngài tiếp tục tu lên Tam Thừa, qua hai
bậc: Ðảnh Hàng, lấy đạo hiệu Trần Vận Quang. Thập Ðịa là
Thái Lão Sƣ: lấy đạo hiệu là Trần Ðạo Quang. Năm nầy Ngài
đƣợc 45 tuổi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thái Lão Sƣ Trần Ðạo Quang đƣợc sự tín nhiệm của 12 vị Lão
Sƣ Tông Phổ Tế đạo Minh Sƣ ở Việt Nam, nên Ngài về trụ trì
chùa Linh Quang Tự là Tổ đình của Tông Phổ Tế ở Việt
Nam..Tổ Sƣ của Tông Phổ Tế đạo Minh Sƣ bên Tàu là Thái
Lão Sƣ Trần Ðạo Khánh dự định phong cho Ngài Trần Ðạo
Quang làm "Việt Nam Ðệ Nhứt Tổ" của Tông Phổ Tế đạo Minh
Sƣ ở Việt Nam. (Tài liệu của Huệ Nhẫn)
Trong lúc đó thì Lão Sƣ Nguyễn Văn Tƣơng và Nguyễn Văn
Kinh đã đƣợc Ðức Chí Tôn độ theo Ðạo Cao Ðài, nên hai Ngài
xin lập đàn cơ tại Linh Quang Tự để Ðức Chí Tôn độ Ngài Thái
Lão Sƣ Trần Ðạo Quang luôn, Ngài Trần Ðạo Quang đƣợc
Ðức Chí Tôn độ nên bằng lòng qui hiệp vào Ðạo Cao Ðài.
Khi Ngài Thƣợng Chƣởng Pháp Nguyễn Văn Tƣơng đăng
Tiên tại làng Hữu Ðạo quận Cai Lậy thì hơn một tháng sau,
Ðức Chí Tôn phong Ngài Trần Ðạo Quang làm Quyền Thƣợng
Chƣởng Pháp ngày 12-12-Bính Dần (dl: 15-1-1927). (Theo
Ðạo Sử của Bà NÐS Hƣơng Hiếu Q.2 trang 172 và 192)
Phải chăng vì Ngài Thƣợng Chƣởng Pháp Tƣơng qui Thiên
sớm, nên phải phong Ngài Trần Ðạo Quang làm Quyền
Thƣợng Chƣởng Pháp để dâng Luật lên cho có đủ số chăng?
Rồi sau đó mới ân phong Ngọc Chƣởng Pháp. Khi Ngài Ngọc
Chƣởng Pháp Trần Văn Thụ đăng Tiên ngày 14-5-Ðinh Mão,
thì sau đó ít lâu, Ðức Chí Tôn ân phong Ngài Trần Ðạo Quang
làm Ngọc Chƣởng Pháp chánh vị. Nhƣng Ngài vẫn xuất ra lập
Chi phái. Ấy là từ trong cơ Ðạo phân chia ra làm Chi phái. Thế
nên nói đây cũng là trƣờng hợp đặc biệt là vậy.
Năm 1931 Phối Sƣ Thái Ca Thanh rút khỏi Tòa Thánh Tây
Ninh về Mỹ Tho lập phái Minh Chơn Lý, Ngài Ngọc Chƣởng
Pháp hợp tác với Minh Chơn Lý, sau đó thấy ông Ca và ông
Phùng sửa đổi hết cách thờ phƣợng, nên Ngài rút khỏi Minh
Chơn Lý, xuống Bạc Liêu hợp với ông Cao Triều Phát mở ra
phái Minh Chơn Ðạo năm 1935. Năm 1937, Ngài Ngọc
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Chƣởng-Pháp ra hành đạo ở Ðà Nẵng. Lúc đi ra Trung, Ngài
Ngọc Chƣởng Pháp không có giấy thuế thân, nên Ngài lấy
giấy thuế thân của ngƣời trong làng tên là Hà Văn Thuần để
xin làm căn cƣớc thì mới đƣợc phép ra Trung. Cho nên khi
hành đạo ở Ðà Nẵng Ngài lấy tên là Hà Văn Thuần. Ngài ủng
hộ bổn đạo nơi đây xây dựng đƣợc Thánh Thất Trung Thành,
để làm cơ sở hoạt động của Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt.
Ngày 17-2-Bính Tuất (dl: 20-3-1946), Ngài Ngọc Chƣởng Pháp
Trần Ðạo Quang qui thiên tại chùa Linh Quang Tự ở Gò Vấp,
Gia Ðịnh, hƣởng thọ 77 tuổi. Thi hài của Ngài đƣợc an táng tại
nghĩa trang Minh Sƣ gần Linh Quang Tự. Sau nầy, do nhu cầu
mở rộng sân bay Tân Sơn Nhứt, Linh Quang Tự và nghĩa
trang đều bị giải tỏa, bổn đạo cải táng Ngài về phần đất ở phía
sau Thánh-Tịnh Minh Kiến Ðài vào ngày 15-8-Kỷ Mùi (1956)
thuộc xã Thông Tây Hội, thuộc quận Gò Vấp.

NGỌC CUNG
玉宮
E: Palace of Immortals.
F: Palais des Immortels.
Ngọc: Thứ đá quí có màu rất đẹp, là vua của loài đá, chỉ sự
quí báu, cao quí. Cung: cung điện. Ngọc cung là cung điện
bằng ngọc, chỉ cõi Tiên, nơi ở của các vị Tiên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trƣớc có căn duyên ở Ngọc cung.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGỌC ÐẦU SƢ NGỌC LỊCH NGUYỆT (Lê Văn Lịch)
Thế danh Lê Văn Lịch (1890-1947)
Ngọc Lịch Nguyệt là Thánh
danh của Ngài Lê Văn Lịch,
khi Đức Chí Tôn phong Ngài
làm Đầu Sƣ phái Ngọc. Ngài
Ngọc Lịch Nguyệt, cùng
đƣợc Thiên phong một lƣợt
với Ngài Ðầu Sƣ Thƣợng
Trung Nhựt, trong cuộc
Thiên phong đầu tiên tại nhà
Ngài Lê Văn Trung ở Chợ
Lớn, vào đêm 12-3-Bính Dần
(dl: 23-4-1926). Đạo hiệu là
Thạch Ẩn Tử, sanh ngày
mùng 1 tháng 9 năm Canh
Dần (dl: 14-10-1890) tại làng
Long An, quận Cần Giuộc,
tỉnh Chợ Lớn. Thân sinh của Ngài là Cụ Lê Văn Tiểng, tu theo
Đạo Minh 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 của Ngài Lê Văn Lịch là Cụ Bà Trần Thị Đắc. Ở đây
có sự liên hệ gia đình với Ngài Trần Văn Thụ (Ngọc Chƣởng
Pháp). Con gái của Ngài Trần Văn Thụ là Trần Thị Khá đƣợc
gả cho Ngài Lê Văn Lịch. Ông Bà Lê Văn Lịch sinh hạ một
ngƣời con gái là Cô Lê Ngọc Trang, Đạo hiệu là Bạch Tuyết.
Ngài Lê Văn Lịch thọ nhận từ phụ thân bí thuật huyền môn của
Đạo Lão (Tiên giáo) và Y thuật. Sau khi nhập môn vào Đạo
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Cao Đài, Ngài không dùng bí thuật huyền môn nữa, chỉ truyền
lại cho con gái Lê Ngọc Trang về Y học cổ truyền.
Đầu năm Bính Dần 1926, quí Ngài Cao Quỳnh Cƣ và Phạm
Công Tắc đƣợc lịnh Cơ Bút dạy xuống Vĩnh Nguyên Tự lập
đàn cầu cơ, Đức Nhƣ Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (Cụ Lê Văn
Tiểng, đạo hiệu Lê Đạo Long, thân sinh của Ngài Lịch) giáng
cơ dạy Ngài Lịch, lúc bấy giờ đã tu tới bực Dẫn Ân (Minh
Đƣờng), phải hiệp với quí Ngài Cƣ, Tắc để mở Đạo Cao Đài.
Trong thời gian nầy, Ngài Đốc phủ Nguyễn Ngọc Tƣơng đang
làm Chủ quận Cần Giuộc đã gia nhập Đạo Cao Đài, nên cũng
khuyên Ngài Lê Văn Lịch nhập môn vào Đạo. Đêm 12-3-Bính
Dần (dl: 23-4-1926) Ngài Lê Văn Lịch đƣợc Đức Chí Tôn giáng
cơ ân phong Ngọc Đầu Sƣ, Thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt,
cùng một lƣợt với Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt, trong
cuộc Lễ Thiên phong đầu tiên tổ chức tại nhà Ngài Lê Văn
Trung ở Chợ Lớn. Trong Thánh ngôn, Đức Chí Tôn có giáng
cơ dạy Ngài Ngọc Lịch Nguyệt nhƣ sau:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I.14: "CAO ĐÀI. Lịch! Con nghe Phật
Nhƣ Lai nói chƣa? Tam Kỳ Phổ Độ là gì? Là phổ độ lần thứ
ba. Sao gọi là phổ độ? Phổ Độ nghĩa là gì? - Phổ là bày ra, độ
là cứu chúng sanh. Muốn trọn hai chữ Phổ độ, phải làm thế
nào? Chúng sanh là gì? -Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ
không phải là lựa chọn một phần ngƣời, nhƣ ý phàm các con
tính rối. Muốn trọn hai chữ Phổ độ, phải làm thế nào? Thầy
hỏi? -Phải bày bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Con phải
luyện lại cho thành, nội trong tháng năm nầy về theo Trung đi
truyền đạo. Nghe và tuân theo. Phải mặc y phục nhƣ Trung,
mà màu hồng."
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 2) "Thích Ca Nhƣ Lai thị Ngã, dục
cứu chúng sanh, tá danh Cao Đài Đại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?
Hữu Ngã đồ Thái Đầu Sƣ tại thử, nhĩ vô thức luyện đạo, Ngã
phái Ngọc Đầu Sƣ chỉ giáo thọ bửu pháp.Tam thập tứ vị chúng
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sơn bất tri Chơn lý luyện thành. Ngã vi Chủ khảo giáo hóa.
Khả tuân Ngã mạng. Nhữ đẳng tu thọ pháp, tu thọ pháp. Khâm
tai!"
Diễn nôm: Thích Ca Nhƣ Lai là Thầy (Ta), muốn cứu chúng
sanh, mƣợn danh Cao Đài Đại Bồ Tát. Con biết không? Có
học trò của Thầy là Thái Đầu Sƣ tại đây, nó không biết luyện
đạo. Thầy phái Ngọc Đầu Sƣ chỉ giáo thọ bửu pháp. 34 vị tăng
không biết Chơn lý luyện thành. Thầy là Chủ khảo giáo hóa.
Khá tuân lịnh Thầy. Các con tu thọ pháp, tu thọ pháp. Kính vậy
thay!
Những ngày đầu Khai Đạo, Ngài Ngọc Lịch Nguyệt đóng vai
trò quan trọng không kém Ngài Thƣợng Trung Nhựt. Ngài
đƣợc lịnh Đức Chí Tôn sƣu tập 3 bài Kinh Tam giáo trong Kinh
Tam Thánh Đại Động để làm Kinh của Đại Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ. Ngài cùng với Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt phụng
soạn và ban hành quyển "TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH", trong
đó các bài Kinh Nhựt Tụng của Đạo Cao Đài đƣợc viết bằng
chữ Nho, chữ Nôm và chữ quốc ngữ, cùng là giải thích ý
nghĩa tổng quát của mỗi câu kinh, có phần phụ thêm giải về
Nghi tiết phụng thờ của Đạo Cao Đài, in và ban hành vào năm
Mậu Thìn (1928).
Khi hai Ông Nguyễn Ngọc Tƣơng và Lê Bá Trang rút khỏi Tòa
Thánh Tây Ninh lập Ban Chỉnh Đạo ở Bến Tre, thì Ngài Ngọc
Lịch Nguyệt cũng rời Tòa Thánh, trở về Vĩnh Nguyên Tự tu
hành theo lối "độc thiện kỳ thân".
Năm 1943, trong công cuộc nhà cầm quyền Pháp khủng bố
Đạo Cao Đài, Ngài bị họ bắt đày đi Côn Đảo, đến năm 1945
Ngài mới đƣợc trả tự do trở về. Ngài Đầu Sƣ Ngọc Lịch
Nguyệt bị sát hại trong cuộc chiến chống Pháp xâm lƣợc của
phong trào Việt Minh, Ngài qui thiên tại Chợ Lớn ngày 2-9Đinh Hợi (dl: 15-10-1947) thọ 58 tuổi. Mộ của Ngài đặt tại phần
đất phía sau Vĩnh Nguyên Tự, gần mộ của thân phụ Ngài là
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Cụ Lê Văn Tiểng. Ngài Ngọc Lịch Nguyệt thỉnh thoảng có
giáng cơ tại đàn cơ ở Vĩnh Nguyên Tự. Ngày 7-1-Ất Tỵ (1965),
Ngài Ngọc Lịch Nguyệt giáng cơ, xin trích lục ra sau đây:
THI:
NGỌC chiếu khai xuân đã vẹn tròn,
LỊCH trình quí giá đáng vàng son.
NGUYỆT lai sẽ rõ cơ mầu nhiệm,
Mừng thấy đệ huynh chí chẳng mòn.
Hỡi chƣ Hiền đệ, Hiền muội!
THI
Bần Đạo thấy khắp trong huynh đệ,
Gối đã dùn, chẳng nệ mỏi xƣơng.
Bạc màu tóc đã điểm sƣơng,
Mà không nệ nhọc trên đƣờng quả công.
Thiệt quí giá phúc hồng hiếm có,
Bƣớc dặm trƣờng đi đó đi đây.
Phổ thông giáo lý Đạo Thầy,
Thiêng liêng nƣơng đó giải bày thiệt hơn.
Dầu nóng bức chẳng sờn cực nhọc,
Dẫu ngày đêm lăn lóc phụng hành.
Hiệp hòa lớn nhỏ em anh,
Rày đây mai đó chẳng canh cải lời.
Bần Đạo thấy nghĩ thôi quá tiếc!
Mảnh thân phàm bị diệt tiêu tan.
Lấy đâu làm một con thoàn,
Để cùng huynh đệ một đàng thi đua.
Còn ở tục dễ thừa hành đạo,
Nƣơng cõi đời giả, tạo cái Chân.
Có nhiều phƣơng tiện xa gần,
Để mà khuyến thiện dìu nhân trở về.
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Nhƣ Bần Đạo lỡ bề thoát tục,
Cõi vô hình mấy lúc tiếc thƣơng.
Tùng chung Tiên Phật một đƣờng,
Muốn dìu sanh chúng phải nƣơng cơ huyền.
Vì lẽ đó lời khuyên hơn thiệt,
Để đệ huynh nghiệm biết gần xa.
Ráng mà khắc kỷ xông pha,
Ráng mà giữ tánh để ra giúp đời.
Đừng bê trễ than ôi uổng bấy!
Đời mỏi mòn chẳng phải còn xa.
Trƣớc tiên gìn giữ chữ HÒA,
Tuy rằng số ít mà ra muôn phần.
Đến chùa, Thất, rửa lần tội lỗi,
Nghe kệ kinh tắm gội linh hồn.
Mau chân mà tiến bƣớc dồn,
Quả đầy công đủ bảo tồn nguyên căn.
THI
Căn lành gìn giữ chớ buông lơi,
Dù mấy năm qua cũng một đời.
Mải miết mặc, ăn cùng chỗ ở,
Hơi tàn vạn sự thảy buông trôi.
Nguơn linh Ngài là Dƣơng Tiễn
Là một trong Thất Thánh, đời Phong Thần. Dƣơng Tiễn rất tài
giỏi, có nhiều mƣu lạ và có nhiều phép biến hóa không lƣờng.
Trƣớc khi khởi sự Chinh Đông, đánh Ngũ quan, diệt vua Trụ,
Dƣơng Tiễn lạy thầy là Ngọc Đảnh Chơn Nhơn, hỏi việc chinh
chiến sắp tới thế nào. Ngọc Đảnh Chơn Nhơn đáp:
- Ngƣơi khác với ngƣời ta xa lắm.
Nói rồi ngâm rằng:
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Tập luyện huyền công, ai sánh kịp,
Tung hoành thế giới, bực nào hơn.
Dƣơng Tiễn nhờ có Thất thập nhị Huyền công (72 phép biến
hóa), nên đã giúp Tử Nha rất đắc lực, tạo nhiều kỳ công.

NGỌC ĐẾ
玉帝
Ngọc Đế là nói tắt của từ "Ngọc Hoàng Thƣợng Đế"
Mỗi lần khai Đạo, Đức Ngọc Đế đều lấy Thánh danh riêng,
nhƣ đời Châu Sơ, Ngài giáng thế bên Trung Hoa lập Đạo Tiên,
thì lấy Thánh danh là Lão Tử, qua lối Trung Châu (giữa đời
nhà Châu), Ngài giáng sanh bên Ấn Độ, lập thành Đạo Phật,
Ngài lại lấy Thánh danh là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đời Hớn,
giáng sanh lập Đạo Thánh, Ngài lại lấy Thánh danh là Jésus.
Ngài phổ độ lần nầy là lần thứ ba bên Á Đông, nên gọi là Tam
Kỳ Phổ Độ. Ngày nay, tùy theo thời thế, Ngài không giáng
sanh nhƣ hai lần trƣớc, chỉ dùng huyền diệu Tiên Bút mà
truyền Đạo, Ngài lại lấy Thánh danh là CAO ĐÀI. Vả lại, Cao
Đài là Thánh danh tắt, chớ toàn danh là: "Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát".
-Cao Đài là Đài Cao, chỉ về chỗ cao thƣợng của Đạo Nho;
-Tiên Ông là chỉ về Đạo Tiên,
-Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ về Đạo Phật.
Thánh danh ấy gồm đủ Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt. Tuy vẫn gọi Thánh danh là Lão Tử, Thích Ca, Jésus,
Cao Đài, chớ cũng một Chơn linh của Đức Thƣợng Đế".
Muốn nhập môn vào Đạo Cao Đài phải lập Minh thệ:
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Họ gì? Tên gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc
Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chƣ Môn-đệ, gìn luật lệ
Cao-Đài, nhƣ sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục" (36 chữ).
Thầy có giáng Cơ cho Thi:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết bàn.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng NGỌC ĐẾ ngự trần gian!

NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ (1)
E: Jade Emperor.
F: Empéreur de Jade.
Xƣa gọi là Ông Trời, là Ngọc Đế… Nay "Ðức Ngọc Hoàng
Thƣợng-Ðế vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhơn sanh
sa vào nơi tội lỗi nên dụng Huyền-diệu Tiên-Thiên giáng cơ
giáo Ðạo". Ngài giáng Cơ dạy rằng:
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƢƠNG
Thiên đàng nhứt thế biến Lôi Âm
Tận độ nhơn sanh thoát tục phàm,
Chánh giáo phát khai thiên thế mỹ,
Thâu hồi hiệp nhứt Đạo kỳ Tam.
(Cao Đài Thƣợng Đế)
Các Ngài không thông suốt đƣợc bài thi nên thỉnh Đấng AĂÂ
xin giải nghĩa, đƣợc giải nhƣ vầy:
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế là Trời, viết là dạy rằng:
- Cao Đài chỉ Nho giáo,
- Tiên ông chỉ Đạo giáo,
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- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Thích giáo,
Giáo đạo Nam Phƣơng là dạy Đạo ở phƣơng Nam.
Nghĩa là Ông Trời giáng trần qui Tam giáo Nho, Thích, Đạo,
dạy Đạo ở phƣơng Nam".
Theo Ðạo Sử, Ðức Chí Tôn đến với nhóm Xây bàn (gồm ba
Ông: Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang) vào hạ
tuần tháng 7 năm Ất Sửu (1925) với danh xƣng là AĂÂ. Khi
dạy Đạo cho ba ông thì Ðức Chí Tôn xƣng là Thầy và gọi các
ông là Môn đệ. Vì lời cam kết nên ba ông không dám tìm hiểu
Ðấng AĂÂ là ai, chỉ biết đó là một Ðấng Đại Tiên, có quyền uy
rất lớn nơi cõi vô hình. Mãi đến đêm Noel, 24 rạng 25 tháng 12
năm 1925, Ðấng AĂÂ mới giáng cơ cho bài Thánh giáo sau
đây và cho biết Ngài là Ðấng Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế, nay gọi
là Ðấng "Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha-Tát " Ngài giáng
cơ dạy Đạo ở nƣớc Việt Nam:
Muôn kiếp có TA nắm Chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hƣởng ân Thiên.
Ðạo mầu rƣới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của TA
xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe). TA rất vui lòng mà
đặng thấy Đệ-tử kính mến TA nhƣ vậy. Nhà nầy sẽ đầy ơn TA.
(Nhà của M. C...) Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi TA. TA sẽ
làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến TA hơn nữa".
Chú giải:
Décembre (tiếng Pháp): Tháng 12 dƣơng lịch.
Europe (tiếng Pháp): là Châu Âu.
Thái Tây (Thái là thịnh vƣợng. Thái Tây là các siêu cƣờng ở
phƣơng Tây) các nƣớc Châu Âu gồm: Anh, Pháp, Ý, Ðức,
Hòa Lan, Bồ Ðào Nha....M. C...: viết tắt Monsieur Cƣ: Ông Cƣ
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(Cao Quỳnh Cƣ). Nhà của Ông Cƣ lúc đó ở 134 đƣờng
Bourdais Sài Gòn. Vậy đêm 24 tháng 12 là đêm giáng sinh của
Ðức Chúa Jésus Christ ở nƣớc Do Thái. Ngài là con một của
Ðấng Thƣợng Ðế, thay mặt Thƣợng Ðế giáng trần mở đạo
Thiên Chúa ở nƣớc Do Thái và truyền bá qua các nƣớc Âu
Châu. Từ xƣa đến giờ, nhân loại thƣờng gọi là Ðấng Ngọc
Hoàng Thƣợng Ðế, nay trong nguơn hội Tam-Kỳ Phổ Độ này
Ngài xƣng là "Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát", dạy
Đạo tại miền Nam Việt Nam. Ngài giáng Cơ ban cho bài thi
khoán thủ: "Ngọc Hoàng Giáng Thế Giáo Đạo Nam Phƣơng"
NGỌC ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
HOÀNG Thiên bất phụ chí anh hào.
GÍANG ban phúc hạnh nhơn đồng lạc,
THẾ tạo lƣơng phƣơng thế cộng giao.
GÍAO hóa nhơn sanh cầu triết lý,
ÐẠO truyền thiên hạ ái đồng bào.
NAM nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
PHƢƠNG tiện tu tâm kế diệt lao.
Bài thi trên đƣợc viết ra chữ Hán sau đây:
玉隱石岐玉自高
皇天不負志英豪
降頒福幸人同樂
世造良方世共交
敎化人生求哲理
道傳天下愛同胞
南人醒感生高氣
方便修心計滅勞
Giải Nghĩa:
- Ngọc thƣờng ẩn trong đá núi, ngọc ấy tự nó có giá trị cao,
- Trời không phụ ý chí của ngƣời anh hùng hào kiệt.
- Giáng trần để ban hạnh phúc cho loài ngƣời cùng vui vẻ.
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- Ðời tạo phƣơng hay, Đạo đời giao hòa cùng chung với nhau.
- Giáo hóa nhơn sanh cầu cái triết lý cao siêu của Ðạo,
- Ðem Ðạo truyền cho dân chúng biết thƣơng yêu đồng bào.
- Ngƣời Việt Nam tỉnh ra cảm ứng sanh chí khí cao thƣợng.
- Phƣơng tiện tu tâm là kế tiêu diệt các nỗi khổ đau
Đây là bài thơ vừa khoán thủ, khoán tâm, khoán vỹ, tức là một
thể thơ Đƣờng luật, Thất ngôn bát cú mà Đức Thƣợng Đế đã
đặt sẵn trƣớc những câu xƣng danh Ngài, nhƣ:
- Ngọc Hoàng Thƣợng Đế Giáo Đạo Nam-phƣơng.
- Cao Đài Giáo Chủ hoằng hóa Ngũ Châu
- Thƣợng nguơn Thánh Đức nhơn loại hòa hiệp
Ngọc linh Cao vọi Thƣợng tầng không
Hoàng diệu Đài linh Nguơn hội thông
Thƣợng phụ Giáo truyền Thánh tử học
Đế Thiên Chủ tọa Đức thuần phong
Giáo Tông Hoằng pháp Nhân nhân thọ
Đạo chánh Hóa hoằng Loại loại thông
Nam Việt Ngũ Châu Hòa quốc Đạo
Phƣơng phƣơng Châu bộ Hiệp chung đồng
_______________________________

Có một hôm Đức Giáo chủ kể lại một câu chuyện cầu Cơ trong
thời kỳ mới mở Đạo với vẻ thích thú: Lúc mới mở Đạo, Đức
Chí-Tôn sai chia ra bốn cặp Cơ đi khắp Lục tỉnh để giáng dạy
cho nhơn sanh thì "Moa" và Cao Thƣợng Phẩm tại Đàn Cần
Giuộc. Khi đó có một ngƣời cầm một phong thơ đem đốt bỏ
trong lƣ hƣơng trầm, lúc lửa còn đang bốc cháy phừng phừng,
thì tự nhiên Cơ chuyển và biểu "Moa" viết liền một bài thơ nhƣ
vầy:
T. Nghe dạy:
Ngọc Hoàng giáng thế tạm xƣng Ông,
Khen trẻ biết thƣơng đến giống giòng.
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Bởi mên mùi thơm nên cá chậu,
Vì ganh tiếng gáy bị chim lồng.
Ngƣời nay tham sống không tham Đức,
Phật muốn sửa Đời trƣớc sửa lòng.
Ngày nào làm đặng Châu Thuấn Đế,
Lật bàn tay trắng dễ nhƣ không!.
Thật ra thì khi đó có một nhà thơ đang viết cho tờ "Phụ Nữ
Tân Văn" đƣa ra bài thi để vấn thử xem có thật linh thiêng hay
không.! Nếu không, thì ông sẽ cho phá tan ngay các đàn Cơ
mà ông nghi ngờ cho là trò mị dân. Bài thơ nhƣ vầy:
Thi vấn:
Mấy lời thành thật hỏi cùng Ông,
Linh hiển sao không cứu giống giòng?
Trăm họ đã toan thân cá chậu,
Muôn dân đồ thán phận chim lồng.
Thấy mòi diệt chủng càng đau dạ.
Ngắm cảnh tang thƣơng bắt chạnh lòng.
Nỗi nƣớc tình dân là thế ấy,
Ngồi mà đạo đức có yên không?
Nếu không có huyền diệu của Chí-Tôn ban cho thì Đạo CaoĐài không bao giờ mở đặng.

NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ (2) (Kinh)
Đây là bài Kinh xƣng tụng Đấng Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, là
một trong những bài Kinh tụng đọc trong Tứ thời nhựt tụng.
Kinh này chì tụng đọc nơi Đền-Thánh hay Thánh Thất mà thôi.
Phân biệt là vì còn có Điện Thờ Phật Mẫu thì đọc bài "Phật
Mẫu Chơn Kinh" và các bài khác.
1-

"Ðại La Thiên Ðế, Thái Cực Thánh Hoàng"
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Giải: Vua Trời trên cõi Ðại la,
Vốn ngôi Thái cực ngự tòa Tiên Thiên.
Vì Thƣợng Ðế đức cao, rộng lớn minh mông nhƣ giềng lƣới
lớn, bao trùm cả võ trụ, là một đấng Thánh Hoàng trƣớc ngôi
Thái Cực. Trong khi Trời Ðất chƣa chia đến khi Trời Ðất an
ngôi rồi có nhơn loại, thì vị Thiên Ðế hóa nuôi những kẻ chúng
sanh, Ngài lại phú cho mỗi ngƣời đều có tánh hƣ linh bất muội
là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
2-

"Hóa dục quần sanh, Thống ngự vạn vật"

Giải: Sanh thành ngƣời vật vô biên,
Thống trị muôn loài mọi việc cầm tay.
Tóm trị cả muôn vật, hóa nuôi những kẻ chúng sanh.
3-

"Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh"

Giải: Cửa Huỳnh Kim chạm vàng lộng lẫy,
Thành Bạch Ngọc cẩn ngọc nguy nga.
Trên ngôi Thiên Cung có cửa Huỳnh Kim Khuyết sơn phết
những vàng ròng, cao lớn mù mù diệu vợi. Thành Thánh
Hoàng cẩn những ngọc trắng trong, vòi vọi cao lớn. Hai chỗ ấy
là nơi Vì Thiên Ðế thƣờng ngự.
4-

"Nhƣợc thiệt, nhƣợc hƣ,
"Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa"

Giải: Có đầy nhƣ thể trống không,
Mặc dầu không động nhƣng mà đức cao.
Hình Trời xem nhƣ dày đặc thì lại nhƣ trống không, lặng lẽ
không tiếng nói chi hết mà hóa ra rộng lớn. Sách Luận ngữ có
câu: "Thiên hà ngôn tai, tứ thì hành diên, vạn vật sanh diên".
Trời đâu có nói mà bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông vẫn xây

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xuống cùng, muôn vật đều sanh hóa. Trong Kinh Thiên Ðạo và
Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành năm Ất Mão 1975 thì là Bất
ngôn nhi mạc tuyên đại hóa.
5-

"Thị không, thị sắc, Vô vi nhi dịch sử quần linh"

Giải: Không nhƣ có, có nhƣ không,
Không thấy bày làm nhƣng khiến Thần linh.
Hình Trời xem thiệt trống không mà trong không lại hóa sắc,
sắc lại hóa không. Không làm mà sai các vị Thần linh phải đến
tuân mạng, ấy là vô vi, trong sách Luận Ngữ có câu "Vô vi nhi
trị"
6-

"Thời thừa lục long, Du hành bất tức"

Giải: Vua Trời ngự cỡi sáu rồng,
Huyền huyền diệu diệu ngao du không ngừng.
Hằng cỡi sáu rồng đi giáp vòng Trời không hề nghỉ. Chữ Lục
Long ấy trong kinh có câu "Thừa Lục Long dĩ ngự Thiên". Sáu
Rồng ấy quẻ Càn sáu Rồng đều thuộc Dƣơng, nhƣ:
- Hào Sơ Cửu là Tiềm Long,
- Hào Cửu Nhị là Hiện Long,
-Hào Cửu Tam là Tịch
dƣơng Long,
- Hào Cửu Tứ là Huyền
Long,
- Hào Cửu Ngũ là Phi Long,
- Hào Thƣợng Cửu là Càn
Long. Ðạo Trời biến hóa
huyền diệu, vận đi giáp vòng trời chẳng ngừng.
1- Hào Sơ Cửu: Rồng còn lặn chƣa hành động việc gì.
2- Hào Cửu Nhị: Rồng ở ruộng hợp với vì Ðại Nhơn.
3- Hào Cửu Tam: Mặc dầu ở ruộng rồng mong vẫy vùng.
4- Hào Cửu Tứ: Rồng nhảy lên khỏi vực.
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5- Hào Cửu Ngũ: Rồng bay lên trời.
6- Hào Thƣợng Cửu: Rồng mạnh mẽ cứng cát, bay xa tít.
7-

"Khí phân Tứ Tƣợng, Oát truyền (*2) vô biên"

Giải: Ngôi Vô Cực phân chia Tứ Tƣợng,
Lại vận hành nhựt nguyệt vô biên.
Một khí Thái Cực sanh Lƣỡng Nghi (Âm Dƣơng), Lƣỡng Nghi
sanh ra Thiếu Âm, Thiếu Dƣơng; Ðông, Tây, Nam, Bắc rộng
truyền xây vần khôn cùng.
(*2) Trong Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành
năm Ất Mão 1975 thì là Hoát triền vô biên.
8-

"Càn kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến"

Giải: Ngôi Càn cứng mạnh sáng cao,
Muôn loài lành dữ sáng soi tỏ tƣờng
Ngôi Càn cứng mạnh, sáng soi tội muôn loài lành dữ đều thấy
9-

"Huyền phạm quảng đại,
"Nhứt toán họa phƣớc lập phân".

Giải: Phạm vi diệu diệu huyền huyền,
Lành dữ định tội phƣớc ban từ tằng.
Một phép huyền diệu rộng lớn, dữ lành họa phƣớc một toán
chia trừ, tăng giảm rành rẽ không sai mảy tóc.
10-

"Thƣợng chƣởng Tam thập lục Thiên,
"Tam Thiên Thế Giới" (*3)

Giải: Trên soi ba sáu (36) cung Trời,
Ba ngàn thế giới cũng cầm trong tay.
Trên thì Chƣởng quản ba mƣơi sáu vì Thiên Can và ba ngàn
Thế Giới: Ðại Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Tiểu
Thiên Thế Giới. Ba mƣơi sáu Thiên Can là ba mƣơi sáu cõi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiên Tào ấy là căn bản thiên nhiên, mỗi cõi có một vị Tinh
Quân chƣởng quản. Ba ngàn Thế Giới là cõi Thiên Tiên một
ngàn, cõi Ðịa Tiên một ngàn, cõi Nhơn Tiên một ngàn.(3) Còn
về chi tiết thì xin xem bộ Kinh Thiên Cung du ký thì rõ.
(*3) Trong Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành
năm Ất Mão 1975 thì là Tam Thiên Thế Giái.
11-

"Hạ ốc Thất thập nhị Ðịa, Tứ Ðại Bộ Châu"

Giải: Dƣới cai quản bảy hai (72) từng đất,
Lại xem luôn bốn hƣớng lớn lao.
Ðấng Tạo Hóa, dƣới thế Ngài tóm nắm bảy mƣơi hai ngôi Ðịa
Sát và bốn Bộ Châu lớn trong cõi trần hoàn thế giới. Bảy mƣơi
hai ngôi Ðịa Sát ấy mỗi ngôi có một vị Tinh Quân chƣởng
quản. Bảy mƣơi hai ngôi Ðịa Sát cũng tùng mạng lịnh nơi Bắc
Ðẩu mà thi hành theo bổn phận trong Càn Khôn Võ Trụ. Và
bốn Bộ Châu lớn kể sau đây: Ðông, Tây, Nam, Bắc: Ðông là
Ðông Thắng Thần Châu, Tây là Tây Ngƣu Hạ Châu, Nam là
Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc là Bắc Cù Lƣu Châu, ấy là Tứ Ðại
Bộ Châu.
12-

"Tiên Thiên Hậu Thiên, Tịnh dục Ðại Từ Phụ"

Giải: Chủ Trời trƣớc, chủ Trời sau,
Do luật động tịnh mang ơn cha lành.
Ngôi Tiên Thiên là trƣớc đời Hồng Hoang, ngôi Hậu Thiên khi
Trời Ðất đã định rồi. Vì Thiên Ðế là Cha cả trong Càn Khôn
Thế Giới hay thƣơng muôn vật.(4) Chữ Tịnh dục trong sách
Trung Dung có câu "Vạn vật tịnh dục, nhi bất tƣơng hại", muôn
vật đều sanh nuôi mà không giết hại.
13-

-"Kim ngƣỡng cổ ngƣỡng, Phổ Tế Tổng Pháp Tông"

Giải: Xƣa nay một dạ tín thành,
Qui hồi các pháp nhơn sanh về lành.
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Ðời nay tín ngƣỡng, đời xƣa tín ngƣỡng, tin tƣởng chắc có vì
Thƣợng Ðế tóm thâu hết cả pháp tông, là rộng đức háo sanh
mà tế độ cả chúng sanh.
14-

"Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh. Thần chi quân,
"Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ"

Giải: Cha Trời sanh Tam Quang Tam Bửu,
Hiệp Ngũ Chi thống nhứt Ðạo mầu.
Vì Thiên Ðế là chúa của mặt Nhựt, mặt Nguyệt, Sao, Tinh thần
và là Chủ tể các vì Thánh, Thần, Tiên, Phật vậy.
15-

"Trạm tịch chơn Ðạo, Khôi mịch tôn nghiêm"

Giải: Ðạo Trời mịt mịt cao sâu,
Ngôi Thầy, Cha dạy con về nẻo chơn.
Mở nền Chơn Ðạo rộng lớn minh mông là vì Ðấng Tôn
Nghiêm là Cha cả.(5) Trong sách Lễ có nói: Hễ mình gọi Cha
mình thì xƣng là Nghiêm Quân còn xƣng cha của ngƣời thì gọi
là Tôn Nghiêm.
16-

"Biến hóa vô cùng, Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế"

Giải: Chơn thần Thầy hóa muôn muôn,
Lại truyền kinh báu quí hơn ngọc ngà.
Ðạo Trời biến hóa vô cùng hằng dùng pháp tá phàm và giáng
linh cơ truyền bá Kinh Cáo để thức tỉnh ngƣời đời giấc mê
muội.
17-

"Linh oai mạc trắc, Thƣờng thi Thần giáo dĩ lợi sanh"

Giải: Chuông giác ngộ giọng kêu huyền diệu,
Giáo dẫn đời hữu ích quần sanh.
Vì Thiên Ðế oai linh chẳng lƣờng, thƣờng ra lời Thánh Ngôn,
làm thi văn, Thánh giáo giúp lợi cho chúng sanh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hồng oai Hồng từ, Vô cực vô thƣợng"

Giải: Oai linh từ thiện ơn Trời,
Bao la cao rộng không ranh không bờ.
Oai linh lớn, từ bi lớn, không cùng không tột không bực nào
trên vì Thiên Ðế nữa vậy.
19-

"Ðại Thánh Ðại Nguyện, Ðại Tạo Ðại Bi"

Giải: Ðức Thánh rộng thệ nguyền ơn lớn,
Ân tạo Trời bí ẩn bí quan.
Thánh đức lớn, lời nguyện lớn. Ðức Tạo Hóa lớn, Ðức Từ Bi
lớn.
20-

"Huyền Khung Cao Thƣợng Ðế,
"Ngọc Hoàng tích phƣớc, hựu tội Ðại Thiên Tôn"

Giải: Thƣợng Thiên trên cái khung đen,
Ngọc Hoàng xá tội ban ơn cầm quyền.
Ðức Ngọc Hoàng ban phƣớc tha tội, bao trùm cả Thế giới còn
cao lớn không cùng không tột, không chi trên hết nữa cho nên
gọi là Cao Thƣợng Ðế Ðại Thiên Tôn.(6) Chữ Huyền là sắc
đen, màu huyền; chữ Khung là cao. Chữ Huyền Khung trong
sách Ấu học có câu "Huyền Khung bỉ thƣơng tắc xƣng
Thƣợng Ðế". Vị Huyền Khung thửa sanh đều xƣng là Thƣợng
Ðế.

NGỌC HOÀNG TỰ
Thầy dạy tại Trƣờng Sanh Tự (Cần Giuộc) Chúa nhựt, 30-51926 (âl 19-4-Bính Dần):
Bổn hội nghe: "Giữa chùa, gần hai tran thờ Quan Âm Bồ Tát
và Quan Thánh Ðế Quân, phải lập ra một điện để Thánh
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Tƣợng TA ở giữa. Bên mặt Ta để tƣợng Quan Âm, bên trái thì
tƣợng Quan Ðế, còn chƣ Tiên, chƣ Thánh, chƣ Phật, để hàng
dƣới.
Xƣng hiệu chùa là "Ngọc Hoàng Tự".

NGỌC HỒ ÁI NỮ (Tên)
Thầy dạy: "Ngọc Hồ Ái nữ cũng noi gƣơng sáng mà lần dấu,
để dạ đắp vun nền Đạo cho đáng nét yêu thƣơng của Thầy và
gắng đồng tâm nâng đỡ dìu dắt nhau lên con đƣờng Cực Lạc,
lánh khỏi bến trần là nơi các bậc Chí Thánh đều bị đắm chìm
theo mồi danh lợi, bả vinh hoa, mà rốt cuộc lại biển trầm luân
không thoát đặng."

NGỌC HƢ CUNG
玉虛宮
F: La Cour de Dieu, Le Conseil de Dieu
Ngọc Hƣ Cung 玉虛宮 là Cung của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế.
Ở trên là ba mƣơi sáu cõi Thiên Tào hay còn gọi là Tam thập
lục Thiên, phải vào trong Bát Quái rồi mới đƣợc đến Ngọc Hƣ
Cung.
Các Chơn linh phải đi một vòng luân hồi chuyển kiếp, từ vật
chất hồn cho đến nhơn hồn. Nhơn hồn còn phải tu nhiều kiếp
để đƣợc tiến hóa từ Thất Thập Nhị Địa, Tam Thiên Thế Giới,
đến Tứ Đại Bộ Châu rồi mới vào đƣợc Tam Thập Lục Thiên
(Ba mƣơi sáu cõi Thiên Tào hay 36 từng Trời). Đến đƣợc Tam
Thập Lục thiên rồi còn phải tiếp tục nhiều kiếp tu nữa mới
đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh để nhập Bát Quái mà vào Ngọc
Hƣ Cung.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
"Nhập trong bát-Quái mới vào Ngoc Hư."
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Cửa Ðịa ngục khá lánh chơn.
"Ngọc Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong."

NGỌC LẦU
F: Le palais du séjour des immortels.
Ngọc Lầu là Tòa lâu đài bằng ngọc, chỉ Bạch Ngọc Kinh, Tòa
ngự của Đức Chí Tôn, trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, luôn
có ánh hào quang của Đức Chí Tôn chiếu sáng lòa rực rỡ tòa
Bạch Ngọc Kinh.
Về Bạch Ngọc Kinh là nơi Thiên cảnh, Chơn hồn phải nhẹ
nhàng bay vào con đƣờng cao và xa vô tận.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo trong Thiêng Liêng Hằng Sống nhƣ
sau: "Lại gần tới, còn thấy một vật khác thƣờng quái lạ, nhƣng
nó là một tòa Thiên Các đẹp đẽ lắm, màu sắc thay đổi sáng rỡ,
mà cả thoại khí bao quanh, làm nhƣ thể vận chuyển hình trạng
của nó vậy".
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Kìa Thiên-cảnh con đường vòi-vọi,
"Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu.
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên."
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NGỌC MÃ - KIM ĐÀNG
Thất Nƣơng Diêu-Trì-Cung trả lời duyên cớ nào mà thác:
Ngƣời thời Ngọc mã với Kim đàng,
Quên kẻ Dạ đài mối thảm mang
Mình dặn lấy mình, mình lại biết
Mặc ai chung hƣởng phận cao sang.

NGỌC TRANG THANH (Tên)
(Ngọc Phối-Sƣ Ngọc Trang Thanh)
Ngày 03-07-Bính Dần (dl: 10-08-1926) tại nhà Ngài Trung
Thầy phong ông Lê Bá Trang làm Ngọc Phối-Sƣ. Đức Chí-Tôn
dạy các Ngài Trung, Trang, Thơ: Đạo lập thành mau là do nơi
các con. Trong mấy đứa con cũng có đứa sẽ bị cám dỗ,
nhƣng Thầy hằng ở bên các con. Các con đã thấy quyền hành
Thầy đặng chút ít rồi, vậy khá để lòng trông cậy nơi Thầy.
TRANG, con rán khởi sự đi truyền Đạo. Thầy phong Thiên Ân
cho con là Ngọc Trang Thanh. Con phải mặc hồng y nhƣ Lịch,
song áo gài ba dải".
Đức Lý dạy: Ngọc Trang Thanh! Hiền Hữu đã chán chƣờng
mắt thấy một nơi tội lỗi là nội thành Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia
Định, mà một mình Hiền Hữu hết lòng hành đạo độ rỗi chƣa ắt
trọn cả chúng sanh nơi đó cho đặng. Hiền Hữu rất nên vô
phƣớc.[Thứ tƣ, 9-2-1927 (âl 8-1-Đinh Mão)]
Phần đông Chức Sắc ai cũng biết ông Đầu Sƣ Ngọc Trang
Thanh là chơn linh của Đức Quan Thánh Đế Quân. Buổi đầu
tiên mới khai Đạo thì ông hành sự rất đắc lực, nên đƣợc Đức
Chí Tôn hằng khen là ngƣời ngoan Đạo. Nhƣng đến niên Đạo
thứ 8 ông nghịch lại với Đức Quyền Giáo Tông, phản loạn
chơn truyền nên phạm Thiên Điều. Hãy nghe lời Đức Quan
Thánh giác ngộ ông nhƣ thế nào với mục đích lấy làm bài học:
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Hai câu đầu Đức Châu Xƣơng cho hay có Quan Thánh đến,
còn cả đoạn sau lời của Đức Quan Thánh.
Hiệp Thiên Đài: 20-11-Quí Dậu,Tý Thời (le 5 Janvier 1934)
Phò loan: Hộ Pháp-Tiếp Đạo - Hầu Đàn: Ngọc Trang Thanh
CHÂU TƢỚNG QUÂN
Gia gia đáo tại tiền, linh nhơn tu khả đảo
Nhứt Trấn Thiên Quan vạn thế thừa
Quang Minh chánh khí Hớn triều di.
Khảo lai ngã tích tồn linh tử,
Hữu chí hà do bất thức thì.
Tiện phụ rất đau lòng khi thấy Ngọc chỉ Đức Chí Tôn giải tội.
Hận cho kẻ bất lƣơng thừa chánh khí của Linh Tử mà cầu
mƣu, hại cho danh thể của Tiện Phụ, phải ô-danh sĩ-tiết. Tiện
phụ đã chán biết cầm quyền lịnh trị đời vốn không phải dễ, nên
để cho Linh Tử vào đầu đƣờng hoạn lộ trót một đời: gian thấy,
minh thấy, tà thấy, mị thấy. Cuốn sách thế tình Linh Tử thông
suốt cũng nhƣ Tiện Phụ học Xuân Thu buổi nọ. Hỏi vì cớ đâu
Linh Tử cầm Huệ Kiếm chẳng đủ hay để đến đỗi tội tình gây
quá đáng vậy hử?
- Ngọc Trang Thanh bạch: Vì đau chƣa trọn bình phục, trí hóa
còn mờ mệt lây lất, trí hóa không kềm nỗi xác phàm, nên mới
để gây tội ra đến đỗi vậy. Xin Từ Phụ dạy bảo dùm cho một
phen.
- Tiện Phụ đã đắc mạng lịnh Ngọc Hƣ từ đây gần Linh Tử. Vậy
Tiện Phụ xin mấy lời nầy, tua để lòng từ buổi:
- Một là tránh kẻ gian,
- Hai là xa đứa nịnh,
- Ba là đừng hiệp đảng,
- Bốn là tránh phụ nhơn,
- Năm là nghiêm quyền lịnh.
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Con khá nhớ thì Tiện Phụ hằng ở bên con đặng điều đình
chánh pháp. Ngày lễ Đức Chí Tôn Tiện Phụ sẽ cho Bửu Pháp.
(Thăng).
Lời cải hóa của Đức Quan Thánh khác với lối rút chơn linh của
Đức Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngài ra 5 điều: tránh kẻ gian, xa đứa
nịnh, đừng hiệp đảng, tránh đàn bà và nghiêm quyền lịnh. Thời
gian làm Đốc Phủ Sứ, ngồi các quận khắp Nam Kỳ, ông Trang
đƣợc học cách xử thế, đã lảu thông mà nay phải vấp ngã hỏi
xem quyền Đạo quá lỏng lẻo: không khám đƣờng, không tù
tội, không phạt và không đồ lƣu, nhƣng quyền Hội Thánh vẫn
oai nghiêm, khó ai qua khỏi. Nghịch với Giáo Tông tức là
nghịch với Thánh Thể Đức Chí Tôn thì chơn linh phải chịu
trách nhiệm. Chơn linh càng cao trọng chừng nào thì phải
kiêng nể quyền Hội Thánh chừng nấy, bởi "Trọng quyền ắt
trọng phạt", nếu Đức Quan Thánh cải hóa ngƣời mình chọn
thay mặt mình tại thế. Hễ làm nên thì chơn linh đắc công, làm
hƣ thì chơn linh đắc tội. Ngài buồn cho ông Trang làm ô danh
sĩ tiết Ngài. Đây cũng là bài học quí giá để chúng ta lấy đó làm
gƣơng, đừng ỷ lại mà mang tội. (Linh nhơn là ngƣời mà chơn
linh mƣợn thể xác để lập công).

NGỌC XÁ LỢI
Ngọc Xá Lợi 玉舍利: tro cốt còn lại của Phật.
Đức Hộ Pháp nói rằng: "Ngày kia, khi Ðạo Cao Ðài đã mạnh
mẽ tràn lan khắp năm châu. Lúc ấy thế giới sẽ đua nhau về
đây thỉnh Ngọc Xá Lợi của Liệt Thánh về chiêm ngƣỡng cũng
sẽ không kém gì cuộc cung nghinh Xá-Lợi-Phật của thế giới
ngày nay "
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NGÒI VĂN TUYỆT BÚT
Đức Hộ Pháp nói: "Rất đỗi là Thầy còn phải dùng tiếng nói dễ
dàng, rẻ-rúng mà làm Thi dạy Đạo thay! Nhờ vậy mà văn-từ
của Thầy ai coi cũng hiểu. Tôi dám chắc rằng tuy vậy mặc dầu
mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ-ràng, hễ càng thấu tứ lại càng
thâm-thúy nơi lòng. Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch Đạo để lời
dèm pha biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất thƣờng tình.
Tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy dạy rằng:
"Con ôi! Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay
chữ, đứa ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy đến chămnom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng
khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy
không rõ lý. Thầy cƣời rồi tiếp nữa rằng: Thầy muốn Đạo của
Thầy làm thế nào cho trẻ con nên ba tuổi cũng hiểu đặng, con
nghĩ sao con? Lại cƣời nữa! Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của
Thầy cũng bắt tức cƣời theo" (Phƣơng tu Đại-Đạo)

NGỌN ĐÈN THIÊNG LIÊNG
Thầy dạy: "Con đƣờng vô tƣ để tìm cứu khổ cho chúng sanh
là con đƣờng đạo đức. Ngọn đèn Thiêng liêng sẽ chực soi tỏ
bƣớc của các con; khác với con đƣờng ấy là đƣờng của Quỉ
Vƣơng đem lối. Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì TU có ích
chi".

NGỌN NGÀNH
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh,
Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành.
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NGỌN RAU TẤC ĐẤT
Là nói đến ơn của đất nƣớc: từ ngọn rau đến tấc đất mọi
ngƣời đều phải trân trọng và ghi nhớ. Có câu "Di, Tề thái vi,
Tứ hiệu thái chi, diệc đƣơng tri Vũ, Cao chi ân?" nghĩa là Bá
Di, Thúc Tề hái rau vi, bốn ông lão hái cỏ chi, cũng nên nhớ
ơn vua Vũ, vua Cao.
Nguyên vua Trụ bạo ngƣợc, vua Võ Vƣơng nhà Chu đem binh
phạt Trụ, Bá Di và Thúc Tề ra đón đầu ngựa khuyên vua Võ
Vƣơng nên giữ đạo thần tử,bầy tôi không nên đánh vua. Võ
Vƣơng không nghe theo. Sau khi vua Võ Vƣơng diệt đƣợc
nhà Thƣơng, bức tử vua Trụ phải tự thiêu mình ở lầu TRích
Tinh. Di Tề liền rủ nhau vào núi Thú Dƣơng hái rau vi mà
sống, không chịu làm tôi nhà Chu. Bốn ông lão có tiếng là bậc
đại hiền đời nhà Hán đƣợc vua Cao Tổ mời ra làm quan,
nhƣng không chịu nhận, cả bốn ông đều lui về sống trong
rừng núi với rau cỏ.
Cả hai trƣờng hợp trên Bá Di, Thúc Tề đối với nhà Chu, cũng
nhƣ bốn ông lão đối với Vua Cao Tổ nhà Hán, dù không muốn
thọ ơn cũng không thể đƣợc. Những ngƣời này đã sống bằng
rau cỏ đất nhà Chu và nhà Hán, do đó phải biết ơn vua Vũ và
vua Cao Tổ vậy. Câu "Ngọn rau tấc đất" theo nghĩa rộng là
nhắc nhở mọi ngƣời công dân nên nhớ ơn của Tổ tiên và nên
làm tròn bổn phận đối với đất nƣớc, trong thời chiến cũng nhƣ
trong thời bình trị…
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng,
"Đạo Quân-vương chữ dặn nơi lòng.
"Thượng-Hoàng sánh đức Chí-Công,
"Mặc phò lê-thứ khỏi vòng lao-lung."
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NGÔ ĐỒNG
梧桐
Ngô đồng tức là cây Vông. lọai cây này khi mùa Thu đến thì lá
vàng tơi tả rụng. Thơ cổ có câu "Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên
hạ cộng tri Thu" nghĩa là lá ngô đồng rụng báo cho thiên hạ
biết mùa Thu tới.
Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung giáng dạy: "Lập quốc trị dân mà
hành hạ áp bức dân, hoặc mở Đạo dìu đời độ chúng mà tham
tàn bất chánh, đè chúng sắp làm nấc thang cho mình đƣợc
đứng cao, thì cứu cánh thế nào, mấy anh tự biết.
Anh Ngô Đồng, nhớ lại hai câu thi xƣa nầy:
- Ngô đồng nhất diệp lạc,
- Thiên hạ cộng tri thu.

梧桐一葉洛
天下共知秋

Thu đến thì phận sự của anh cũng đến. Phải giúp sức sửa
đƣơng tinh thần của Đạo cho cao hơn nữa, sau mới trị quốc,
bình thiên hạ có kết quả nghe!".
Thơ Bà Huyện Thanh Quan có câu: "Vàng rụng giếng ngô sa
lá gió".

NGÔ QUYỀN (939-944)
吳權
Ngô Quyền tên của một vị tƣớng tài của Việt Nam, ngƣời đất
Ái-châu, đánh bại quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng, dựng
nên nền độc lập cho nƣớc Việt, rửa đƣợc cái nhục nô lệ của
dân ta hơn ngàn năm bị lệ thuộc nƣớc Tàu, mở đƣờng cho
các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, sau này đƣợc một mảnh đất tự
chủ. Ngô Quyền lên ngôi xƣng đế hiệu là Ngô Vƣơng (939).
Năm Giáp Thìn (944) ngô Vƣơng Quyền mất, thọ đƣợc 47
tuổi, tính ra làm vua đƣợc 6 năm.
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NGÔ THÂN BẤT ĐỘ HÀ THÂN ĐỘ
Đây là lời của Ngài Ngô Văn Chiêu, nói rằng: bản thân Tôi đây
chƣa độ đƣợc hà tất độ đƣợc ai?
Đấy là lúc Ngài Ngô Văn Chiêu tách riêng, rời Tòa Thánh để
lập Chi phái. Vì sau khi Ngài Ngô Văn Chiêu không thắng nỗi
các thử thách của Quỉ Vƣơng thì hai ngày sau, tức là ngày 244-1926, Ngài Chiêu tự ý tách ra khỏi nhóm Tây Ninh. Ngài Bảo
Pháp Nguyễn Trung Hậu, trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên,
nơi trang 18, thuật lại nhƣ sau: "Ông Trung vẫn vâng theo
Thánh ý lo thiết đàn giảng Đạo. Ông Chiêu lại ở nhà lo bề tự
giác, ý ông không muốn truyền bá mối Đạo ra cho nhiều
ngƣời. Ông vẫn lấy câu "Ngô thân bất độ hà thân độ" mà làm
tôn chỉ. Vì vậy mà ông tách riêng ra kể từ ngày 14 tháng 3
năm Bính-Dần (dl: 24-4-1926). Đồng một ý kiến ấy thì có mấy
ông: Nguyễn Văn Hoài, Võ Văn Sang, Lý Trọng Quí. Thế là từ
đây, tuy đôi bên chủ nghĩa khác nhau, vì một đàng (Ông Lê
Văn Trung) thì lo phổ thông mối Đạo, một đàng (Ông Ngô Văn
Chiêu) lại chuyên bề tự giác, nhƣng về phƣơng diện tín
ngƣỡng thì cũng đồng thờ kỉnh Đức Cao Đài Thƣợng Đế.
Nhƣng dầu tách riêng ra lập Chi phái Chiếu Minh, nhƣng
nhóm của Ngài Chiêu không có chút gì làm phật lòng các bậc
tiền bối."

NGÔ TƢỜNG VÂN (Tên)
Ông Ngô Tƣờng-Vân Thông phán sở tạo tác Sài Gòn, là ngƣời
đứng vào số 10 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai Đạo
ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
Khổng Tƣớc Ngô Tƣờng Vân. Giáo Sƣ phái Ngọc. Thánh
danh Ngọc Vân Thanh.
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NGÔ VĂN CHIÊU (Tên)
Đức Hộ Pháp nói: "Đức ChíTôn, Ngài mới chỉ cho chúng
tôi biết rằng có một ngƣời
thờ Ngài là ông Ngô Văn
Chiêu, tức nhiên Đức ChíTôn muốn thâu Ông làm
Giáo-Tông đầu tiên đó. Có
một điều lạ-lùng suy-nghĩ
không ra nguyên-cớ là Đức
Chí-Tôn biểu Bà Nữ ChánhPhối-Sƣ Hƣơng-Hiếu may
sắc-phục Giáo-Tông cho
Ngƣời, kỳ hạn trong mƣời
ngày Ngƣời sẽ đƣợc lên làm
Giáo Tông. Trong thời-gian
mƣời ngày, chỉ có mƣời ngày mà thôi! Chúng tôi không hiểu
nguyên-cớ nào Ông Ngô Văn Chiêu không hƣởng đƣợc điạ vị
ấy. Ông Ngô Văn Chiêu là một vị Phủ, Đốc Phủ-sứ buổi nọ, ở
tại Hà Tiên, do nơi Cơ bút, Đức Chí-Tôn đến với Ngài và thâu
Ngài làm Môn-Đệ đầu tiên hết, là Ngƣời đƣợc Đức Chí Tôn
xƣng là "CAO ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT."
Buổi đầu tiên có rất ít ngƣời, Ngài Chiêu cầu xin Đức Chí-Tôn
ban cho Thi bằng cách lấy tên những ngƣời có mặt trong Đàn
ghép thành bài để kỹ niệm. Đây bài thi:
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
HẬU ÐỨC TẮC CƢ Thiên Ðịa cảnh,
HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.
(Mƣời hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của 12 ngƣời Môn
đệ trƣớc hết của Ðức Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế. Còn ba chữ
xiên lớn trong câu chót là tên của 3 vị hầu đàn).
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Chú giải: Theo ÐS.I.50 thì Ðức Chí Tôn giáng Đàn vào đêm
mùng 8 rạng mùng 9 tháng Giêng năm Bính Dần (dl 21-21926) tại đàn cơ thiết lập nơi nhà Ông Vƣơng Quan Kỳ, số 80
đƣờng Lagrandière, Sài Gòn, nhân Lễ Vía Ðức Chí Tôn, Ngài
Ngô Văn Chiêu chứng đàn, Ðức Chí Tôn cho bài thi "Bửu tòa
thơ thới trổ thêm hoa"..Theo lời yêu cầu của ông Ngô Văn
Chiêu, Ðức Chí Tôn cho tiếp bài thi làm kỷ niệm.
12 Môn đệ có tên trong bài thi kể ra sau đây:
CHIÊU: Ngô Văn Chiêu.
KỲ: Vƣơng Quan Kỳ, đắc phong Thƣợng Giáo Sƣ.
TRUNG: Lê Văn Trung, đắc phong Ðầu Sƣ Thƣợng Trung
Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông.
HOÀI: Nguyễn Văn Hoài, tức là ông Phán Hoài.
BẢN: Ðoàn Văn Bản, đắc phong Thƣợng Giáo Sƣ.
SANG: Cao Hoài Sang, đắc phong Thƣợng Sanh.
QUÍ: Lý Trọng Quí.
GIẢNG: Lê Văn Giảng, đắc phong Thƣợng Giáo Hữu.
HẬU: Nguyễn Trung Hậu, đắc phong Bảo Pháp.
ÐỨC: Trƣơng Hữu Ðức, đắc phong Hiến Pháp.
TẮC: Phạm Công Tắc, đắc phong Hộ Pháp.
CƢ: Cao Quỳnh Cƣ, đắc phong Thƣợng Phẩm.
Trong câu 2, thật ra có VÕ VĂN SANG, trùng hai tên SANG.
Bài thi bốn câu Hán văn có tên 12 Môn đệ đầu tiên của Ðức
Chí Tôn viết ra chữ Hán nhƣ sau:
招旗忠度引懷生
本道開創貴講成
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厚德則居天地境
還明旻到守臺名
Ý nghĩa
Câu 1: CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh:
Bốn vị: Chiêu, Kỳ, Trung, Hoài có phận sự độ dẫn nhơn sanh.
Buổi Tam Kỳ Phổ độ này phải tận độ quần sanh, cho đến cả
thai nhi còn trong bụng mẹ cũng phải độ.
Câu 2: BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành:
Nền Ðạo do TA (Ðức Chí Tôn) mở ra cốt lấy căn bản mà làm
cho đặng thành tựu.(Bản, Sang, Quí, Giảng)
Câu 3: HẬU ÐỨC TẮC CƢ Thiên Ðịa cảnh:
Bốn vị: Hậu,Ðức,Tắc, Cƣ cùng ở nơi cõi gọi là Thiên Ðịa cảnh.
Câu 4: HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh:
Ba vị: Huờn, Minh, Mân đến giữ cái Đài của TA
- Ông Ngô Văn Chiêu chỉ lo bề tự giác, viện cớ rằng ý của
ông không muốn truyền-bá mối Đạo ra cho nhiều ngƣời. Ông
vẫn lấy câu "ngô thân bất độ hà thân độ" (tức là thân tôi chƣa
độ đƣợc hà tất độ đƣợc ai) làm tôn-chỉ. Vì vậy mà ông tách
riêng ra từ ngày 14-3 năm Bính-Dần (dl 24-4-1926). Cùng một
ý-kiến ấy có các ông Nguyễn Văn Hoài, Võ văn-Sang, Lý
trọng-Quí. Các Ông này theo Ngài Ngô Văn Chiêu tu phái
Chiếu Minh, sau Ông Lý Trọng Quí (cũng có tên là Hồ Vinh
Quí) lại tách riêng lập Chiếu Minh Ðàn Cần Thơ, có ra cuốn
Kinh Tam Nguơn Giác Thế vào năm Tân Mùi (1931). Ông
Vƣơng Quan Kỳ tách khỏi Toà Thánh Tây Ninh vào năm 1930,
lập Chi phái Cầu Kho ở Sài Gòn. Từ đây tuy đôi bên chủ-nghĩa
khác nhau vì nhóm của ông Lê Văn Trung thì lo phổ-độ, còn
nhóm của ông Chiêu thì lo bề tự-giác; nhƣng về phƣơng-diện
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tín-ngƣỡng thì cũng đồng kỉnh thờ Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng
Thƣợng-Đế.
Đạo-sử của bà Hƣơng-Hiếu: ngày 21-10 Bính-Dần (dl: 26-111926) Thầy nói: "Thầy cũng thƣơng đó chút. Thầy đã nói cái
lòng thƣơng của Thầy hơn biếm trách, nên Thầy chẳng hề
biếm trách các con, ngặt trƣớc quyền của Thần, Thánh, Tiên,
Phật biết sao cứu rỗi cho đặng. Thầy lại phải làm thinh cho kẻ
thì mất lẽ công bình. THƠ nó tƣởng Thầy giận mà nài xin tha
thứ. Thầy thì đặng còn chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật mới nài
sao? Nhất là Thái-Bạch Kim Tinh rất khó. Chiêu cũng vì vậy
mà mất ngôi. Các con chớ dễ ngƣơi mà phạm thƣợng nghe
à!".
Trƣớc đó thì chƣ Môn-đệ đồng quì lạy Thầy xin thứ tội cho ông
Chiêu.
* Ngày 24-4-1926, trích đạo-sử bà Hƣơng Hiếu trang 109:
"Chiêu đã có công tu, lại là Môn-đệ yêu dấu của Thầy nên
Thầy muốn ban chức Giáo Tông cho nó, song vì lòng ám-muội
phạm đến oai-linh Thầy mà ra lòng bất đức chẳng còn xứng
đáng mà dìu-dắt các con, nên Thầy cất phần thƣởng nó, Thầy
nhứt định để chức ấy lại mà đợi ngƣời xứng đáng, hay là Thầy
đến chính mình Thầy mà dạy-dỗ các con".
Tái cầu: "Các con coi thử đó thì đã hiểu rằng Thầy thƣơng yêu
nhơn-loại là dƣờng nào. Cái vui của Thầy là đặng thấy các con
hội-hiệp cùng nhau, thƣơng-yêu nhau trong đạo đức của Thầy,
ai còn dám làm cho chia-lìa các con là đứa thù nghịch của
Thầy.
"Chiêu đã hữu căn, hữu kiếp: Thầy đã dùng huyền diệu mà
thâu phục, độ rỗi nó trƣớc các con. Biết bao phen Thầy gom
các Môn-đệ lại. Thầy sở cậy nó ấp-yêu dùm cho Thầy dƣờng
nhƣ gà mẹ ấp con. Song nó chẳng vâng mạng lịnh Thầy, lại
đành lòng cắn mổ xô đuổi dƣờng ấy, thì làm sao cho xứng
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đáng cái trách-nhiệm rất lớn của Thầy toan phú-thác cho nó.
Các con đừng trông mong rỗi cho nó. Nghe và tuân mạng lịnh
Thầy".
*Thầy dạy (đêm 14 rạng 15 tháng 3 năm Bính-Dần (25 và 264-1926):
"Chiêu, thiếu đức, thiếu tài.
"Trung, con sợ ai? Ta không sợ ai! Ta biết hơn ngƣơi. Ta há
không biết thƣơng sao? Ấy cũng vì thiếu đức. Nó đã biết Ta.
Cứ tuân lời Thầy đã truyền mà thi-hành!
*Ngày 26 Avril 1926:
Cao-Đài: "Chiêu, ngƣơi chẳng kiên lịnh TA, Ai kiên? TA chờ
ngƣơi. Chiêu, ngƣơi chẳng thừa lịnh TA, ai thừa lịnh? TA đã
nói ngƣơi làm đầu Tam-giáo, đã bao phen TA lập Đạo sẵn
cho, ngƣơi chê há? TA đã sở định, ngƣơi dám cải:
Chuyên quyền từ đó bỏ tuồng xƣa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám-hối Ta cho tu ít tháng.
Tài hay, tài múa chớ đua lừa.
Ông Bảo-pháp viết quyền Đại-Đạo truy nguyên có nói:
"Khi quan phủ Ngô Văn Chiêu trấn-nhậm tại Hà Tiên (nhằm
năm 1919) ông thƣờng thiết đàn thỉnh Tiên để cầu thuốc cứu
chữa bịnh-nhân cùng học hỏi về đƣờng đạo đức. Có một vị
giáng cơ xƣng là Cao-Đài Tiên-Ông thƣờng kêu đích danh
Phủ Chiêu mà dạy Đạo. Chƣ nhu hầu đàn thảy đều lấy làm lạ,
vì thuở nay không hề thấy trong kinh sách nào nói đến Cao
Đài Tiên-Ông bao giờ, duy có một mình Quan Phủ Chiêu
thông minh huệ-trí. Xem ý-tứ trong mấy bài thi Đức Cao-Đài
giáng cơ, thì nhận chắc rằng Ngài là Cao-Đài Thƣợng-Đế
giáng lâm. Từ đó ông Chiêu lại càng kính trọng Đức Cao-Đài
hơn nữa và xin phép lập vị phƣợng thờ. Đức Cao-Đài bèn dạy
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vẽ Thiên Nhãn mà thờ. Kịp khi ông Chiêu thiên-nhậm về Sài
gòn, ông lựa trong bạn đồng-chí những vị nào có ít nhiều đạođức mà khuyên thờ Đức Cao-Đài và chuyên việc tu tâm
dƣỡng tánh. Chƣ vị ấy là Quan phủ Vƣơng-Quan-Kỳ, ông
phán Nguyễn Văn-Hoài, ông Phán Võ Văn Sang, ông Đốc-học
Đoàn Văn Bản. Đó là mối Đạo mới bắt đầu phăn ra, song ông
Chiêu vốn là ngƣời rất dè-dặt, nếu không phải là ngƣời đồng
tâm mật-thiết thì không bao giờ ông khuyên việc tu hành, vì
vậy mà mối Đạo ít ngƣời biết rõ. (Đại-Đạo căn nguyên trang
24-25)
Đức Hộ Pháp cũng nói: "Đi thâu Thập nhị Thời-quân rồi Đức
Chí Tôn mới mở Đạo. Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi
biết rằng có một ngƣời thờ Ngài rồi là ông Ngô Văn Chiêu, tức
nhiên Đức Chí-Tôn muốn thâu Ông làm Giáo-Tông đầu tiên
đó. Có một điều lạ-lùng suy-nghĩ không ra nguyên-cớ là Đức
Chí-Tôn biểu bà Nữ Chánh-Phối-sƣ Hƣơng Hiếu may sắc
phục Giáo-Tông cho Ngƣời, kỳ hẹn trong mƣời ngày Ngƣời sẽ
đƣợc tôn làm Giáo Tông, trong thời-gian mƣời ngày, chỉ có
mƣời ngày mà thôi, chúng tôi không hiểu nguyên-cớ nào mà
ông Ngô Văn Chiêu không hƣởng đƣợc địa-vị ấy" (ĐHP 13-10
Giáp-Ngọ 1954)

NGÔ VĂN KIM (Tên)
- Ông Ngô Văn Kim, Điền-chủ, Đại-Hƣơng-cả, Cần giuộc, là
ngƣời đứng vào số 12 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
Thầy dạy Ngô Văn Kim: "Kim: Giáo Sƣ Thƣợng Kim Thanh."
Ông thọ phong Giáo Sƣ phái Thƣợng. Thánh danh Thƣợng
Kim Thanh.
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NGỘ (Phật Học)
悟
Ngộ 悟. Một thuật ngữ của Thiền Tông, đƣợc dùng để chỉ sự
"nhận thức", "trực nhận", "thấu hiểu xuyên suốt". "Nhận thức"
ở đây không phải là sự hiểu biết thông thƣờng hoặc nhận thức
theo các hệ thống triết lý mà chính là sự trực nhận chân lý
không có sự phân biệt giữa "Ngƣời nhận thức" và "Vật đƣợc
nhận thức" 人物不二 "Nhân vật bất nhị". Một danh từ khác
đồng nghĩa với ngộ là Kiến tính. Biểu thị Ðại ngộ triệt để cũng
thƣờng đƣợc sử dụng để chỉ sự Giác ngộ tột cùng, viên mãn.
Danh từ Ngộ đƣợc thông dụng khi Thiền Tông bắt đầu hƣng
thịnh. Trƣớc đó, các Cao Tăng hay dùng chữ Bồ-đề 菩提, cách
phiên âm chữ Bodhi của Phạn ngữ hoặc cách dịch nghĩa của
nó là Giác, Giác ngộ 覺 悟 hơn. Có lẽ các vị Thiền sƣ muốn
thống-nhất-hóa tƣ tƣởng "Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn
tự", chủ trƣơng đem danh từ Ngộ vào pháp ngữ.
Nếu nghiên cứu kỹ cách sử dụng danh từ Ngộ và Giác (Bồ-đề)
trong các kinh luận, thiền ngữ Trung Quốc, ngƣời ta có thể
thấy đƣợc một sự khác biệt tinh tế trong cách sử dụng. Ngộ
thƣờng đƣợc dùng để chỉ cái kinh nghiệm thức tỉnh trong ý
nghĩa ngay thức thì của nó trong khi Giác đƣợc dùng với nghĩa
"Ngộ thƣờng trực". Ngƣời đã có kinh nghiệm Ngộ cần phải tu
tập thêm để đạt đến mức toàn vẹn của Giác.
Trong thời gian Thiền Tông phát triển tại Nhật, các vị Thiền sƣ
tại đây lại phân biệt giữa hai danh từ Ngộ và Kiến tính 見 性 và
sự khác biệt giữa hai danh từ này cũng giống nhƣ trƣờng hợp
giữa Giác và Ngộ. Trong những khóa thực hành thiền căn bản,
các vị Lão sƣ thƣờng dùng danh từ Kiến tính để chỉ những
kinh nghiệm ngộ đạo ban sơ của thiền sinh, rất ít khi dùng chữ
Ngộ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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NGỘ BẤT CẬP LƢỢNG
"Thảng nhƣ Chức Sắc bề trên cầm quyền hành chánh của
Ðạo rủi có làm việc chi ngộ bất cập lƣợng, sai siễn một đôi
điều không phù hạp với Luật Thƣơng Yêu và Quyền Công
Chánh thì bổn phận của đàn em đƣợc phép gián can với lễ độ
của tình huynh đệ nhứt gia".

NGỘ ĐẠO
Ngộ Đạo 悟道: Gặp đƣợc mối Đạo Trời.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo nói thật mấy chị, Ôi! Không phải
kiếp sanh dễ gì ngộ Đạo, Bần Đạo đã chán biết khó khăn kiếp
sống của mình tại thế bao giờ cũng vậy, nó làm cho mình nặng
nề khổ não về tinh thần, nhƣng chúng ta đem lên mặt cân
thiêng liêng, chúng ta lấy trí khôn ngoan để suy đoán cho
cùng, chúng ta phải lấy trí khôn ngoan công chánh mà phán
đoán, phần nào xác là xác, phần nào hồn là hồn, cái xác thịt
nó không phải ở đây cho đến lúc tận thế đa nghe. Kiếp sống
tại thế gian này của mấy ngƣời không mấy lát, cao trọng cần
yếu hay chăng là phần hồn, đừng sa xuống Địa Ngục, đừng
xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó rồi khó giải thoát lắm, khó
giải thoát lắm đa nghe. Còn phần xác thì xác, hồn là hồn, mình
lấy cái trí não của mình, lấy cái trung dung của mình làm sao
cho Đạo có công chánh, hòa bình; xác cũng vậy, hồn cũng
vậy. Chỉnh cầm cân giữ mực thƣớc làm sao cho xác thế nào,
thì phần hồn kia cũng vậy, đừng trọng bên này, phụ bên kia, là
khôn ngoan hơn hết."
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NGỘ KỲ PHẬT DUYÊN
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."

NGỖ NGHỊCH
Ngỗ-nghịch 忤 逆: làm ngƣợc lại lời dạy bảo của cha mẹ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

NGỖ NGANG
Ngỗ-ngang 忤昂:Ngỗ nghịch hống hách.
Kinh Sám Hối có câu:
"Dối người nào khác dối Trời,
"Trời đâu dám dối ra đời ngỗ-ngang."

NGÔI ÂM - NGÔI DƢƠNG
Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ NGÔI ÂM, tức
là Ngôi Thứ Nhì, còn NGÔI DƢƠNG là Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế, là Ngôi Thứ Nhứt. Đây là một Triết lý hết
sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trƣớc tới nay các tôn giáo
chƣa từng có. Họ chỉ biết thờ Ngôi Dƣơng mà thôi.
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NGÔI CAO PHẨM QUÍ
Đức Quan Thánh để lời rằng: "Than ôi! Trời cao minh soi xét
mà ngƣời vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia
chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo mà lại
kèo nài giao kết thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức
từ bi cũng khó chiều theo đƣợc. Các Ðấng thiêng liêng xƣa kia
khổ hạnh, công cán thế nào mới đƣợc về ngôi cao phẩm quí,
há chẳng phải là gƣơng tín thành đáng noi dấu hay sao?"

NGÔI TIÊN VỊ PHẬT
Về mặt Bí-pháp Đức Hộ Pháp cũng có nói: "Chí-Tôn đã dạy
rằng: phải tùy phong hóa của các sắc dân sanh mà truyền
giáo, thì ngƣời cũng tùy nhơn đạo lập chơn truyền, bởi ta tham
trọng thế lớn quyền, Thầy mới tạo ngôi Tiên vị Phật. Đại-TừPhụ một hôm kia than cùng Bần Đạo rằng: Thầy không
phƣơng nào đến cùng các con hơn là CƠ BÚT. Thầy còn trụ
tinh ba chơn-truyền của NGŨ CHI ĐẠI-ĐẠO mà làm cho chúng
sanh hiểu Đạo đặng dễ dàng, nên phải dụng CƠ BÚT đặng
giáo-hóa. Hễ mọi điều chi có hữu ích thì hữu hại. Sau này
Thầy e-ngại cho Cơ Bút sẽ hại cho nhơn sanh mê tín dị đoan,
cũng bởi vì ƣa ham phẩm vị. Nào là thành Tiên, hiển Phật, nào
là xƣng Thánh, hô Thần, xúi giục tánh ham gần mộng mị. Lời
tiên tri này ngày nay kết quả".

NGÔI VỊ
F: Rang.
Ngôi vị là địa vị mà chính mình tạo ra bằng tài lực, sức lực
hay là công quả đối với đạo pháp. Sự kiện này có hai phần:
Một là ngôi vị hữu hình tức nhiên phải dùng thực tài mới chiếm
đƣợc chỗ đứng trong chốn quan trƣờng, nhƣng nếu ĐỜI thì
có giả, có thiệt, có dối, đổi, dời. Nhƣng về mặt ĐẠO thì các
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đấng thiêng liêng cho biết rằng nơi cảnh thiêng liêng ấy là thể
hiện sự công bình tuyệt đối.
Đức Hộ Pháp thuyết về cảnh Thiêng Liêng:"Bạch Ngọc Kinh
chia làm ba căn, cửa chính giữa các vị Phật cao siêu, mình
đứng day vô, phía bên tả là phái nữ, phía bên hữu là phái
nam. Bần Đạo nghe đi rần rần rộ rộ, bên kia thì thấy hình bóng
chiếu qua vách mà thôi, tấm vách thật lạ lùng, trong trắng
giống nhƣ sƣơng sa vậy. Buổi đầu, Bần Đạo không để ý, đi tới
nữa, thấy cả thảy đều có ngôi vị của họ sẵn. Bần Đạo vô cửa
thấy họ ngồi có chỗ hết, còn mình thì bơ thờ, cầm cây Giáng
Ma Xử đi vô, không biết đi đâu. Nói sao ngƣời ta có chỗ ngồi,
còn mình không có? Vừa nói rồi thì thấy có ngƣời đứng gần
bên mình mà không hay, họ trả lời: Cái ngai của Ngài kia. Bần
Đạo dòm lên thấy cái ngai tốt lắm, thấy rồi mà trong bụng hồ
nghi nói không biết họ có gạt mình không. Bần Đạo sợ, vừa sợ
thì có ngƣời nói: Chính cái ngai đó là của Ngài. Từ thử đến
giờ, dầu vạn kiếp sanh chịu khổ để tạo vị nơi mặt thế gian nầy
cũng không bằng ngồi đƣợc trên đó. Nơi đó sung sƣớng lắm,
sung sƣớng làm sao đâu!..."
Còn về hữu hình đây Đức Hộ Pháp xác nhận: "Ngôi vị của
Ông Saint-Pière, Giáo Hoàng của Thiên Chúa-Giáo ở La Mã
nhƣ thế nào thì ngôi vị của Đức Quyền Giáo-Tông ngày nay
cũng thế. Bởi vì chính mình Đức Chí-Tôn đến thâu Ngài, biểu
Ngài lập thành Hội Thánh. Ngài đi đến đâu, Tôi và Đức Cao
Thƣợng Phẩm theo phò-loan để Đức Chí Tôn thâu Môn Đệ,
thâu đƣợc bao nhiêu thì giao cho Đức Quyền Giáo-Tông
Thƣợng-Trung-Nhựt giáo hóa, chính do nơi Ngài cầu khẩn
Đức Chí-Tôn thâu Môn Đệ. Ngài luôn luôn đi các nơi để Phổ
độ chúng sanh, nhứt là trƣớc ngày mở Đạo. Đức Chí-Tôn sai
hết chúng tôi, tức Thập Nhị Thời-Quân đi phò-loan cùng hết,
không chỗ nào không có Cơ Bút: Ngƣời thì xuống miền Tây,
ngƣời đi miền Trung, đi cùng hết. Thâu Môn đệ xong, Thầy
dạy chúng tôi về Tây Ninh mở Đạo". [13-10-Giáp-Ngọ (1954)]
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NGÔI VỊ ĐẾ VƢƠNG
Đức Lý Giáo Tông nói với ông Thƣợng Tƣơng Thanh: "Ngày
nay đã hành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tƣ cách của
một ngƣời cầm sanh mạng của nhơn loại. Chƣa có ngôi vị Ðế
Vƣơng nào mà sánh với phẩm vị thiêng liêng đặng. Khá phân
biệt trƣợng khinh mà giữ gìn, kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu à!
Lão chƣa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho
Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hƣ rất nhiều. Hiền Hữu rán mà trừ tà diệt
mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão
đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức sắc Ðại Thiên phong
mà khử loạn, bằng chẳng vậy, thì Lão nhứt định không cho ai
thăng cấp một ngƣời".

NGÔI XƢA
Ngôi xƣa: Ngôi vị cũ nơi cõi Thiêng Liêng.
Sao gọi là ngôi xƣa vị cũ nơi cõi Thiêng Liêng? Bởi vì mỗi
chúng sanh đều là một điểm Linh quang, chiết ra từ khối Đại
Linh quang của Đức Chí Tôn. Theo luật tiến hóa, các Chơn
linh phải đầu kiếp xuống phàm trần là vật chất, từ tinh hoa vật
chất mới tiến lên đến kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại,
rồi còn phải tu nhiều kiếp nữa mới tiến lên ngôi Thần, Thánh,
Tiên, Phật và cuối cùng trở về ngôi vị cũ là khối Đại Linh
quang của Thƣợng Đế.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thong dong cõi thọ nương hồn,
"Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa."
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NGU
愚
F: stupide, ignorant.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ngu vì đạo đức ấy ngu hiền,
Thành dạ thì toan đến cảnh Tiên.
Nƣớc mắt chƣa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên

NGU CÔNG DI SƠN
愚公移山
Đây là truyện tích của Ngu Công dời núi. Thế gian cho là một
ngƣời khờ khạo làm chuyện vô ích, nhƣng thật ra đây là mẫu
ngƣời có ý chí, kiên nhẫn phi thƣờng. Ở đây muốn nói chí khí
của con ngƣời quyết thắng mọi trở ngại. Có câu: "Đƣờng đi
khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhƣng khó vì lòng
ngƣời ngại núi e sông".
Tích: Tƣơng truyền xƣa có cụ già 90 tuổi; trƣớc nhà có hai trái
núi Thái hành và Vƣơng ốc làm trở ngại cho việc qua lại. Ông
quyết định đào bỏ đi, ai nấy khi nghe ông nói đều cƣời nhạo
báng. Ông nói: Ta chết thì còn con ta, rồi đến cháu chắt tiếp
tục công trình ắt cũng làm đƣợc".

NGU DÂN
愚民
Ngu dân là nói về chế độ mà ngƣời lãnh đạo làm cho dân dốt
nát, mục đích là dễ trị. Có dễ trị thì họ mới thống trị lâu và dài
và mặc sức thao túng về mọi mặt..
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Một khi nhân dân dốt nát, làm cho phần hiểu biết ngày càng
kém cỏi đi. Các chế độ độc tài thƣờng dùng chính sách này để
làm bá chủ, dễ bức hiếp dân lành nên đặt ra "Chính sách ngu
dân" hay chế độ ngu dân. Chính đó cũng gọi là "Ngu dân chủ
nghĩa" và họ chủ trƣơng ‘bần cùng hóa nhân dân" đó là một
chế độ tàn bạo hiếm có trong lịch sử nhân lọai.

NGU DỐT
Đức Hộ Pháp thuật lại lời nói của Đức Chí-Tôn rằng : "Con ôi!
Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa
ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy đến chăm-nom dạydỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng khôn quá
hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý".

NGU HUYNH
愚 兄
E: Your modest elder.
F: Votre humble ( ignorant) ainé.
Ngu huynh 愚兄: tiếng tự xƣng có tính khiêm nhƣờng.

NGU MUỘI
愚昧
Do chữ ngu si và ám muội, tức nhiên là chỉ những kẻ còn kém
hiểu biết quá và thƣờng làm những điều sai trái.
Thầy dạy: "Các con đã mang mạng lịnh Thầy, thì làm thế nào
Thầy không hổ thẹn; Thầy dặn các con một điều phải hằng
nhớ rằng các con thay mặt cho Thầy tức là Thầy. Ngày nào
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy lấy phận sự lại thì là mới hết Thầy nữa. Cái xác thịt các
con cũng nên kể rằng: chẳng phải của các con nữa. Thầy đã
nói 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!".
Dẫn chứng: Nơi Thảo Xá Hiền Cung của Đức Thƣợng Phẩm
có đôi cấu đối trong ấy có chữ NGU MUỘI cũng nói lên một
nỗi chán chƣờng và thấm-thía tình đời lắm. Hầu nhƣ những kẻ
phản Thầy phản bạn đã muốn cƣớp công của Ngài lại còn
hành động vô nhân đuổi xô Ngài nữa. Nỗi đau ấy thấu đến
Diêu-Trì-Cung, nên Thất Nƣơng giáng cơ ban cho Đức Cao
Thƣợng Phẩm đôi liễn đặt trong ngôi nhà ở Thị xã Tây Ninh
gọi là THẢO XÁ HIỀN CUNG, ngày 12-6-Mậu Thìn (dl: 28-71928), sau khi Đức Cao Thƣợng Phẩm bị nhóm bạo hành
buộc phải rời Tòa Thánh về an nghỉ tại tƣ gia. Câu đối:
- THẢO-XÁ tùy nhơn ngu muội bần cùng nghinh nhập thất.
- HIỀN CUNG trạch khách thông minh phú quí cấm lai môn.
•草舍隨人愚昧貧窮迎入室
•賢宮擇客聰明富貴禁來門
Giải nghĩa: Thảo xá là ngôi nhà cỏ, ngôi nhà tranh (tiếng tự
khiêm). Tùy nhơn: tùy ngƣời. Ngu muội: dốt nát và tối tăm.
Bần cùng: nghèo khổ. Nghinh: tiếp đón. Nhập thất: vào nhà).
Câu 1 ý nói tuy là Thảo xá nhƣng phải tùy theo ngƣời: nếu
ngƣời ngu muội và kẻ bần cùng (mà có đạo đức) thì đƣợc tiếp
đón vào nhà.
(Hiền cung là cái nhà của ngƣời hiền, tức là ngƣời tài giỏi và
có đạo đức cao. Trạch khách: lựa chọn khách đến. Thông
minh: sáng suốt hiểu biết. Phú quí: giàu sang. Cấm: không cho
phép. Cấm lai môn: không cho phép đến nhà.)
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Câu 2 này nói rằng nơi Hiền cung vẫn lựa chọn khách đến,
ngƣời thông minh và kẻ phú quí (mà thiếu đạo đức) cũng
không cho phép đến nhà.
Thầy nói: "Nhiều khi Thầy thấy con vì nhẹ tánh mà nghe lắm
lời thị phi làm đau đớn nhiều đứa vô tội cùng Thầy. Sự lầm lạc
của các con lắm 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."

NGU SI
愚痴
F: Idiot, ignorant.
Ngu si 愚痴: đần độn.
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bƣởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

NGU XUẨN
愚惷
F: Stupid.
Thầy dạy: "Cái trí khôn của con ngƣời biết thƣơng, ghét, vui,
buồn mà toàn trong nhơn-loại đều có; khi rốt cuộc thì trí khôn
ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dƣờng ấy mà cũng mất
đi đặng sao các con? Thầy hỏi nhƣ vậy đặng cho các con mỗi
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đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời phù hạp thì dễ
biết Đạo, còn ngu-xuẩn thì cũng huờn ngu xuẩn".

NGU THUẤN CÀY VOI
Ông Thuấn họ Ngu, cha là Cổ Tẩu, mẹ là Ốc Đăng rất hiền
đức mà mất sớm. Cổ Tẩu có tánh ƣơng gàn, mê muội, cƣới
vợ kế, sanh một con trai tên là Tƣợng. Mẹ ghẻ thật là khắc
nghiệt. Em Tƣợng lớn lên rất điêu ngoa. Cổ Tẩu thƣờng nghe
lời vợ kế mà đày đọa Thuấn làm nhiều điều khổ sở. Có lần mẹ
ghẻ xúi Cổ Tẩu sai Thuấn đi cày ở đất Lịch Sơn, là nơi nổi
tiếng có nhiều cọp dữ, mục đích là trừ khử Thuấn đi. Trái lại
Thuấn nghe lời cha mẹ, đến cày ở đất Lịch Sơn, lòng hiếu
thảo của Thuấn cảm động Trời cao, khiến voi ra cày đất cho
Thuấn, chim muông bay đến nhặt cỏ. Thấy không hại đƣợc
Thuấn, bà mẹ ghẻ lại xúi Cổ Tẩu sai Thuấn đi đánh cá ở đầm
Lôi Trạch là nơi thƣờng có gió to sóng lớn. Thế mà khi Thuấn
đến đó vẫn bình yên. Dù bị hãm hại nhiều lần, nhƣng Thuấn
không hề oán ghét mẹ ghẻ và đối với em Tƣợng vẫn thƣơng
yêu. Với tấm lòng cao cả của Thuấn, bà mẹ ghẻ lần lần hối
hận và thƣơng yêu Thuấn. Vua Nghiêu cảm đức hiếu thảo ấy
nên thay vì truyền ngôi cho con là Đan Chu, nhƣng thấy con
không đủ tài đức bèn vời Thuấn đến truyền ngôi cho, đồng
thời gả hai con gái cho vua Thuấn đời đời dân sinh đƣợc hạnh
phúc. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Ông Thuấn chịu mệnh, lên
ngôi vua nơi miếu thờ Đức Văn Tổ.
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NGŨ ÂM
五音
E: Five essential notes of the oriental music.
F: Cinq notes fondamentales de la musique orientale.
Ngũ: Năm, thứ năm. Âm: âm thanh, cung bậc của âm thanh.
Ngũ âm là năm bậc âm thanh của âm nhạc cổ điển đông
phƣơng.
Ngũ âm gồm: Cung, Thƣơng, Giốc, Chủy, Vũ.
1. CUNG:
2. THƢƠNG:
3. GIỐC:
4. CHỦY:
5. VŨ:

tiếng thổ (đất),
tiếng kim (đồng, sắt),
tiếng mộc (gỗ),
tiếng hỏa (lửa),
tiếng thủy (nƣớc),

tƣơng ứng nốt FA.
tƣơng ứng nốt SOL.
tƣơng ứng nốt LA.
tƣơng ứng nốt ĐÔ.
tƣơng ứng nốt RÉ.

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là Ngũ Hành.
Âm nhạc Tây phƣơng có 7 bậc âm thanh: Do, Ré, Mi, Fa, Sol,
La, Si.

NGŨ BÁ
五霸
(Ngũ: năm, Bá 霸 là Vua của một nƣớc chƣ hầu mạnh, thống
lãnh các chƣ hầu nhỏ). Nghiệp bá thì dùng Bá đạo để trị nƣớc.
Bá đạo trọng hình pháp, binh quyền, tín thuật.
Trong thời Xuân Thu đã có năm vị vua dùng Bá đạo mà hùng
cƣờng một thời, làm minh chủ các nƣớc chƣ hầu khác, gọi là
Ngũ bá: tức Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công,
Tống Tƣơng Công và Sở Trang Vƣơng. Những vị vua này
không phải là bậc tài đức cao, mà chỉ nhờ biết tin dùng ngƣời
hiền, có chính sách khéo léo làm cho dân giàu, binh mạnh và
làm chủ đƣợc những chƣ hầu khác.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGŨ BÁ A LA HỚN
五 百 阿 羅 漢
E: Five hundred Arahats.
F: Cinq cent Arahats.
A-La-Hán là tiếng phiên âm từ chữ Phạn: Arhat, dịch nghĩa
theo Hán văn là Ứng Cúng, Phá ác, Bất sanh.
Ứng cúng nghĩa là có phƣớc đức hoàn toàn, trí huệ hơn cả,
đáng làm nơi phƣớc điền cho chúng sanh cúng dƣờng.
Phá ác là phá tan đƣợc giặc phiền não Tam độc do Tham,
Sân, Si tạo ra.
Bất sanh nghĩa là thoát vòng luân hồi sanh tử, không còn sanh
ra tại thế gian nầy nữa. A-La-Hán thƣờng đƣợc gọi tắt là LaHán. Truyền thuyết nói rằng, hồi Ðức Phật Thích Ca mới mở
Ðạo Phật tại Bắc Ấn Ðộ, Phật có phái 16 vị La Hán (có sách
chép 18 vị) đi ra các nƣớc nhỏ chung quanh để truyền bá Phật
đạo. Do đó trong các chùa Phật ngày nay thƣờng có tạc tƣợng
16 vị hay 18 vị La Hán để thờ, kỷ niệm việc truyền đạo nầy.
A-La-Hán là quả vị cao nhất trong 4 quả vị của hàng Thinh
Văn thừa, từ thấp lên cao, kể ra:
Tu-Ðà-Huờn: Quả vị đầu tiên của Thinh Văn thừa.
Tƣ-Ðà-Hàm: Quả vị thứ hai của Thinh Văn thừa.
A-Na-Hàm: Quả vị thứ ba của Thinh Văn thừa.
A-La-Hán: Quả vị thứ tƣ của Thinh Văn thừa. Ngƣời tu chứng
bực A-La-Hán thì đạt đƣợc Lục thông (6 phép Thần thông):
Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Túc
Mạng thông, Thần Túc thông, Lậu Tận thông.
Qua khỏi Thinh Văn thừa thì lên Bồ Tát thừa, tức là tu đặng
quả vị La Hán rồi thì mới tiếp tục tu hành để lên quả vị kế tiếp
là Bồ Tát.
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Thinh Văn thừa thuộc về Tiểu thừa, Bồ Tát thừa thuộc về Ðại
thừa.
Cả hai Tiểu thừa và Ðại thừa đều là Phật thừa.
Kinh Cứu Khổ:
Chƣ Ðại Bồ Tát, Ngũ bá A-La-Hán cứu hộ....
Ngũ bá A-La-Hán là 500 vị A-La-Hán đƣợc Nhứt Tổ Ma-Ha
Ca-Diếp chọn để lập Ðại hội kết tập Kinh điển lần nhứt của
Phật giáo, sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn 4 tháng.
Cuộc kết tập nầy ở tại thành Vƣơng Xá, Nhứt Tổ Ma-Ha CaDiếp làm chủ tọa. Ngài A-Nan đƣợc cử ra đọc lại lời Phật dạy,
chép thành Tạng Kinh; Ngài Ƣu-Pa-Ly đọc lại các Luật do
Phật dạy chép thành Tạng Luật; và Ngài Ma-Ha Ca-Diếp đọc
tạng Luận. Ngƣời ta dùng chữ Phạn chép ba Tạng Kinh (Tam
Tạng Kinh) trên lá buôn để lựu lại đời sau.

NGŨ BẤT VỌNG NGỮ
五不妄語
TÂN LUẬT: Chƣơng IV: Ðiều Thứ 21:
"Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới
Cấm. Đây là giới cấm thứ năm "Ngũ Bất Vọng Ngữ" là cấm
xảo trá láo xƣợc, gạt gẫm ngƣời, khoe mình, bày lỗi ngƣời,
chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo
báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục ngƣời hờn giận, kiện
thƣa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chƣởi rủa ngƣời, hủy
báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời hứa".
Ngƣời không nên nói dối hay nói nhiều lời thất đức. Điều cần
yếu là cái phổi phải giữ đƣợc yên tịnh, Kim khí không bị hao
mòn, tức nhiên giữ đƣợc chữ "Tín", là con ngƣời có "Tín",
đáng tin cậy. Tại sao cấm Vọng Ngữ?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh ngôn Thầy dạy: Năm Mậu Thìn (1928):
"Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều
cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy
tƣởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng: Ðấng chơn
linh ấy vốn vô tƣ, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Ðấng Trọn Lành nơi Ngọc Hƣ
Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai,
đặng dâng vào Tòa Phán Xét, bởi vậy nên một mảy không
qua, dữ lành đều có trả; lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh
nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy
dỗ các con, thƣờng nghe đời gọi là "lộn lƣơng tâm" là đó. Bởi
vậy chƣ Hiền, chƣ Thánh Nho nói rằng:
"Khi nhơn tức khi tâm."Hoạch tội ƣ Thiên, vô sở đảo dã."
Nhƣ các con nói dối, trƣớc chƣa dối với ngƣời, thì các con đã
nói dối với lƣơng tâm, tức là chơn linh. Thầy đã nói chơn linh
ấy đem nạp vào Tòa Phán Xét từ lời nói của các con, dầu
những lời ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội tình cũng đồng
một thể. Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ,
nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà là các con
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải
mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ."
Theo giới cấm nầy: ngƣời tu không đƣợc nói dối, dầu việc
lớn hay nhỏ, trọng hay khinh cũng vậy. Cổ nhơn nói: "Nhơn
bất Tín bất lập". Đối với thế nhơn mình mất tín nhiệm còn
không làm nên đƣợc, huống chi đối với Trời Phật; nên phải nói
chơn thật và khi nói ra rồi phải giữ lời.
-Cấm lƣỡng thiệt: Ngƣời tu không đƣợc đem việc đầu nầy mà
nói đầu kia làm cho ngƣời nầy giận kẻ nọ mà sanh ra đôi chối,
cãi cọ. Phải lánh xa những việc nói xấu kẻ khác, tức là nói
hành, nói tỏi, hay nói rõ ra là nói những chuyện lặt vặt mà dễ
mích lòng ngƣời.
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Cấm ác khẩu: Ngƣời tu không đƣợc nói lời hung dữ, nhƣ chửi
rủa chẳng hạn. Trái lại, phải dùng lời nói hiền lành, bàn việc
hữu ích, phải dùng lời dịu ngọt, an ủi ngƣời khốn khó. Nếu gặp
ngƣời nói hung dữ nhƣ: mắng lộn, chửi lộn, thì phải dùng lời
êm thắm mà khuyên dứt đôi đƣờng. Nếu gặp ngƣời làm việc
gì mà thối chí, ngã lòng, thì nên dùng lời nói có nghĩa lý mà
khuyên nhủ cho ngƣời khởi lòng tinh tấn.
Cấm ỷ ngữ: Ngƣời tu không đƣợc dùng lời khôn khéo, để
khêu gợi nguyệt hoa, không đƣợc dùng lời bóng bẩy, dể xuyên
tạc kẻ khác. Trái lại phải nói ít và thiệt thà. Bốn giới cấm để
kềm dẫn khẩu căn vào cõi thanh tịnh. Ngƣời tu chẳng ai mà
không biết, nhƣng, biết thì dễ mà thực hành thì khó, mà nếu
không thực hành đƣợc thì cũng nhƣ không biết. Ban đầu tập ít
nói, để có ngày giờ suy nghĩ trƣớc khi thốt ra lời. Về sau, quen
rồi thì việc khó hóa dễ. Câu tục ngữ rằng "Đánh lƣỡi bảy lần
trƣớc khi nói". Vì chữ ngôn 言 (7 nét) ứng với số 7. Ngày nay
là cơ Phổ độ, nên Đền Thánh quay mặt tiền qua hƣớng Tây,
cung Đoài, ấy là Cung Đạo. Cung Đoài cũng ứng với số 7. Lại
nữa các con vật trong Đền Thánh đều hả miệng. Hả miệng để
Phổ Độ. Vậy mỗi lời nói đều đƣợc suy nghĩ kỹ trƣớc khi thốt
nên lời, vì khi lời nói phát ra rồi bốn ngựa đuổi theo không kịp
"nhứt ngôn ký xuất Tứ mã nan truy". Lại nữa có câu "Nhứt
ngôn hƣng bang, nhứt ngôn táng bang" là lời nói làm lợi cho
nƣớc mà lời nói cũng làm mất nƣớc vậy.

NGŨ CHI ĐẠI-ĐẠO
五支大道
E: Five religious branches of the Great Way.
F: Cinq branches religieuse de la Grande Voie.
(Ngũ là năm; Chi là cành, nhánh, phần phụ thuộc của cây).
Nghĩa bóng là chỉ năm mối Đạo phụ thuộc vào Tam Giáo trƣớc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đây. Năm mối Đạo này nhƣ một cây thang năm nấc bắc cho
nhân loại đoạt đến phẩm cao nhất do theo trình tự một cách
dễ dàng hơn.
Ngày 13-3-Bính Dần (dl: 24-4-1926):
Thầy nói: "Vốn từ trƣớc Thầy lập ra Ngũ Chi Ðại Ðạo là: Nhơn
Ðạo, Thần Ðạo, Thánh Ðạo,Tiên Ðạo, Phật Ðạo.
Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh Giáo, là vì
khi trƣớc Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại
duy có hành đạo nội tƣ phƣơng mình mà thôi. Còn nay thì
nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần
nhiều Ðạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau; nên Thầy mới
nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa, trƣớc, Thầy lại giao
Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo
mà làm ra Phàm Giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần
trót mƣời ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp
chốn A Tỳ. Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các
con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhƣng
mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các
con dìu dắt lẫn nhau, anh trƣớc em sau mà đến nơi Bồng Ðảo.
Vì vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là anh
cả, ba phẩm Ðầu Sƣ, nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dƣới
thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị
phần hồn của nhơn loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng
địa vị của Thầy ban thƣởng. Còn cả Môn đệ, ai cũng nhƣ ai,
không đặng gây phe, lập đảng; nhƣợc kẻ nào phạm tội, thì
Thầy trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn" (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển/QI/Trang 16)
A- Ngũ Chi có trƣớc khi Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Thánh ngôn dạy rằng: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trƣớc còn nhiều chuồng chiên Ngƣời sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đƣơng nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
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chờ ngày Ngƣời đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là:
1- Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
2- Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dƣơng Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…
3- Thánh Đạo thì Thiên Chúa giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme)
4- Thần Đạo Thì là Trung Huê Phong Thần, Hy-lạp Phong
Thần và Ai-Cập Phong thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
5- Nhơn Đạo thì là Socrate, Esobe, Platon…ở Hy lạp, Khổng
Phu Tử (Confucianisme), Mạnh-Tử (Mentius), Nhị Trình
giáo…chung cộng cùng cả Hớn phong, Đƣờng thi, Tấn Tục tại
Trung-Huê từ trƣớc."
B- Ngũ chi nhƣ Năm lớp để chúng sanh lập vị:
Nơi "Bao lam thần vọng" ở Cung Đạo ví nhƣ ngôi trƣờng có
năm lớp để đƣa cả chúng sanh vào con đƣờng lập vị Thiêng
liêng, ấy là thể hiện Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt, tức là QUI HIỆP cả:
*Tam Giáo:
- Đức Thích Ca là ngôi Phật.
- Đức Thái Thƣợng là ngôi Pháp.
- Đức Khổng Tử là ngôi Tăng.
Kỳ Ba Phổ Độ này Tam Trấn Oai nghiêm đại diện cho ThíchLão- Nho:
- Phật Quan Âm thay quyền Phật-Đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Đức Lý Đại-Tiên Thái-Bạch thay quyền Tiên Đạo
- Đức Quan Thánh Đế Quân thay quyền Thánh Đạo
C- Vào cửa Đại-Đạo phải qua năm cấp:
1- Nhơn Đạo là cánh cổng để vào cửa Đại-Đạo thì có Giáo
Tông đón rƣớc, là bậc Hiền. "Hiền nhân vô kỷ" ấy là cơ Tùng
khổ.
2- Thần Đạo là của Khƣơng Tử Nha, là vị Thái Công Tƣớng
phụ Quảng Pháp Thiên Tôn, Ngài mặc áo Bát Quái để trừ dẹp
bạo loạn giúp nƣớc an dân nơi mặt thế. Con ngƣời đủ tâm
trung Bác-ái mới xứng là Thần. Hễ Thần thì làm mà không kể
công."Thần nhân vô công" cũng là cơ Thắng khổ.
Đức Khƣơng-Tử-Nha vốn học trò Đức Nguơn-Thỉ đến thế làm
nhiệm vụ, kỵ vật của Ngài là Tứ Bất Tƣớng. Biểu tƣợng một
chí khí đại hùng, đại lực, làm gƣơng cho nhân loại phải tránh
xa bốn sắc tƣớng tức là làm chủ đƣợc cái thân "Tứ đại giả
hợp"này.
3- Thánh Đạo là hình ảnh của Chúa Cứu Thế thay thân
Thƣợng-Đế ngồi giữa đúng nhƣ Sám Truyền: Ngài đến để
"Phán xét lần cuối cùng" trong cơ "Thưởng phạt đến cùng
Thánh-Đức thôi" ấy là cơ Thọ khổ đó. Ngài không còn ham
danh. Ấy vậy "Thánh nhân vô danh".
Trên Tƣợng Ngũ-Chi thì ảnh của Ngài đứng giữa, tức là giao
điểm của chữ Thập, là tâm, tức là Ngài đã hoà nhập cùng
Thƣợng-Đế. Thế nên ngƣời tu phải thọ khổ mới về gần với
Đức Chí-Tôn Đại-Từ-Phụ đƣợc. Có thực hiện những điều trên
tức là thực thi ba ngàn (3.000) công quả với Chí-Tôn, là Phụng
sự Vạn linh đó vậy, mà phụng sự Vạn-linh là Phụng sự Chílinh. Ấy là:
- Chí nhân vô kỷ (0) Ngƣời chí nhân không nghĩ đến mình.
- Thần nhân vô công (0). Bậc Thần không kể công.
- Thánh nhân vô danh (0). Bậc Thánh không ham danh.
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Có làm đƣợc nhƣ vậy tức là đạt đƣợc ba ngàn công quả, Tức
là số 3 đặt trƣớc ba con số không (000) là 3.000 vậy.
Đề thi buổi hôm nay của ngƣời Cao-Đài đến dự Hội Long-Hoa
là:
"Bác ái là đề thi tiến hóa,
"Nghĩa Nhân ấy định phép duy tân."
Bác-ái, Nghĩa-nhân chính là hai trục tung hoành trong một
hình tròn hiệp lại chính là chữ Thập đó, chung qui cũng đi vào
tâm của vòng tròn, nghĩa là phải thông suốt lý Đạo và Phụng
sự vạn linh.
4-Tiên Đạo ở giữa là Đức Lý Đại Tiên với ngôi Nhứt Trấn Oai
Nghiêm nêu tấm gƣơng cao cả, trọn kiếp sanh thể hiện bản
tánh uy-linh nơi ngọn bút để trừ khử giặc ngoài cùng đám gian
thần làm cho phải khiếp oai mà không hao tổn binh lực. Ngài
không ham danh lợi, tức nhiên bậc Tiên-vị thì Thoát khổ rồi.
5-Phật Đạo là gƣơng Từ ái của Đức Phật Thích Ca đủ làm
cho nhân loại soi chung kim cổ. Chính Ngài là Đấng đã Giải
khổ vậy.Về mặt Bí-pháp Đức Hộ Pháp cũng có nói:
"Chí Tôn đã dạy rằng: phải tùy phong hóa của các sắc dân
sanh mà truyền giáo, thì ngƣời cũng tùy Nhơn đạo lập chơn
truyền, bởi ta tham trọng thế lớn quyền, Thầy mới tạo ngôi
Tiên vị Phật. Đại-Từ-Phụ một hôm kia than cùng Bần Đạo
rằng: Thầy không phƣơng nào đến cùng các con hơn là Cơ
bút. Thầy còn trụ tinh ba chơn-truyền của Ngũ chi Đại-Đạo
mà làm cho chúng sanh hiểu Đạo đặng dễ dàng, nên phải
dụng Cơ Bút đặng giáo-hóa. Hễ mọi điều chi có hữu ích thì
hữu hại. Sau này Thầy e ngại cho Cơ bút sẽ hại cho nhơn
sanh mê tín dị đoan, cũng bởi vì ƣa ham phẩm vị. Nào là
thành Tiên, hiển Phật, nào là xƣng Thánh, hô Thần, xúi giục
tánh ham gần mộng mị. Lời tiên tri này ngày nay kết quả".
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D- Vì năm Đạo phân chia làm cho nhơn tâm bất nhứt: nhân
loại nghịch lẫn nhau, Chí Tôn đến đặng hiệp lại một nhà, ƣớc
cho con cái của Ngƣời biết thƣơng yêu hòa thuận".
Pháp Chánh-Truyền nói rõ lý do Đức Chí-Tôn đến:
"Chí-Tôn đã đến thế, hạ mình đặng làm Thầy dạy dỗ chúng ta,
hằng trông mong giờ nào chúng ta biết hoà hiệp nơi lòng Bácái từ tâm của Ngƣời, là hiệp làm một cùng Ngƣời, mới có đủ
quyền hành độ tận chúng sanh qui hồi cựu vị, mà đã sáu năm
chầy rồi, thân thể hỡi còn rời rã ngất ngơ, Chơn thần hỡi còn
dật dờ mê muội, thì thế nào các Đấng Thiêng-liêng hiệp một
cùng đời cho đặng hầu mong sửa cải Thiên Thơ, tụ hội các
Nguyên-nhân đem vào cửa Đạo? Vì năm Đạo phân chia làm
cho nhơn tâm bất nhứt, nhân loại nghịch lẫn nhau, Chí-Tôn
đến đặng hiệp lại một nhà, ƣớc cho con cái của Ngƣời biết
thƣơng yêu hoà thuận."
E- Diễn văn Đức Hộ Pháp trong Pháp Chánh Truyền:
"Cái chƣơng trình ấy là những cơ chỉ sanh ra bởi các tƣ tƣởng
của cả Tôn Giáo đã lập thành nên Ðạo. Chữ Ðạo là đƣờng đặt
ra bởi đó, đặng dìu dắt nhơn sanh khỏi bƣớc đời gay trở; cốt
yếu là lập mục đích, định chuẩn thằng cho kẻ trƣớc hiệp ngƣời
sau, kẻ kim hòa ngƣời cổ, tóm cả trí lự của nhơn loại, đặng
làm ngọn huệ quang soi rọi khắp nhơn gian, mƣợn cả sự tội
tình sầu thảm của thế, mà tạo Bát-Nhã-thuyền đặng vớt ngƣời
nơi khổ hải.
- Phật, vì thƣơng đời, mà tìm cơ GIẢI KHỔ.
- Tiên, vì thƣơng đời, mà bày cơ THOÁT KHỔ
- Thánh, vì thƣơng đời, mà dạy cơ THỌ KHỔ.
- Thần, vì thƣơng đời, mà lập cơ THẮNG KHỔ.
- Hiền, vì thƣơng đời, mà đạt cơ TÙNG KHỔ
Chữ KHỔ là đề mục của khoa học trƣờng đời, phẩm vị Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật, là ngôi vị của trang đắc cử."
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Pháp Chánh Truyền "Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui
phàm là vì khi trƣớc Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm,
càng ngày càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phàm Giáo, nên
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ các con mà
thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.

NGŨ CHI MINH ĐẠO (hay Ngũ Chi phái Ngọc)
E: Five branches of the Minh sect.
F: Cinq branches de la Secte Minh.
Thầy nói: "Con biết Ngũ Chi Minh Đạo: Minh Sƣ, Minh Đƣờng,
Minh Tân, Minh Lý, Minh Thiện, cũng đều do nơi Phật pháp
mà ra, duy giáo-lý của các Chi ấy thì có: Tiểu Học, Đại Học,
Trung Dung và Tứ Thơ là kinh điển mà thôi". Vào khoảng năm
Canh-Thân (1920) hầu hết các đàn cơ tại các Đạo Minh Sƣ,
Minh Lý, Minh Đƣờng, Minh Tân, Minh Thiện, tuy là mỗi giáo
phái hoạt động riêng rẻ không liên hệ nhau, nhƣng cũng đồng
loạt đƣợc các Đấng Thiêng liêng giáng Cơ thông báo về sự
xuất hiện của kỷ nguyên Cao Đài.
1-Chi Minh Sƣ: đƣợc thành lập khá lâu và dù không phải là
ngƣời lập giáo, Đạt Ma Tổ Sƣ (vị Tổ Thiền Tông Ấn độ thứ 28,
truyền giáo qua Trung Quốc năm 520) đƣợc đạo Minh Sƣ tôn
là vị Tổ đầu tiên. Tuy nhiên, chi Minh Sƣ lại lấy năm lên ngôi
vua Hoàng-Đế (2697-2597 TTL) làm năm Đạo thứ nhứt (có lẽ
do tích Nhiên Đăng Cổ Phật truyền Phật-giáo vào thời này).
Nhƣ vậy, năm 2000 là năm Đạo thứ 4698, Đạo MINH Sƣ dụng
pháp giới nhà Phật làm căn bản. Từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lập
Bắc Tông (vùng Trƣờng An, Lạc Dƣơng, Sơn Đông…) Lục Tổ
Huệ Năng truyền giáo pháp Nam Tông (vùng Hồ Nam, Quảng
Đông, Quảng Tây…). Phật giáo Nam Tông có nhiều nhánh mà
một là Nam Tông Phật Đƣờng, dân gian gọi là Minh Sƣ. Sau
Lục Tổ, mối Đạo bị ngƣng trệ 70 năm. Đến năm 783, nhị vị Mã
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Công Đạo Nhứt và Bạch Ngọc Cƣ sĩ song thừa Thất tổ. Năm
965, Bát Tổ La Công Húy thị tịch trong nhà lao. Vì pháp nạn.
Phật đƣờng Nam Tông chịu đình đốn suốt 700 năm. Đến đời
nhà Minh (1623) Ngài Huỳnh Công Đức Huy thừa Tổ mạng
thứ 9…Năm 1863, triều nhà Thanh, Đông Sơ Tổ Sƣ (tổ thứ
15) nhận mật phó của Y Đạo Tổ sƣ truyền Đạo qua Việt Nam.
Đầu tiên, Ngài xây dựng ngôi Quảng Tế Phật đƣờng ở Hà tiên
(nay vẫn còn). Chùa Minh Sƣ có hai chữ Phật Đƣờng sau tên
chùa, thờ Đức Vô Cực Từ Tôn và Ngọc Hoàng Thƣợng Đế
cùng chƣ Phật- Tiên Tam giáo. Trƣớc Điện thờ, ngọn Nhiên
đăng nơi tâm điểm vòng Vô vi tỏa sáng thƣờng xuyên. Đệ tử
Minh Sƣ trì tụng kinh điển riêng nhƣ: Ngọc-Hoàng-Kinh, Địa
Mẫu Chơn kinh, Văn Đế và Võ Đế Cửu kiếp chơn kinh, Bắc
Đẩu chơn kinh, Cao Thƣợng Ngọc Hoàng bổn hạnh (Các kinh
trên đều tiếp điển do Cơ Bút). Pháp tu Minh Sƣ rất nghiêm
mật, Tín đồ đều phải trƣờng trai, tuyệt dục…Bƣớc đƣờng tu
bên phái Nam phân ra Tam thừa, gồm: Nhất thừa: Nhất bộ,
Nhị bộ và Tam bộ.
Nhị thừa có bốn bậc: Thiên ân; Chứng ân, chữ lót tên tín đồ
đổi thành chữ Minh; Dẫn ân, chữ lót tên đổi thành chữ Xƣơng;
Bảo ân, chữ lót tên đổi thành chữ Vĩnh.
Tam thừa: có hai phẩm:- Đảnh hàng, chữ lót tên đổi thành chữ
Vận, phẩm Lão sƣ. -Thập địa, chữ lót tên đổi thành chữ Đạo,
phẩm Đại Lão sƣ. Những vị Lão sƣ và Đại Lão đồng công cử
một vị xứng đáng lên làm Chƣởng Môn, gọi là Thái Lão sƣ.
Nhƣ vậy, phái Nam có 9 bậc. Riêng phái Nữ có 7 bậc. Đạo
danh đƣợc ban từ đầu không đổi và phẩm cuối cũng cấp Thái
nhƣng pháp tu chỉ khoảng Bảo Ân. Nam Nữ tín đồ cùng mặc
đạo phục màu đen.
Tại Việt Nam chi Minh Sƣ có ba Tông phái: Phổ tế, Đức tế,
Hoằng Tế. Tông Phổ Tế gốc ở chùa Thanh Sơn, La Phù Sơn
(Hồng Kông); Tông Đức tế có gốc ở chùa Triều Nguyên, cùng
vùng La Phù Sơn, đều từ Trung quốc truyền qua Việt Nam
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khoảng thế kỷ 19. Năm 1863, sau khi Tông Đức Tế lập ngôi
Quảng Tế đƣờng tại Hà Tiên, chƣ vị lên Sài-Gòn xây tiếp ngôi
Quang Nam Đƣờng (cả hai chùa do Đại Lão sƣ Ngô Đạo
Chƣơng (Ngô Cẩm Tuyền) công quả xây dựng nhƣng ông
không nhận làm Tổ).
Một số ngôi chùa khác thuộc Tông Đức Tế gồm: Khánh Nam
Đƣờng (Bình Thạnh):; Nam Nhã Đƣờng (Cần thơ), Vận Bửu
Đƣờng (Gò công).. Các chùa thuộc tông Phổ Tế gồm: Linh
Quang Tự, Long Hoa Đƣờng (Cai lậy). Phổ Hòa đƣờng (Mỹ
tho)…và thuộc Tông Hoằng Tế gồm: Quan Âm đƣờng (Thâm
nhiên, Long an) Quan Âm đƣờng (thị xã Tân an), Trọng Văn
Đƣờng (Bình Điền)…Toàn Việt Nam có hơn 50 cảnh chùa
Minh Sƣ. Thuở mới Khai Đạo, Ơn trên đã tuyển chọn nhiều vị
tu hành chi Minh Sƣ qua làm Chức sắc cao cấp Cao-Đài-giáo
nhƣ: Ngài Thái Lão Sƣ Trần Đạo Quang, Ngài Đại Lão Sƣ
Trần Đạo Tƣơng…Mặt khác, Ngài Ngô Văn Chiêu thƣờng luận
Đạo với chƣ vị Minh sƣ ở Tân an và chùa Ngọc Hoàng (Sài
gòn). Chính mẹ đồng tử Tƣ Ngƣng (ngƣời hầu cận với Ngài
Ngô) cũng xuất gia tu tại Quang Nam Phật đƣờng từ trƣớc đó.
2- Chi Minh Đƣờng: ở Trung Hoa có nhiều Cựu thần nhà
Minh, nên đôi khi mang danh "Phản Thanh phục Minh". Qua
Việt Nam, khẩu hiệu trên trở thành "bài Pháp phục Nam". Để
tránh tiếng, một nhánh Minh Sƣ đổi tên là Minh Đƣờng. Chi
Minh Đƣờng cũng dùng Kinh sách, luật tu hành, phẩm vị…y
nhƣ Minh Sƣ không khác.. Trƣớc năm 1926, Vĩnh Nguyên tự
(Cần giuộc) thuộc chi Minh Đƣờng. Thái Lão Sƣ Lê Đạo Long
truyền lại cho con là Lê Văn Lịch, lúc ấy đang tu đến phẩm
Dẫn ân. Pháp môn tu Minh Đƣờng có Tịnh luyện Tứ thời nhƣ
Minh Sƣ. Đầu năm 1926, Đức Cao-Đài giáng lệnh dạy quí
Ngài: Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Lê Văn Trung: "Phải
xuống chùa Minh Đƣờng của Lịch mà học đạo…". Từ khi Vĩnh
Nguyên Tự qui hiệp Cao Đài, chi Minh đƣờng ngày nay ít nghe
nói đến.
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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, tu hành đắc quả Nhƣ Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn. 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.
Thầy dạy nơi đàn Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc) ngày: 14-7Bính Dần (Thứ bảy, 21-8-1926): 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".
3- Chi Minh Lý: phần trình bày về Minh lý xin trích nguyên văn
bài viết của vị Trụ trì tại Tam Tông Miếu nhƣ:
"Minh Lý cũng là một Chi trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ. Sự
tích lập đạo Minh lý có ghi trong Kinh Sám hối của Đạo. Vì thời
kỳ Pháp thuộc, nên không thể nói rõ cách Khai đạo bằng
Huyền Cơ. Trƣớc khi bề trên ban đạo hiệu Minh Lý, nghĩa là
Khai đạo chính thức, thì trong năm 1922 và 1923 đã có một số
ngƣời mến đạo, nhờ sự un đúc của Thần Tiên bằng các
"Huyền cơ". Minh Lý đạo khai chẳng những trúng vào năm Tý,
mà tháng, ngày, giờ cũng đều thuộc Tý cả: Năm (Giáp Tý).
Tháng (Bính Tý, tháng 11 âm lịch, tiết đông chí). Ngày Bính
Tý. Giờ (Mậu Tý, 11 giờ khuya, đầu ngày Bính Tý).
Để có nơi thờ phƣợng, tu học, năm 1927 bổn Đạo Minh Lý tạo
dựng ngôi chùa đầu tiên tại xóm bàn Cờ với hiệu Tam TôngMiếu. Chùa đã qua hai lƣợt sửa chữa, trùng tu vào các năm
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1941 và 1957….Nhƣ đã nói Minh Lý là một Chi trong Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, nên Cao Đài và Minh Lý về căn bản giáo lý,
mục đích, cứu cánh giống nhau, nhƣng vì nguồn gốc khai đạo
và phận sự có khác, nên mỗi bên tùy nghi phƣơng tiện mà
hành Đạo.
4- Chi Minh Thiện: Đầu thế kỷ 20, một nhóm trí thức, nhân sĩ
tại Thủ Dầu Một thƣờng họp nhau lại cầu Cơ. Đồng tử lúc ấy
là ông Nguyễn Văn Trƣợng sử dụng Đại Ngọc cơ. Ông không
biết chữ, nhƣng khi hầu Cơ, viết ra toàn chữ Nho rất minh
mẫn, linh diệu. Đến năm 1917, chi Minh Thiện thành hình, gồm
các ông: Trần phát Đạt, Trần Hiển Vinh, Lê Văn Hơn, Trần
Duy Khánh…Nơi hành đạo thƣờng đƣợc gọi là đàn Minh
Thiện, thờ Đức Quan Thánh và tụng Minh Thánh Kinh tại ngôi
chùa có tên là Thanh-An-Tự. Năm 1919, Ngài Ngô Minh Chiêu
có lên đây cầu thuốc cho mẹ. Ông Trần Hiển Vinh còn nhớ:
"Bữa ấy, Ngài cùng ông phủ Kim đến hầu đàn, Ông Phủ Kim
quì ở trong, còn Ngài quì ở góc ngoài. Khi Đức Quan Thánh
giáng Cơ liền gọi Ngài vào, cho một bài thi bốn câu.
Khoảng năm 1922, ông Phan Văn Tý có thỉnh một Đại Ngọc
Cơ từ Đàn Minh-Thiện về, lại ở cạnh nhà Ngài Cao Quỳnh Cƣ
(phố Bourdais). Sau lệnh của Ơn Trên, chuẩn bị cho Đàn đêm
Hội-Yến Diêu-Trì năm Ất-Sửu (1925) quí vị nhóm của ông Cao
Quỳnh Cƣ mƣợn Đại Ngọc Cơ của ông Phán Tý và nhờ ông
hƣớng dẫn cách phò Cơ.
5-Chi Minh Tân: Ông Lê minh Khá (1868-1946) ngƣời làng An
phú (Chợ-lớn) nguyên là xã trƣởng Vĩnh hội, vợ là bà Nguyễn
Ngọc Tâm (1876-1937).
Khoảng năm 1917, ông Lê minh Khá bị bịnh nặng, lên hầu đàn
Minh Thiện (Thủ dầu Một) và đƣợc Tiên gia ban cho bài thuốc,
uống lành bệnh. Đến năm 1920, do căn bệnh mới phát, ông
trở lên đàn Minh Thiện xin thuốc. Lần này ông đƣợc Đức Quan
Thánh Đế Quân giải bịnh và khuyên lo tu hành. Tuân lịnh Ơn
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Trên, năm ấy ông Lê Minh Khá lập tại nhà riêng (236 quai de
la Marne- nay là Bến vân đồn) một bàn thờ Tam giáo và chƣ
Tiên Phật. Qua năm sau, thiêng liêng ban lịnh lập ngôi Cao
Thâm Đàn trên đất vƣờn cao su (Xã Gia lộc, Trảng Bàng) lịnh
giao cho hai con ông là Lê Minh Sanh và Lê Văn Trân trấn giữ.
Năm 1922, Ơn trên dạy ông Lê Minh Khá lập Cao Minh Đàn tại
nhà. Cách thờ phƣợng nghiêm túc hơn: trên có vòng Thái cực
với ngọn linh đăng, cấp dƣới thờ chƣ Tiên, Phật….Đến trƣớc
ngày Lễ khai Đạo, vào ngày 26-09-Bính Dần (dl: 01-11-1926)
Đức Thái Thƣợng Đạo quân giáng Cơ tại Minh-Tân đàn ban
lịnh cho toàn chƣ bổn Đạo nam nữ chi Minh Tân phải qui nhập
về Cao Đài (Thánh ngôn Hiệp tuyển 1928. trang 46). Chƣ bổn
đạo tại đây nghiêm chỉnh tuân hành. Ngày 06-10-Bính Dần,
toàn thể bổn Đạo Nam nữ chi Minh Tân thƣợng sớ xin qui
nhập Cao-Đài. Từ đây chi Minh Tân hoàn toàn trở thành
Thánh Thất của Cao-Đài-giáo. Ông Lê Minh Khá liễu đạo ngày
15-01-Bính Tuất (1946) thọ 79 tuổi, an táng tại đất nhà ở Thủ
Đức gần sân banh. (Trích Khai Đạo. Trang 462-475)

NGŨ CHI PHỤC NHỨT
五支復一
Ngũ Chi Phục Nhứt 五支復一 là gom Ngũ Chi Đại Đạo làm
một, tức là hiệp Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và
Phật đạo lại làm một gọi là Đại Đạo.
Điều này Đức Hộ Pháp có giảng nhƣ sau: "Thầy hiệp Ngũ Chi
đặng làm một trƣờng học năm lớp cho mình tu luyện, chẳng
khác một trƣờng học phàm kia vậy, lần lần bƣớc đến đặng
đoạt thủ địa vị của mình. Hễ ngồi đặng phẩm nào thì địa vị
mình nơi ấy chẳng ai còn tranh giành ngƣợc ngạo không nhìn
nhận cho đặng".
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Vậy Ngũ Chi chính là hiệp nhứt năm cách thức hành đạo của
Ngũ Chi Đại Đạo mà Đức Ngài đã tóm lƣợc:
- Hiền vì thƣơng đời mà đạt cơ tùng khổ (Nhơn đạo)
- Thần vì thƣơng đời mà lập cơ thắng khổ (Thần đạo)
- Thánh vì thƣơng đời mà dạy cơ thọ khổ (Thánh đạo)
- Tiên vì thƣơng đời mà bày cơ thoát khổ (Tiên đạo)
- Phật vì thƣơng đời mà tìm cơ giải khổ (Phật đạo)

NGŨ CỐC
五穀
E: The five cereals.
F: Les cinq céréales.
(Ngũ: năm, Cốc: lúa gạo khoai ngô). Ngũ cốc là năm thứ hạt
để làm lƣơng thực là Đạo 稻: Lúa gạo, Lƣơng 糧: lúa nếp,
Thúc 菽 đậu, Mạch 麥 lúa mì, Tắc 稷 hạt kê.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Từ Bi ngũ cốc đã ban,
"Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân."

NGŨ CHÂU
Ngũ châu 五洲: năm đại lục ( Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc).
Lục lạc khua rân cả Ngũ châu,
Nƣơng chi vật chất phải âu sầu.
Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,
Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu.
Ngũ Nƣơng Diêu Tri Cung
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NGŨ ĐẾ
五帝
E: The five emperors of the antique China.
E: The five emperors of the antique China.
(Ngũ là năm; Đế là vua) tức là năm ông vua của thời thái cổ
mà nhân loại vẫn ca tụng đức độ ấy đến ngày nay.
Trong thời đại tối cổ, ở xứ Trung Hoa có năm ông vua ra đời
liên tiếp nhau mà dạy dân là: Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế,
Đƣờng Nghiêu, Ngu Thuấn, sách gọi đó là Ngũ Đế, tức là năm
vị Thánh Vƣơng đắc Đạo, nhờ có Thần thông nên trông thấy
đƣợc những hiện tƣợng trong cõi Hƣ Linh. Một hôm, Vua
Phục Hi đi dạo chơi trên sông Hà (Huỳnh Hà) ông trông thấy
một con vật mình ngựa đầu rồng, trên lƣng có dấu chấm, Ngài
theo đó mà lập ra Bát Quái Đồ, cắt nghĩa Đạo biến hóa của
Trời Đất để làm nguyên tắc dạy ngƣời.

NGŨ GIỚI CẤM
五戒禁
E: Five interdictions
F: Cinq interdictions.
Ngũ giới cấm tức là năm điều cấm răn, phát xuất từ Phật giáo,
ngày nay Đạo Cao-Đài vẫn duy trì và đã thành Luật, dƣới hình
thức Tân Luật
Tân Luật -Chƣơng IV: Về Ngũ Giới Cấm
Ðiều Thứ Hai Mƣơi Mốt: "Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ
tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm là:
-Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật.
-Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cƣớp; lấy ngang, lƣờng gạt
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ngƣời, hoặc mƣợn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc
lƣợm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho
ngƣời, mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.
-Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ ngƣời, thả theo đàng điếm,
xúi giục ngƣời làm loạn luân thƣờng, hoặc thấy sắc dậy lòng
tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà
dâm).
-Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rƣợu thịt, ăn uống quá độ,
rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng
ƣớc rƣợu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.
-Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xƣợc, gạt gẫm ngƣời,
khoe mình, bày lỗi ngƣời, chuyện quấy nói phải, chuyện phải
thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi
giục ngƣời hờn giận, kiện thƣa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô
tục, chƣởi rủa ngƣời, hủy báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời
hứa. (Mỗi giới xin xem riêng theo mỗi từ)
_______________________________
1- Nhứt bất sát sanh: là chẳng nên sát hại sanh vật. Ngƣời
không sát sanh thì biết tu tâm, Hỏa khí không bị hao mòn và
giữ đƣợc lòng Nhân.
Giới Tâm Kinh rằng:
Làm ngƣời Nhân Nghĩa giữ tròn.
Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa
Bởi trong sự tiến hoá của Bát hồn thì vạn vật chính là em út
của mình chƣa tấn hoá, ta ăn thịt chúng tức là phạm điều
Nhân. Thánh ngôn Thầy dạy:
Vì sao phải cấm sát sanh?
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn
Khôn Thế Giới thì Khí Hƣ Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của
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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. Các con đủ hiểu rằng: Chi
chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt
có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh
của Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng sanh Thầy
phân phát khắp Càn Khôn Thế Giới, chẳng khác nào nhƣ một
nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới
trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu
nhƣ ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không
cho biến hóa. Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu
nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều
định trƣớc, nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai;
biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa
luân hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết
Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy."
2- Nhì bất du đạo: là cấm trộm cƣớp. Ngƣời mà lòng không
trộm cƣớp, tham lam của ngƣời, thì Can (gan) không bị xao
động, Mộc khí không bị hao mòn, tức nhiên giữ đƣợc chữ
"Nghĩa" ; làm ngƣời phải có Nghĩa.
Vì sao không đƣợc gian tham? Trộm cƣớp?
"Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng cùng,
mà Thầy cho các con đến thế giới nầy với một Thánh thể
thiêng liêng, y nhƣ hình ảnh của Thầy, không ăn mà sống,
không mặc mà lành, các con lại không chịu, nghe điều cám dỗ
mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đày,
nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.
LỢI, Thầy cũng đã dành cho các con chung hƣởng cùng nhau
mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.
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QUYỀN, Thầy cũng ban cho các con in nhƣ Thầy đã ban cho
chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho đủ thế kềm thúc lấy
nhau đặng giữ vẹn Thánh chất yêu sanh của Thầy, mà quyền
ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong vòng tôi mọi.
Ôi! Thảm thay! Cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm, các con
có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng? Thì cũng
muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dƣới quyền thế lợi lộc
đó, vậy sự yếu trọng của con ngƣời là nạn cơm áo, nắm chặc
quyền phân phát cơm áo, thì chƣa ai đã chịu thọ sanh nơi thế
nầy lánh khỏi.
Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào?
Dùng hết mƣu chƣớc quỉ quyệt, thâu đoạt cho đặng lợi
lộc quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trƣờng hỗn
độn, tranh tranh, đấu đấu, giựt giựt, giành giành, gây nên mối
loạn, nhơn loại nghịch lẫn nhau giúp cho phép tà quyền, mạnh
hơn, yếu thiệt, mất phép công bình thiêng liêng tạo hóa; cái
trƣờng thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà ra.
- Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng, thì lòng hết đạo đức.
- Tham gian nhập vào nhà, thì nhà không chánh giáo.
- Tham gian đã nhập vào nƣớc, thì nƣớc hết chơn trị.
- Tham gian đã lộng toàn thế giới, thì thế giới hết Thánh Thần,
Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con lỗi đạo
cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy gian tham là trọng tội."
3-Tam bất tà dâm: là cấm lấy vợ ngƣời, thả theo đàng điếm,
xúi giục ngƣời làm loạn luân thƣờng; hoặc thấy sắc dậy lòng
tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt. Ngƣời không tà dâm, thì
không bị bại Thận, Thủy khí không bị hao mòn, tức nhiên giữ
đƣợc chữ "Lễ" là ngƣời có Lễ. Nhƣng chẳng phải chỉ bao
nhiêu ấy mà đủ.
"Vì sao tội tà dâm là trọng tội?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phàm xác thân con ngƣời, tuy mắt phàm coi thân hình nhƣ
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn
vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau
mà thành khối (la formation des cellules). Vật ấy có tánh linh.
Vì vật chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật; tỷ nhƣ rau, cỏ,
cây, trái, lúa gạo, mọi lƣơng vật đều cũng có chất sanh. Nếu
nó không có chất sanh thì thế nào tƣơi tắn và chứa sự sống,
nhƣ nó khô rũ thì là nó chết. Mà các con nào ăn vật khô héo
bao giờ. Còn nhƣ nhờ lửa mà nấu, thì là phƣơng pháp tẩy
trƣợc đó mà thôi, chớ sanh vật bị nấu chƣa hề phải chết. Các
vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí; khí mới biến ra huyết. Nó có
thể huờn ra nhơn hình, mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhơn
loại. Vì vậy một giọt máu là một khối chơn linh. Nhƣ các con
dâm quá độ thì là sát mạng chơn linh ấy. Khi các con thoát xác
thì nó đến tại Nghiệt-Ðài mà kiện các con. Các con chẳng hề
chối tội đặng.
Vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm!"
4-Tứ bất tửu nhục: là cấm say mê rƣợu thịt, ăn uống quá độ,
rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng
ƣớc rƣợu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị. Ngƣời không ăn uống quá
độ, thì không bị phạt Tỳ, Thổ khí không bị hao mòn, tức nhiên
giữ đƣợc chữ "Trí", là ngƣời có Trí sáng suốt.
Vì sao phải Giái Tửu?
Thầy đã dạy rằng: Thân thể con ngƣời là một khối chơn linh
cấu kết, những chơn linh ấy đều là hằng sống; phải hiểu rằng:
Ngũ tạng, lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, nhƣng
phận sự chúng nó làm, thảng hiểu biết hay là không hiểu biết,
đều do nơi mạng lịnh Thầy đã phán dạy.
Vậy Thầy lấy hình chất xác phàm của các con mà giảng dạy.
Trƣớc Thầy nói vì cớ nào rƣợu làm hại cho thân thể con ngƣời
về phần xác. Hình chất con ngƣời vẫn là thú, phải ăn uống
mới nuôi sự sống, nhƣ rƣợu vào tỳ vị, nó chạy vào ngũ tạng
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lục phủ hết, thì trái tim con ngƣời chẳng khác nào nhƣ cái máy
chánh để trữ sự sống, cũng phải bị thâm nhập vào làm cho sự
lao động quá chừng đỗi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết
mạch phải vận động một cách vô chừng, mà làm cho sanh khí
nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho đặng.
Trƣợc huyết ấy thối lại cùng trong thân thể, để vật chất ô trƣợc
vào trong sanh vật, mỗi khối ăn nhằm phải bịnh, một ngày
thêm một chút, hết cƣờng tráng, cốt tủy lần lần phải chết thì
thân thể các con phải chết theo.
Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình vì rƣợu, nên ra đến đỗi.
Thầy dạy về cái hại phần hồn các con.
Thầy nói cái chơn thần là nhị xác thân các con, là khí chất (le
sperme évaporé), nó bao bọc thân thể các con nhƣ khuôn bọc
vậy, nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là
mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ, nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà
gìn giữ chơn linh các con, khi luyện thành đạo, đặng hiệp một
với Khí, rồi mới đƣa thấu đến chơn thần, hiệp một mà siêu
phàm nhập Thánh.
Vậy thì óc là nguồn cội của Khí mà óc cũng bị huyết vận động
vô chừng, làm cho đến đỗi loạn tán đi thì chơn thần thế nào
đặng an tịnh điều khiển, thân thể phải ra ngây dại, trở lại chất
thú hình, mất phẩm nhơn loại rồi, còn mong chi đặng phẩm
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa
trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà
phải chịu phận luân hồi muôn kiếp.
Vậy Thầy cấm các con uống rƣợu, nghe à!".
5- Ngũ bất vọng ngữ: là cấm xảo trá, láo xƣợc, gạt gẫm
ngƣời, khoe mình, bày lỗi ngƣời, chuyện quấy nói phải,
chuyện phải thêu dệt ra quấy. Nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ
khác, xúi giục ngƣời hờn giận, kiện thƣa xa cách; ăn nói lỗ
mãng, thô tục; chửi rủa ngƣời, hủy báng Tôn Giáo, nói ra
không giữ lời hứa. Ngƣời không nói dối, nói nhiều lời thất đức,
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thì cái phổi đƣợc yên tịnh, Kim khí không bị hao mòn, tức
nhiên giữ đƣợc chữ "Tín", là con ngƣời có "Tín", đáng tin cậy.
Tại sao cấm Vọng Ngữ?
"Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều
cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy
tƣởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng: Ðấng chơn
linh ấy vốn vô tƣ, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Ðấng Trọn Lành nơi Ngọc Hƣ
Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai,
đặng dâng vào Tòa Phán Xét, bởi vậy nên một mảy không
qua, dữ lành đều có trả; lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh
nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy
dỗ các con, thƣờng nghe đời gọi là "lộn lƣơng tâm" là đó.Bởi
vậy chƣ Hiền, chƣ Thánh Nho nói rằng:
"Khi nhơn tức khi tâm."
"Hoạch tội ƣ Thiên, vô sở đảo dã."
Nhƣ các con nói dối, trƣớc chƣa dối với ngƣời, thì các con đã
nói dối với lƣơng tâm, tức là chơn linh.Thầy đã nói chơn linh
ấy đem nạp vào Tòa Phán Xét từ lời nói của các con, dầu
những lời ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội tình cũng đồng
một thể. Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ,
nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà là các con
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải
mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ."

NGŨ HÀNH
五行
E: Five primary elements.
F: Cinq éléments de la nature.
Ngũ hành là năm hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
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• Hình thành của Ngũ hành.
• Nguyên-lý về Ngũ hành.
• Tiên thiên Dƣơng Ngũ hành.
• Hậu thiên Âm Ngũ hành.
• Cổ Hà-Đồ.
• Thể pháp trong đạo tƣợng Ngũ Hành.
• Thái Cực là ngũ trung.

1- Hình thành của Ngũ hành: "Từ lúc hỗn độn sơ khai, Âm
Dƣơng biến hóa thì trong khí Hƣ-vô đã có sẵn các tế bào. Sau
tiếng nổ Âm-Dƣơng phân tách: khí dƣơng quang là khí nhẹ
nhàng bay lên trên, còn khí âm là khí chất chứa các tế bào
nên lóng xuống dƣới. Sau một chuyển thì các khí chất trên liên
đới với tế bào mà mà tựu lại thành chất khí và biến thành vạn
vật. Khi chƣa thành hình thể hữu vi thì chất khí lại vẫn là một
cục lửa do khí dƣơng quang đốt cháy. Sau đó nơi Diêu-TrìCung thâu thập nhị địa chi mà biến khí dƣơng quang và chất
khí làm Ngũ Hành. Vậy cho nên: đất, nƣớc, sắt, đá và lửa,
đƣợc nảy sanh trƣớc hết đó là Kim Thạch hồn.
"Ngũ hành là lý biến-chuyển của Âm Dƣơng để lập thành cơ
hữu tƣớng, đó là 5 nguyên-tố chánh để tác thành vũ trụ cànkhôn. Ở trong vũ-trụ dù phẩm-vật thấp hèn hay phẩm vật caotrọng nào có hình thể đều do năm nguyên-tố ấy chi phối và
điều-hợp mà nên, năm nguyên-tố ấy là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ. Tuy nói theo thứ-tự ấy là cơ sản-xuất sau trƣớc khác
nhau. Đầu tiên là Hỏa là ngôi Thái-cực biến tƣớng là TháiThƣợng; cũng là ngôi thứ đầu hơn hết. Thái-Thƣợng là đóm
lửa đƣợc phân-hóa đầu tiên vần vần xoay lộn trong không-khí
và nguội dần để thành ra một phần thứ hai ấy Thái-Thƣợng
Nguơn-Thủy là hai. Rồi hai nguyên-tố này mới cấu-tạo thêm
nữa.
Năm nguyên-tố trên mới phối-hợp nhau sản-xuất ra vạn-linh.
Trong một nguyên-tố chánh thảy đều có bốn nguyên tố kia kếtSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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hợp vào, không nguyên-tố nào hiện tƣợng ở trần gian là
thuần-túy đƣợc cả. Bởi nếu thuần-túy thì không thể có cái
sống của vạn-linh.
Ngũ Hành phát xuất từ Hà-Đồ là Đạo tự nhiên, là bản-đồ
trên lƣng con Long Mã nó có nhiều điểm:

- Hai điểm với bảy điểm phía trƣớc (hƣớng Nam, biểu hiện
cho mùa HẠ, thuộc hành Hỏa).
- Một với sáu phía sau (thuộc hƣớng Bắc, biểu hiện cho mùa
Đông thuộc hành Thuỷ)
- Ba với tám bên trái (là ở hƣớng Đông, biểu-hiện cho mùa
Xuân, thuộc hành Mộc).
- Bốn với chín bên mặt (là hƣớng Tây, biểu hiện cho mùa Thu,
thuộc hành Kim).
- Năm với mƣời chính giữa (trung-ƣơng, Tứ quí thuộc hành
Thổ). Cả thảy năm ngôi tƣợng-hình cho khí Ngũ-Hành:
Dấu tròn trắng tƣợng Dƣơng, dấu đen tƣợng Âm (hình dƣới)
.1 với 6 phía sau, tƣợng hình Bắc-phƣơng Nhâm - Qúi, Thủy.
.2 với 7 phía trƣớc, tƣợng hình Nam-Phƣơng Bính- Đinh, Hỏa.
.3 với 8 bên trái tƣợng hình Đông-phƣơng Giáp - Ất, Mộc.
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.4 với 9 bên mặt, tƣợng hình Tây-phƣơng Canh - Tân, Kim.
.5 với 10 chính giữa, tựơng hình Trung ƣơng Mồ-Kỷ, Thổ.
Năm điểm ở chính giữa cũng tƣợng hình Thái-Cực hàm nhứtkhí, tức là Thái cực bao hàm một khí. Tổng cộng hết là 55
điểm mà kỳ thiệt gọi là Nhị Ngũ, bởi vì nếu tính hàng ngang là
hai con số Ngũ đứng liền nhau (gọi đó là Âm Ngũ-hành và
Dương Ngũ-hành).Tuy là Nhị ngũ mà cũng chỉ là nhứt ngũ mà
thôi. Bởi Âm với Dƣơng nhƣ hình với bóng, cũng là một.
Học Dịch cần phải quán-thông các lý lẽ, không chấp lời mà
cũng không chấp từ và phải nắm vững lý biến-hoá của Dịch, vì
đó là một sự linh-động uyển chuyển.
Tuy là Nhứt ngũ mà cả tƣợng là một điểm. Dịch gọi "Thiên
nhứt sanh thủy". Thủy này không phải là nƣớc mà là thể khí,
đó là khí-sanh-quang hóa sanh ra muôn loài vạn-vật. Câu này
ứng hợp với lời Thầy:
"Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế-gíơí thì Khí Hư-vô sanh
ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái-Cực".
Khổng truyện nói: "Thiên nhất, Địa nhị; Thiên tam, địa tứ;
Thiên ngũ, Địa lục; Thiên thất, Địa bát; Thiên cửu, Địa thập".
Nhƣ vậy ta thấy các Thiên-số: 1, 3, 5, 7, 9 là các số lẻ còn gọi
là số CƠ, tức là số Dƣơng vậy.
Địa-số là các số chẵn: 2, 4, 6, 8, 10 còn gọi là số NGẪU, tức là
số Âm vậy.
Vì Đạo tạo Hỏa của trời đất chẳng qua là một cái Dƣơng Ngũhành và một cái Âm Ngũ hành; một cái sanh một cái thành mà
thôi. Tuy phân ra ngũ-hành mà kỳ thiệt là một Âm một Dƣơng
vận-dụng cái Đạo gọi là "Nhất Âm nhất Dƣơng chi vị Đạo"
一陰一陽之胃道 (một âm, một dƣơng qua lại là Đạo).
Tuy âm dƣơng vận dụng mà kỳ thực là một khí qua lại vậndụng cái Đạo để biến thông.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tƣợng-hình ĐẠO nhƣ vầy:

-Ngũ Hành thuận sanh: Thổ sanh Kim, Kim sanh Thủy, Thủy
sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ trở lại sanh
Kim.
-Ngũ-Hành nghịch khắc: Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa,
Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc lại khắc Thổ. Nếu trên
vòng tròn thì Thổ phát ra tại trung-ƣơng theo vòng tƣơng sanh
rồi trở vào dứt cũng tại trung-ƣơng.
Ra vào thì chẳng chi khác hơn là một khí (Thổ khí), chẳng chi
khác hơn là một trung. TRUNG nầy là một cái gốc lớn của
thiên-hạ, ấy là Thổ cƣ Trung (Đất ở chính giữa) hòa hiệp hết
Tứ tƣợng. HÒA là con đƣờng suốt chung cho thiên hạ. Ấy là
Tứ-Tƣợng tại ngoại (chạy ra bên ngoài) chỉ một khí lƣu hành.
Trong vừa Hòa vừa là một khí, cả thảy đều là Thái-Cực. Duy
có con ngƣời hƣởng lấy khí Âm Dƣơng ngũ hành của Trời Đất
mà sinh thân mình, cho nên trong thân mình có đủ khí âmdƣơng ngũ-hành. Nhƣng ngũ-hành nầy có Tiên-Thiên, HậuThiên. Tiên-Thiên Ngũ-Hành thuộc dƣơng. Hậu-Thiên NgũHành thuộc Âm.
- Các số:1, 3, 5, 7, 9 là Dƣơng ngũ-hành thuộc Tiên thiên.
- Các số: 2, 4, 6, 8, 10 là Âm ngũ-hành thuộc Hậu-thiên.
2- Nguyên-lý về NGŨ-HÀNH
Nguồn gốc sinh ra Ngũ hành cũng bởi Thái-cực có hai thể
động và tĩnh:
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- Động thì sinh ra Dƣơng, động cực rồi lại tĩnh.
- Tĩnh thì sinh ra Âm, Tĩnh cực rồi lại động.
Cứ một động, một tĩnh thay đổi nhau, cái nọ lấy cái kia làm
gốc, chia ra âm dƣơng lập thành Lƣỡng-nghi.
Dƣơng động là sự động-tác của Thái-cực.
Âm tĩnh là cái lập thể của Thái-cực.
Dƣơng động thì biến-hóa ra, Âm tĩnh thì đông hợp lại. Bởi sự
biến-hóa, sự đông hợp ấy mà sinh ra Ngũ-hành: Kim. Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. Năm khí ấy tiết ra mà thuận thì 4 mùa lƣu
hành vậy. Ngũ-hành hợp lại là Âm dƣơng. Âm dƣơng hợp lại
làm một là Thái-cực. Thái-cực vốn là Vô cực. Dịch nói: "Vô
cực nhi thái-cực". Vậy: nếu Ngũ-hành là lý biến-chuyển của
âm dƣơng để lập thành cơ hữu-tƣớng đó là năm nguyên-tố
chánh để tác thành vũ-trụ càn-khôn.
Ở trong vũ-trụ dù phẩm-vật thấp hèn hay phẩm-vật cao trọng
nào mà có hình thể cũng đều do năm nguyên-tố ấy chi phối và
điều-hợp mà nên. Năm nguyên-tố ấy là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ. Tuy nói theo thứ-tự ấy là cơ sản-xuất sau trƣớc khác
nhau. Thật sƣ thì: Đầu tiên là Hỏa, ấy là ngôi Thái-cực biến
tƣớng là Thái-Thƣợng ấy là ngôi có trƣớc hết. Thái-Thƣợng là
đóm lửa đƣợc phân-hóa đầu tiên vần-vần xoay lộn trong
không-khí và nguội dần để thành ra ngôi thứ, hai ấy là TháiThƣợng Nguơn-Thủy, rồi hai nguyên-tố ấy mới cấu-tạo ra. Nay
xét về 5 nguyên-tố phối-hợp nhau sản xuất ra vạn linh. Trong
một ngyên-tố chánh thảy đều có 4 nguyên-tố kia kết-hợp vào,
không nguyên-tố nào hiện-tƣợng ở trần-gian là thuần-túy đƣợc
cả, bởi nếu thuần-túy thì không có cái sống của Vạn-linh:
- Hỏa chất hăng mãnh-liệt, nóng-nảy, chủ động, sáng-suốt.
- Biến sang Thủy là trạng-thái tĩnh-lặng, êm dịu,
- Rồi đến Kim sáng chói, hiền-hòa, nó có đặc-tính của Hỏa và
Thủy, chịu ảnh-hƣởng của Hỏa nhiều;
- Đến Mộc, chịu ảnh-hƣởng của Thủy nhiều hơn.
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- Rồi Thổ là ảnh-hƣởng của 4 nguyên-tố kia nhƣng chịu ảnh
hƣởng của Hỏa nhiều nhất.
Trong vũ-trụ đều có lý Ngũ-hành ấy.
- Ở trời ấy là Ngũ-khí, là ở giai-đoạn từng cao: đạm-khí, khinhkhí, dƣỡng-khí, thán-khí, Hạo-khí và Ngũ vân.
- Ở đất có Ngũ phƣơng: Đông, Tây, Nam, Bắc và trung-ƣơng.
- Ở ngƣời ấy là Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Cơ vận-chuyển của Ngũ-hành rất linh thiêng, mầu nhiệm và
đều có ảnh-hƣởng trực-tiếp đến sanh mạng vạn-vật, chính nó
là nguồn sống thể hiện ở Càn-khôn. Nó thuộc về cơ hữu-vi
thuộc quyền của Pháp hay Phật-Mẫu.
Tóm lại: Ngũ-hành là năm nguyên-tố chánh để cấu-tạo muôn
loài vạn-vật.
* Ở thể thanh nhứt là thuộc Khí, ở thể thứ nhì thuộc thể lỏng,
ở thể thứ ba thuộc thể đặc.
* Ở thể khí là ngũ khí, ngũ vân, ngũ phƣơng, ngũ sắc.
* Ở thể lỏng chất thuộc ngũ tạng, ngũ dục..
Ngũ-hành có sanh, có khắc; hễ sanh và khắc đến độ trungdung là Hòa. Tƣơng khắc, tƣơng sanh rồi lại tƣơng hòa.
*Màu trắng thuộc kim, ấy là sao Thái bạch trên trời thuộc về
hƣớng Tây. Ở nơi ngƣời nó thuộc về tạng phế (phổi). Ở can
chi nó thuộc Canh, Tân.
*Màu đen thuộc Thủy, ấy là sao Thần-tinh trên trời, thuộc về
hƣớng Bắc. Nơi ngƣời nó thuộc tạng thận. Ở can chi nó là
Nhâm, Quí.
*Màu xanh thuộc Mộc, ấy là sao Tuế-tinh trên trời, thuộc về
hƣớng Đông. Nơi ngƣời nó thuộc tạng gan.Ở can chi là Giáp,
Ất.
*Màu đỏ thuộc Hỏa, ấy là sao Vinh-hoặc thuộc về hƣớng
Nam. Nơi ngƣời thuộc Tâm. Ở can chi là Bính, Đinh.
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*Màu vàng thuộc Thổ, thuộc sao Tấn-tinh ở vào trung-ƣơng.
Nơi ngƣời thuộc tạng Tỳ. Can chi thuộc Mậu, Kỷ. (xem thêm
ngũ hành sinh khắc)
Ngũ-hành trên HÀ-ĐỒ.
Tóm lại Ngũ-hành theo phƣơng vị Hà đồ có các vị trí:
- Hành Thuỷ ở phƣơng Bắc.
- Hành Hỏa ở phƣơng Nam.
- Hành Mộc ở phƣơng Đông.
- Hành kim ở phƣơng Tây.
- Hành Thổ ở Trung-ƣơng (ở giữa)
Hình trên chỉ cho thấy rõ phƣơng-vị của Ngũ-hành, nếu hợp
những phƣơng-vị sau đây với tám quẻ của Hậu thiên Bát-quái
sẽ có đƣợc thể của 8 quẻ theo Ngũ hành.
3- TIÊN-THIÊN DƢƠNG NGŨ-HÀNH
Nhƣ trên đã nói các dƣơng
số là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là Tiênthiên dƣơng Ngũ-hành:
Số 1- Là nguơn TINH thuộc
Thủy là Nhâm thủy.
Số 3- Là nguơn TÁNH thuộc
Mộc là Giáp mộc
Số 5- Là nguơn KHÍ thuộc
thổ làm Mồ Thổ.
Số 7- Là nguơn THẦN thuộc
hỏa làm Bính hỏa.
Số 9- Là nguơn TÌNH thuộc kim làm Canh kim
Đó là ngũ nguơn. Hễ ngũ nguơn đủ rồi thì có ngũ Đức ở trong.
Đó là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
-Nguyên TINH là thứ tinh chẳng phải tinh. Thể của nó thuần
túy phát ra thành TRÍ.
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-Nguyên TÁNH là thứ tánh không, có tánh thể của nó nhu từ
(chiều-chuộng hay thƣơng xót) phát ra thành NHÂN.
- Nguyên TÌNH là thứ tình không, cái tình thể của nó can liệt
(cứng cỏi, ngay thẳng) phát ra thành NGHĨA.
-Nguyên KHÍ là thứ khí không, cái khí thể của nó thuần-nhất
(ròng là một) phát ra thành TÍN.
(Nguyên hay ngƣơn cũng là một nghĩa)
Ngũ Nguơn là khí của Ngũ-hành, ngũ Đức là tánh của Ngũhành. Ngũ nguơn, ngũ-đức sanh tại lúc Tiên thiên ẩn trong khí
Hậu-thiên. Đƣơng lúc con ngƣời ta thai bào còn hỗn độn; một
khí hỗn-luân, hình tích tuy chƣa lộ, mà cái lý của nó có sẵn đủ
rồi, chỗ gọi "vị sanh xuất" nghĩa là chƣa sanh ra nhƣ trong
họa-đồ ở chính giữa có số 5. Năm điểm tụ lại một chỗ mà
tƣợng hình Thái-Cực. Cổ nhân dạy ngƣời phải tìm giữ cái diện
mục của mình trƣớc khi cha mẹ sanh ra là chỉ vào đấy, do bởi
việc nầy xảy ra trƣớc khi sanh thân, nên gọi là Tiên-thiên.
4- HẬU-THIÊN ÂM NGŨ-HÀNH
a/-Khái-niệm: Các số chẵn
gọi là số âm, nhƣ: 2, 4, 6, 8,
10.
Số 2 Là Thức Thần thuộc
hỏa làm - Đinh hỏa.
Số 4 là Quỉ phách thuộc Kim
làm - Tân kim.
Số 6 là trƣợc tinh thuộc Thủy
làm - Quí thủy.
Số 8 là Du hồn thuộc Mộc
làm - Ất mộc.
Số 10 là Vọng ý thuộc Thổ là - Kỷ thổ.
Đó là ngũ-vật. Hễ ngũ vật đủ rồi thì có ngũ-tặc ở trong đó.
Ngũ-tặc là: Mừng, Giận, Buồn, Vui, Muốn.
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Du-Hồn chủ sự ứng có tánh lành nên xúc động đến thì thành
giận (nộ).
Thức-Thần rất linh thiêng, có tánh tham, xúc động đến thì
sanh muốn (dục) thuộc hậu thiên ngũ-vật. Ngũ-tặc tuy là do
ngũ-hành hóa ra mà trong đó có chỗ phân biệt. Trong ngũ-vật
Tinh, Thần, Ý, đều sanh sau duy có Hồn, Phách sanh ra trƣớc
hết.
Hồn lại còn sanh trƣớc Phách nữa, HỒN là hột giống luân-hồi
đời đời kiếp kiếp, làm ngƣời hay làm quỉ là nó; làm Thánh, làm
Hiền cũng là nó; làm lành làm dữ cũng là nó, mang lông đội
sừng cũng là nó. Thân này tuy chƣa sanh chớ nó đã có trƣớc
rồi, còn khí tuy chƣa tuyệt chớ nó đã đi trƣớc rồi. Trong lúc
con ngƣời vừa thoát thai chào đời, oa oa tiếng khóc, là lúc
Hồn nhập khiếu. Hồn vừa nhập khiếu thì nó thọ Hậu-thiên khí;
một khí hiệp cùng tiên-thiên Nguơn-tánh. Cái gỉa mƣợn cái
thiệt mà tồn tại. Cho nên, anh-nhi xổ ra mà không có tiếng oa
oa thì chẳng thành con ngừơi, vì du-hồn chƣa nhập. Tuy là có
nguơn tánh mà một mình đâu có tồn tại đƣợc. Cái giả nhờ cái
thiệt mà tồn tại. Cái thiệt nhờ cái giả mà hơn lên. Còn Phách
thì lấy phần linh của khí huyết thọ kim khí mà đoàn-kết. Hồn là
một vật hay rời rạc chẳng định, lìa cái này thì bắt cái kia, lìa cái
kia thì bắt cái nọ, luân-hồi không cùng, nhiều kiếp mà chẳng
hề hƣ hoại. Phách mất hay còn đều do thân này. Thức thần
tuy thọ hỏa-khí mà sanh chớ cũng ở trong hồn mà ra. Trƣợc
tinh tuy thọ thủy mà sanh chớ cũng do phách mà thành, Ý là
tƣ-lự động tác dùng nó mà sử khiến. Tinh, Thần, Hồn, Phách
cũng là từ vật. Ngũ-vật, ngũ-tặc đều có sau khi sanh thân này
nên gọi là "dĩ sanh xuất", nghĩa là đã sanh ra rồi. Do bởi việc
này xảy ra sau khi sanh thân nên gọi là hậu-thiên. Còn Tâm,
Can, Tỳ, Phế, Thận đã trƣợc mà lại có hình chất nên không
đƣợc kể vào đây. Lúc ban sơ mới sanh, Hậu-thiên ngũ-hành
với Tiên-thiên ngũ hành hai cái hiệp chung làm một. Ngũ-vật
nhờ ngũ-nguơn dẫn dắt, còn ngũ-tặc nhờ ngũ-đức kềm chế,
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mỗi khi cử-động đều là Tiên-thiên làm chủ-tể, Hậu-thiên chẳng
qua là tay sai mà thôi. Cho nên hồi anh-nhi vô-thức, vô-tri thì
tốt lành, chẳng có một mảy dữ là chí Nhân (nhân cùng tột).
Nhân ấy là mối manh của nguơn-tánh. Nhân ngã đều quên là
chí nghĩa, nghĩa ấy là mối manh của nguơn-tình. Thế nên,
sách Tam Tự Kinh khởi đầu bằng câu "Nhơn chi sơ tánh bổn
thiện" (con ngƣời mới sinh ra ra cái bổn tánh vốn hiền lành).
- Thinh sắc cũng mê là chí Trí, ấy là mối manh của nguơn tinh.
- Tâm-khí bình-hòa là chí Lễ, Lễ là mối manh của nguơn thần.
- Một lòng thành chẳng đổi thay là chí Tín. Tín ấy là mối manh
của nguyên khí.
Lúc nó tịnh là ngũ nguơn khí, nó động là ngũ đức. Mà động
tịnh đều là tiên-thiên hành sự. Trong lúc đó dẫu mừng, giận,
buồn, vui nhƣng đều vô-tâm cả.
- Mừng mà không giữ lâu (bám chặt)
- Giận mà không đổi đạc (giận lâu)
- Buồn mà không xót-xa (đau đớn)
- Vui mà không thái-quá (dâm dật).
Mừng, Giận, Buồn, Vui chƣa phát thì gọi là TRUNG, chừng nó
phát ra rồi trúng tiết (nhầm lễ) thì gọi là HÒA. Trung với Hòa có
ý-nghĩa là không dục-vọng, không dục-vọng ắt là tinh, thần,
hồn, Phách, ý, mỗi thứ đều yên ngôi, vâng theo mạng lịnh
Tiên-thiên.
Đức Hộ Pháp có dạy "Vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhƣng
đừng để nọc vui buồn thấm vào chơn tánh" là vậy. Tiên-Thiên,
Hậu-Thiên, Âm dƣơng giao phối tinh-hoa trong nhị ngũ mà
hiệp đúng phép mới đoàn-kết. Hoặc Tiên thiên động thì Hậuthiên thành, chơn không rời giả, giả chẳng rời chơn. Chơn nhờ
giả mà vẹn toàn, giả nhờ chơn mà tồn tại. Trọn hết là một khí,
không chút nào tổn thƣơng; đầy-đủ nhƣ ngũ-hành trong họađồ.
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5- Cổ Hà-Đồ
Âm dƣơng đồng ở một chỗ,
tƣợng hình một khí lƣuhành. Cổ-nhân dạy ngƣời
phải nƣơng lấy cái "sanh
diện", nghĩa là cái diện-mục
của mình khi mẹ sanh ra là
chỉ vào đây.
Đến năm 16 tuổi (nhị bát)
tiên-thiên khí đầy đủ, Dƣơng
cực thì Âm lần sanh và giao
tiếp với Hậu-thiên nên hồnphách chẳng định, Thức
Thần nổi lên thì氣 khai tinh khiếu (cửa lọc tinh ba), ý loạn, tâm
mê, ngũ-vật đều dấy lên, ngũ-tặc phá hại, ngũ nguơn, ngũ-đức
tiêu mòn dần. Nhƣ vậy ngày nầy qua ngày kia, năm kia tới
năm nọ, âm khí thuần rồi dƣơng khí tận, thì không chết sao
đƣợc!?
Đây là Đạo đi thuận thì sanh ra con ngƣời. Duy bực Thánhnhơn có học phép Tiên-thiên mới biết bảo dƣỡng lúc tiên-thiên
chƣa tuyệt, mới biết thối âm khi hậu-thiên khởi sanh. Thánhnhân lấy cái hậu-thiên mà hàm dƣỡng tiên-thiên, lấy cái tiênthiên mà chế hóa hậu-thiên, chánh đạo vô-vi thẳng vào cõi
Thánh. Cái Đạo vô-vi chẳng ra ngoài cái diệu-lý của Hà-Đồ bắt
từ trong mà sanh ra âm-dƣơng Ngũ-hành, tức là đạo "thuận
sanh", sanh ra con ngƣời. Còn ngũ-hành âm-dƣơng trong Hà
Đồ hiệp nhau trọn hết là một khí, tức là đạo "nghịch vận" sanh
ra Thánh-nhân. Nghịch-vận không phải lấy nghĩa phản huờn,
ấy là đem ngũ-hành tàng ẩn nhƣ trƣớc (trả lại) nơi Trung
huỳnh Thái-cực (Tâm). Đây cho thấy trở lại cái diện mục hồi
lúc cha mẹ chƣa sanh. Mạnh-Tử nói rằng: Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí bốn đức tánh nầy căn cứ tại Tâm. Cái sắc anh-hoa của nó
hiện nơi mặt đầy-đặn, hình ra sau lƣng, oai-nghi bày ra tay
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chân. Tay chân chẳng đợi mình bảo mà tự-nhiên hiểu biết cửđộng hiệp nghi (nhƣ cái tay chẳng đợi bảo phải cung khoanh
mà tự nhiên biết cung kính; cái chân chẳng đợi bảo trung-hậu
mà tự nhiên biết trung-hậu (Tận-Tâm thƣợng /Mạnh-Tử).
Nguyên-nhân là tâm làm chủ cả cái thân có đủ các đức là
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Nếu lấy một cái Tâm mà vận Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí ròng là Thiên-chơn hành-sự. Ngũ-vật, Ngũ-Tặc
đều theo lệnh nó, khiến ngũ-hành đoàn-kết, tứ-tƣợng hòa hiệp
thì TÁNH tức là MẠNG; MẠNG tức là TÁNH. Tánh Mạng một
nhà, âm dƣơng trọn hòa. Hình Thần đều đặng huyền-diệu
cùng Đạo hiệp một lẽ Chơn, căn cứ tại Tâm mà sanh sắc anh
hoa. Chẳng đợi bảo mà hiểu biết tự-nhiên, nhƣ thế cái tâm đó
mới gọi là tâm không (không phải cái tâm không biết rung
động), mà gọi là "thiên địa chi tâm" 天地之心 (tâm của trời đất),
ngũ-hành không sao đến đó đƣợc, tứ đại khó xông pha vào
đấy, chỗ mà Thánh-nhân gọi là Huyền-tẫn là nó đây vậy.
Cái không phƣơng-hƣớng, không định chỗ nơi, nghĩ ra ắt sai,
bàn lại thêm quấy, chẳng thể lấy lời mà dạy, lấy bút mà tả,
khép mở có giờ, động tịnh nhƣ chẳng chấp chẳng lịch, tột
trúng tột linh gƣợng kêu là THÁI-CỰC, gƣợng vẽ ra cái nầy
không (0). Ấy là một điểm ở chính giữa Hà Đồ.Nhƣng bởi cái
tâm này là gốc rễ của Trời Đất, cội nguồn của Tánh-mạng, chỉ
có ngƣời Tu Chơn mới có đƣợc Tâm này.
Đức PHẬT-MẪU có dạy rằng:
Gắng sức trau-giồi một chữ Tâm
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm
Tâm thành ắt đạt đƣờng tu vững
Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm
Tâm ái nhơn sanh an bốn biển
Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm
Đƣờng tâm cửa Thánh dầu chƣa vẹn
Có buổi hoài công bƣớc đạo tầm
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6- Thể pháp trong đạo tƣợng Ngũ Hành
Ngũ Chi đến trƣớc khi Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Thánh ngôn dạy rằng: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trƣớc còn nhiều chuồng chiên Ngƣời sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đƣơng nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
chờ ngày Ngƣời đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là:
1-Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
2-Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dƣơng Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…
3-Thánh Đạo thì Thiên Chúa giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme)
4-Thần Đạo Thì là Trung Huê phong Thần, Hy-lạp Phong
Thần và Ai-Cập Phong thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
5-Nhơn Đạo thì là Socrate, Esobe, Platon…ở Hy lạp, Khổng
Phu Tử (Confucianisme), Mạnh-Tử (Mentius), Nhị Trình
giáo…chung cộng cùng cả Hớn phong, Đƣờng thi, Tấn Tục tại
Trung-Huê từ trƣớc."
7- THÁI CỰC LÀ NGŨ TRUNG
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62)
"THẦY đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn
Khôn Thế-Giới thì Khí Hƣ-vô sanh có một THẦY và ngôi của
Thầy là THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng-Nghi,
Lƣỡng-Nghi phân ra Tứ-Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát-quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn khôn thế-giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc,
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côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng:
Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có
sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng
háo-sanh của Thầy không cùng tận."
Theo Cụ Trần Cao Vân thì: "Ngôi
Thái-cực đứng vào vị trí trung
ƣơng, thống quản Lƣỡng Nghi, tự
nhiên Tứ Tƣợng hóa sanh, muôn
vật đều theo đó mà sinh sôi nẩy
nở; cũng nhƣ:
- Ở Trời có Tứ tƣợng: Thái Âm,
Thái Dƣơng, Thiếu Âm, Thiếu
Dƣơng.
- Ở Đất có Tứ chánh: Đông, Tây,
Nam, Bắc.
- Ở Ngƣời có Tứ thể: hai tay, hai chân.
- Đạo có Tứ giáo: Thích, Nho, Gia, Lão.
Bốn yếu tố này không thể thiếu một và cứ theo đó mà suy cầu
thì đến số 5 là sinh số, số đứng giữa Hà-Đồ và Lạc Thƣ là yếu
tố cần và đủ để hoàn thành năm nguyên chất: Kim, Mộc, Thủy,
Hỏa, Thổ; nên số 5 tƣợng trƣng ngôi Thái cực, cũng gọi là
"Doãn chấp khuyết trung". Bởi thế Cụ Trần Cao Vân gọi Trung
Thiên Đạo là Đại-Đạo, là Đạo Trời "Đạo chi đại nguyên xuất ƣ
Thiên", biểu tƣợng ngôi Thái-Cực là Thƣợng Đế lý tính.
Con ngƣời cấu tạo theo Dịch lý "Thiên nhất sanh Thủy, địa lục
thành chi", nghĩa là Trời số 1 sanh ra nƣớc, đất số 6 thành
nƣớc. Nhƣ vậy nguyên căn con ngƣời phát sinh bằng một giọt
nƣớc; đó là Tinh cha huyết mẹ họp lại nhƣ một giọt sữa đặc.
Tinh huyết ấy vẫn là chất nƣớc "thủy".Từ vô hình mà sinh ra
hữu hình.
Ngũ hành tú khí (Trung Thiên Dịch –Trang357)
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Các hiện tƣợng trong vũ trụ do sự vận hành biến đổi của 5 yếu
tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm yếu tố này rất cần thiết cho
sự sống và sanh sản cũng nhƣ biểu hiện năm trạng thái trong
thiên nhiên. Thức ăn dựa trên: nƣớc, lửa, gỗ và kim loại cần
cho sản xuất, còn đất sanh ra tất cả. Tánh chất của năm yếu
tố:
Theo lý thuyết Y-học Đông phƣơng, ngũ tạng, Lục phủ trong
con ngƣời phối hợp với Trời đất
Ngũ tạng (Ngũ hành) gồm có:
- Gỗ (mộc) chỉ sự tăng trƣởng nhƣ Gan, mật, tƣơng ứng tuần
tự với Kinh Thiếu Dƣơng và Khuyết âm ở chân. Tim, ruột non
thuộc Thiếu Âm và Thái Dƣơng ở tay. Gan thuộc mộc, chủ
gân
- Đất (Thổ) chỉ bao tử, tỳ tạng tƣơng ứng ở Kinh dƣơng minh
và Thái âm ở chân. Tỳ, (lá lách) chủ da thịt.
- Kim (vàng, sắt) chỉ phổi, ruột già, tƣơng ứng với kinh Thái
Âm và dƣơng minh ở tay.Phổi thuộc Kim, chủ tóc, da
- Thủy (nƣớc) chỉ thận và bàng quang tƣơng ứng với kinh
Thiếu Âm và Thái dƣơng ở chân. Thận thuộc Thủy, chủ xƣơng
cốt.
- Hỏa (lửa) chỉ tâm bào tƣơng ứng với kinh khuyết âm ở
tay.Tâm thuộc hỏa, chủ huyết
Năm hành này tƣơng sanh và tƣơng khắc để chế ngự điều
hòa nhau giữ mực thăng bằng trong cơ thể con ngƣời.
Cũng nhƣ sự liên hệ vận hành điều tiết trong bốn mùa vậy
Ngũ Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cho Thi:
NGŨ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên,
NƢƠNG níu đôi năm khỏe tự nhiên.
KÍNH có công tu nay gặp hội,
TẶNG mình hữu hạnh phục qui nguyên.
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NGŨ HOA - NGŨ QUẢ
Năm thứ Hoa và năm thứ Quả là nói về cúng phẩm trên Thiên
bàn của Chí Tôn và Phật Mẫu trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này,
dâng lên để tỏ lòng thành kính:
Trái cây và Bông: tức là 5 thứ hoa và 5 thứ trái hay là Ngũ
hoa, Ngũ quả. Hoa quả là tƣợng trƣng cho bốn mùa, khí hậu
ôn hòa, muôn loài sanh trƣởng, thảo mộc tƣơi nhuần, cành lá
sum-xuê, đơm bông trổ trái, tức là Lƣỡng Nghi sanh Tứ
Tƣợng, Tứ Tƣợng tạo nên chữ (+) Thập ấy Âm Dƣơng gác
lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng "Tứ Tƣợng thành
hình". Bốn cánh ấy phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc.
Năm thứ Trái cây tƣợng trƣng cho Hậu Thiên Ngũ vị đối với
Tiên Thiên Ngũ khí là năm cây hƣơng hay ngũ sắc là năm sắc
hoa. Trái cây còn biểu hiện cho ngƣời tu hành đƣợc thành
công đắc quả (Kết trái).
Bình bông biểu-hiện cho sự xanh tƣơi tốt đẹp, chỉ vềTINH là
hình thể con ngƣời.Năm sắc là tƣợng-trƣng cho năm giống
dân trên thế giới:Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Đen.
Dâng hiến Bông, là dâng hiến thể xác của chúng ta cho Đức
Chí-Tôn tùy phƣơng sử-dụng và cầu xin Đức Chí-Tôn ban ân
lành cho thể xác chúng ta đƣợc tƣơi tắn nhƣ hoa kia vậy.
Bởi thế, Đạo Cao-Đài không phân biệt màu da sắc tóc, coi
nhau là con chung của Đấng Thƣợng-Đế là anh em một nhà.
Ngày nào năm sắc dân trên quả địa-cầu nầy biết nhìn Đức
Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế, Chúa Tể cả Càn-Khôn vạn loại là
Cha chung, đồng dâng hiến lễ lên Ngài, thì ngày ấy là ngày
Đại-Đồng huynh đệ, đƣợc hƣởng thái bình thạnh-trị vậy.
Kinh Dâng Hoa có câu:
"Năm sắc hoa tƣơi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thƣợng Đế rƣới ân thiên".
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NGŨ HOA - NGŨ QUẢ - NGŨ PHẦN HƢƠNG
Cúng phẩm trên Thiên bàn gồm có: Ngũ hoa, Ngũ Quả và Ngũ
phần hƣơng (nghĩa là 5 cây hƣơng đốt cháy)
Hoa, Quả là hai món cúng phẩm trên Thiên bàn. Hai món này
có tác dụng hỗ tƣơng, hòa quyện vào nhau nhƣ vậy là do bốn
mùa sản sinh, tức là Lƣỡng Nghi sanh Tứ Tƣợng. Tứ Tƣợng
còn có nghĩa là thành hình chữ Thập (+) ấy là do Âm Dƣơng
gác chồng lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng "Tứ
Tƣợng thành hình". Bốn cánh ấy phân ra Đông, Tây, Nam,
Bắc. Điều ấy cho thấy rằng nền Đạo Cao Đài phát-huy ra cả
toàn cầu đều đƣợc hiểu biết và hƣớng dẫn nhân loại đến ĐạiĐồng.
*Ngũ hoa là năm thứ bông hay là 5 thứ hoa. Hoa là tƣợng
trƣng cho Tiên Thiên Ngũ Khí.
*Ngũ quả là năm thứ Trái, tƣợng trƣng cho Hậu Thiên ngũ vị,
ngũ sắc là năm sắc hoa và năm cây hƣơng đốt cháy. Trái cây
biểu hiện cho ngƣời tu hành đƣợc thành công đắc quả. Bình
bông nói chung là biểu-hiện cho cả các sắc dân trên toàn cầu,
tƣợng sự xanh tƣơi tốt đẹp, chỉ về TINH là hình thể con ngƣời.
Năm sắc là tƣợng trƣng cho năm giống dân trên thế giới:
Vàng, Xanh, Đỏ, Trắng, Đen. Dâng hiến BÔNG là dâng hiến
thể xác chúng ta cho Đức Chí-Tôn tùy phƣơng sử-dụng và cầu
xin Đức Ngài ban ân lành cho thể xác đƣợc tƣơi tắn nhƣ hoa.
Bởi thế, Đạo Cao-Đài không phân biệt màu da sắc tóc, coi
nhau là con chung của Đấng Thƣợng-Đế, là anh em một nhà.
Ngày nào năm sắc dân trên quả địa-cầu nầy biết nhìn Đức
Ngọc Hoàng Thƣợng-Đế là Chúa Tể cả Càn Khôn vạn loại là
Cha chung, đồng dâng hiến Lễ lên Ngài, thì ngày ấy là ngày
Đại Đồng Huynh Đệ đƣợc hƣởng thái bình thạnh-trị vậy. Bài
dâng Hoa có câu:
"Năm sắc hoa tƣơi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thƣợng Đế rƣới ân Thiên."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Ngũ Phần Hƣơng:
- Lƣ hƣơng và 5 cây hƣơng: Lƣ hƣơng tƣợng trƣng Càn
Khôn vũ-trụ và sự sanh biến vô cùng, là Tứ Tƣợng biến Bát
Quái,Bát-Quái biến-hoá vô-cùng mới tạo ra Càn Khôn thế giới.
Đạo làm ngƣời khi đối xử với nhau phải có trật tự, có phân
định lớn nhỏ thứ bực hẳn-hoi, tất cả phải coi là trọng, để tạo
sự điều hòa trong cuộc sống. Đạo Cao-Đài lấy nền tảng là
Nho-Tông chuyển thế. Hỏi tại sao Đạo Cao-Đài mỗi một hành
động đều có qui định, khuôn phép hẳn-hoi? Thí-dụ: nhƣ việc
thắp hƣơng trên bàn thờ cũng phải đúng theo phép tắc, không
nhƣ các Tôn giáo khác, mỗi lần thắp hƣơng là nguyên một bó
dù lớn dù nhỏ.
Mọi nghi thức của Tôn giáo đều có ý-nghĩa:
Đạo Cao-Đài kỉnh Tổ-tiên thì thắp ba cây hƣơng, vì ông bà cha
mẹ còn đứng trong hàng Tam tài: Thiên, Địa, Nhơn. Chỉ duy
kỉnh Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu mới thắp đủ năm cây
hƣơng mà thôi. Đó là sự liên-quan từ trong Đạo Nhân luân mà
ra đến Thiên-đạo. Kinh Tứ thời Nhựt Tụng có dạy:
"Khi cúng Thầy phải đốt cho đủ 5 cây hƣơng, cắm hàng trong
ba cây gọi là: Án Tam Tài; thêm hàng ngoài hai cây nữa gọi là
Tƣợng Ngũ Khí". Theo lời dạy trên đây, hằng ngày cúng Đức
Chí Tôn đốt đủ năm cây hƣơng thật là một huyền-vi mầu
nhiệm vô cùng. Nhƣ cắm hàng trong ba cây gọi là: Án Tam
Tài. Tam Tài là: Thiên, Địa, Nhơn (Trời, Đất, Ngƣời) hay Phật,
Pháp, Tăng. Cắm nhang hàng ngoài hai cây là tƣợng Nhị khí
Âm Dƣơng hiệp với Tam tài nói trên gọi là Ngũ Khí:
- Bát quái sanh Ngũ-hành.
- Ngũ-hành biến Ngũ khí.
- Ngũ khí biến Ngũ sắc.
- Ngũ khí tức là Ngũ-hành chi khí.
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Trong Vũ Trụ: Tam Tài là Thiên, Địa, Nhơn. Riêng về bản thân
con ngƣời thì Tinh- Khí- Thần cũng gọi là Tam Tài.
Đức Hộ Pháp dạy: "Năm cây hƣơng tƣợng Ngũ Khí mà biến
thành Ngũ Hành vận chuyển cả Càn Khôn thế-giới tức là Kim,
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có
mỗi Khí, mùi vị và sanh quang của nó chúng ta không thể
hƣởng đƣợc, nghe đƣợc, nên khi làm Lễ đốt đủ năm cây
nhang là đúng theo phép tín-ngƣỡng là Qui pháp lại, mọi vật
trong Ngũ Khí dâng lễ cho Chí-Tôn chỉ có Ngƣời vui hƣởng
Qui pháp ấy mà thôi, cắt nghĩa rõ-rệt là NGŨ KHÍ đó vậy. Đúng
hơn nữa là trong Bát hồn vận-chuyển đƣợc phải nhờ đến Ngũ
Khí cùng một ý nghĩa "Vạn-vật đồng thinh niệm Chí-Tôn."
Cách cắm hƣơng: Khi đốt năm cây hƣơng, xá ba xá, xong:
- Cắm cây thứ nhứt ngay giữa bình hƣơng, tƣợng trƣng cho
Ngôi Thiên là Phật.
- Cắm cây thứ nhì vào bên trái của chúng ta, tƣợng trƣng cho
Ngôi Địa hay là Pháp.
- Cắm cây thứ ba về bên phải của chúng ta, tƣợng trƣng cho
Ngôi Nhơn hay là Tăng.
- Trở lại cắm cây thứ tƣ bên trái gọi là Âm.
- Cắm cây thứ năm trở về bên phải gọi là Dƣơng;
Hiệp với ba cây hàng trong mới là tƣợng Ngũ Khí. Bây giờ
phân ra Ngũ Khí, chúng ta sẽ thấy: Ba cây hàng trong:
- Cây ở giữa thuộc về Hỏa khí, tức là Trời (Thiên).
- Cây ở bên trái ta thuộc về Thổ khí, tức là Đất (Địa).
- Cây ở về bên phải thuộc về Kim khí, là Ngƣời (Nhơn).
Hai cây hàng ngoài:
- Cây ở bên trái ta thuộc về Thủy khí, tức là Âm.
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- Cây ở bìa bên phải ta thuộc về Mộc khí, là Dƣơng.
Điều thắc mắc là phải cắm theo hình vuông hay hình tròn, tức
nhiên là những cây nhang ở bìa cắm xen kẽ hay thẳng góc
nhau? Xin thƣa rằng tất cả đều qui vào âm dƣơng, thì: nếu
bình hƣơng tròn, thì nhang cắm theo hình vuông. Nếu bình
hƣơng vuông thì cắm thành vòng tròn, là âm dƣơng hòa hợp
Quyển Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu,
có đoạn giải về năm cây nhang nhƣ vầy:
"Luận về phép tu tỉnh, năm cây nhang (hƣơng) ấy biểu tƣợng
năm giai đoạn tu hành, tùy theo công đức mà nên đạo quả.
Năm cây nhang ấy gọi Ngũ phần hƣơng (ngũ: năm, phần: đốt
cháy, Hƣơng là nhang)
1/-Giới hƣơng: Nghĩa là giữ trọn giới cấm cho tâm mình trong
sạch. Chúng ta có sợ Luật Luân hồi Quả báo của Trời, chúng
ta mới dấn thân vào đƣờng tu niệm. Khi vào đƣờng tu niệm thì
phải trọn giữ giới cấm cho tâm chúng ta đƣợc trong sạch, tức
là cây hƣơng ở giữa.(Phật)
2/-Định hƣơng: Nghĩa là thiền định cho tâm thần an tịnh. Bấy
giờ, đã trọn giữ giới cấm rồi, phải học về Thể Pháp và Bí Pháp
của Đạo.Chừng ấy, chúng ta mới thiền định cho tâm thần an
tịnh đƣợc là cây hƣơng ở phía bên trái, thuộc (Pháp).
3/-Huệ hƣơng: Nghĩa là thiền định rồi phát huệ. Khi đã thiền
định rồi thì trở thành ngƣời có huệ sáng suốt, ấy là đoạt Pháp,
là cây hƣơng ở phía bên phải của ta, thuộc về (Tăng).
4/-Tri kiến hƣơng: Nghĩa là phát huệ rồi gia công thêm nữa
thì sẽ biết cái lẽ mầu nhiệm của Tạo Hóa, tức là đắc Lục
thông. (Tri kiến, nghĩa là biết và thấy). Khi đoạt Pháp rồi, bấy
giờ ta thấy rõ qua bên thế giới vô hình và biết đƣợc sự mầu
nhiệm của Đức Chí Tôn, ấy là chúng ta đã đoạt Đạo, tức là
cây hƣơng hàng ngoài bên trái của ta.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

252

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

5/-Giải thoát hƣơng: là giải thoát Luân hồi Quả báo, tức là
đoạt đến phẩm vị Phật, là cây hƣơng ở phía bên phải.
Hai cây hƣơng Tri kiến và Giải thoát, đến đây là ngƣời đã
đƣợc trở về với nguyên thủy của ngƣời, là "Âm Dƣơng biến
tạo Chơn Thần", hay nói "Âm Dƣơng hiệp nhứt phát khởi Càn
Khôn sanh sanh hóa hóa, tức là Đạo". Khi Cúng Thầy, đốt đủ
năm cây hƣơng là một sự đại nguyện, sự nhiệm mầu vô giá.
Nghĩa là: Trên thông Thiên văn, dƣới đạt Địa lý, giữa quán
nhân sự. Một khi: Ngũ Khí điều hòa. Ngũ Hành an tịnh. Ngày
nay, pháp tu của ngƣời Tín-hữu Cao-Đài đã thể hiện tinh thần
của Tam giáo cùng một lúc:
Cao-Đài: * Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt.
* Ngƣời giữ trọn Tam Cang Ngũ Thƣờng.
* Hằng ngày Dâng Tam Bửu, Ngũ nguyện.
* Ngƣời tu hành gìn Tam Qui Ngũ Giới.
Một Thể pháp nữa làm điển hình:
Thờ "Thiên nhãn Thầy" hình Con mắt:
Con mắt tƣợng là chữ MỤC 目 có 5 nét, là lấy lý Ngũ Hành
thuộc THỔ, thổ là ở trung ƣơng, nếu nói về màu thì sắc vàng,
dân tộc thì chỉ về châu Á. Nay là buổi Thiên địa tuần hoàn
châu nhi phục thuỷ, Tam giáo Qui nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt
nên Thiên Thơ định cho Việt-Nam này làm chủ mối Đạo, ấy là
Huỳnh-Đạo, hay là Đạo vàng, mà ngƣời lãnh đạo trong việc
khai sáng thì chính là Phật-Mẫu. Kinh dạy rõ: "Phái Vàng Mẹ
lãnh dắt dìu trẻ thơ".Bởi Cao Đài là Phật-giáo chấn hƣng.
Nhƣng thực sự không phải là con mắt thƣờng mà là con mắt
thấu thị, vì vậy mới nói là Nhãn 眼 nghĩa là phải có chữ Cấn 艮
là núi, ghép với chữ mục 目 thành ra chữ Nhãn. Nhãn là con
mắt nhìn vào trong mà vẫn thấy rõ mọi việc. Muốn có đƣợc
Nhãn thức, nhãn quang phải luyện mới thành ra Thánh Nhãn,
Thần Nhãn, Huệ Nhãn. Đạo Cao-Đài phải cúng kiến thƣờng và
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hiểu thấu cả kinh nghĩa Đại-Đạo là cách luyện Thiên Nhãn
vậy. Xƣa các vị tiền Hiền phải khổ công luyện Đạo gọi là Thập
ngoạt hoài thai, Tam niên nhũ bộ, Cửu niên diện bích tức
nhiên là mƣời tháng còn là thai nhi, ba năm bú mớm, chín năm
nhìn vào vách núi, tức là thời gian học Đạo Dịch đó vậy. Có
khổ công tu luyện nhƣ thế mới thuần thành. Các con số trên
gồm có số 10 (thập ngoạt) và số 12 (3+9). Chính là hai con số
Thập Thiên can và Thập Nhị Địa Chi. Nay, Kinh Phật-Mẫu có
chỉ rõ:
"Thập Thiên can bao hàm vạn tƣợng,
"Tùng Địa chi hoá trƣởng Càn Khôn."
Nhƣng ngày xƣa các Ngài quá khổ công tịnh luyện tìm nơi
thanh vắng để nghiền ngẫm lý Âm Dƣơng, Bát Quái tức là tự
sáng chế ra ngọn đèn huệ rồi mới tìm ra công thức để tu hành.
Ngày nay Đức Chí Tôn đã cho sẵn công thức tu rồi tức là lý
Đạo sẵn có, cúng kính là đốt lên ngọn đèn cũng sẵn có, nhƣng
tiếc vì nhân sanh không sử dụng mà cứ noi theo cách xƣa nói
là đi tìm Pháp..Thật sự Pháp mà chúng ta mong tìm chính Đức
Hộ Pháp đã khai rồi. Đó là Ngài Khai-pháp Trần Duy-Nghĩa.
Khai pháp tức nhiên là mở Pháp. Trần là bày ra, Duy là chỉ có,
Nghĩa là kinh nghĩa, nghĩa lý, Thầy có chỉ rõ: "Thần là khiếm
khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập Tam-Kỳ Phổ
Độ này duy Thầy cho "Thần" hiệp "Tinh Khí" đặng hiệp đủ Tam
Bửu là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh (TNI/12.)
Cũng là mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi Nhãn 眼?
Chữ Nhãn gốc ở chữ Mục mà ra. Mục là con mắt. Mục 目 (5
nét) là mắt nhìn ra để thấy mọi vật bên ngoài, khoa-học gọi đó
là cơ quan thị giác. Mắt có hai mới thấy rõ sự vật. Về lý Dịch
thì đó là Ngũ hành Âm và ngũ hành Dƣơng. Mục là chỉ hình
thể hữu vi, hữu tƣớng. Nhãn là con mắt vô vi, vô tƣớng nên
còn gọi là con mắt thứ ba. Năm nét của chữ Mục 目 là tƣợng
trƣng lý Ngũ hành thuộc Thổ. Thổ là đất có màu vàng. Thổ
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nằm ở trung ƣơng. Với thế giới thì chỉ châu Á sắc da vàng, lại
là châu lớn nhất trong Ngũ châu. Việt-Nam sắc dân da vàng
Về Đạo-pháp thì Đạo Phật khai trƣớc tiên ở Ấn-độ, kế đến là
Trung Hoa, nhƣ: Khổng, Mạnh, Lão, Trang. Rồi truyền qua
Tây phƣơng, Đạo Chúa Cứu thế ra đời. Nay đã giáp một chu
kỳ gọi là: Thiên địa tuần huờn châu nhi phục thỉ thì Đạo trở lại
khai tại Việt-Nam, mà Tây Ninh lại là miền Đông của đất Việt
cũng theo một định luật là Đạo xuất ƣ Đông. Tất cả đều hợp
với lý của Trời đất. Việt-Nam có đủ điều kiện Tam tài: Thiên Địa Nhân để đứng ra chủ trƣơng một mối Đại Đạo, mà Đạo
này sẽ dẫn độ toàn nhân loại trên mặt địa cầu với chân lý ĐạiĐồng. Các Thiên Nhãn chung quanh và bên ngoài Đền Thánh,
Đức Hộ Pháp đã trấn Thần và giải thích: "Thiên Nhãn ngó ra
ngoài Đền thì để cho Thiện Nam Tín nữ quì ở ngoài sân lạy
vào, còn Thiên Nhãn ngó vào Đền vì ngƣời Đạo quì ngang sợ
ô-uế, không thể coi sóc cho tinh khiết đƣợc. Và từ đây dù ở
chân trời góc bể nào mà nhân sanh biết hƣớng về Toà Thánh
Cầu nguyện cũng sẽ đƣợc hồng ân của Đức Chí Tôn chiếu
giám".

NGŨ KHÍ
五氣
Năm loại khí.
Trên Thiên bàn có:
- Ngọn đèn luôn luôn chẳng tắt "Thái cực đăng" hay Tâm
đăng.
- Phía ngoài đốt hai ngọn đèn gọi là Lƣỡng nghi đăng hay
Lƣỡng nghi quang, tƣợng trƣng lý Thái cực sanh Lƣỡng Nghi
(Âm- Dƣơng) Vì Thái cực động sanh Dƣơng làm ra Hỏa, mà
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Hỏa là Thần; tức là "Đạo sanh Nhứt". Đoạn, Thái cực tịnh mà
sanh Âm là Thủy, mà Thủy thì tịnh, tức là "Nhứt sanh Nhị".
- Giữa Lƣỡng Nghi quang đặt một Lƣ hƣơng đốt Năm cây
Nhang gọi là Ngũ Khí (vì Thủy –Hỏa, Âm Dƣơng hay tinh thần)
hiệp lại kết thành căn bổn cho nguơn khí.
Luận theo châu thân con ngƣời thì Ngũ Khí tức là Ngũ Hành
chi khí 五行之氣. Ban ngày mỗi khí đều ở yên có chỗ, nhƣ:
ngày thì Kim khí ở Mũi, Thổ khí ở ngoài da, còn ban đêm Kim
khí trụ tại Phổi, Mộc khí trụ nơi gan, Thủy khí trụ tại Thận, Hỏa
khí tại Tim, Thổ khí nơi Bao tử.
Vì Ngũ Tạng hoạt động mà Ngũ khí phải hao mòn, suy kém.
Nay gặp Tam Kỳ Phổ Độ nhờ Đức Chí-Tôn chỉ phép "Hồi
quang phản chiếu" cho Ngũ khí triều tụ nơi khiếu Huyền quang
mà siêu phàm nhập Thánh. Đó là phép "Ngũ khí triều nguơn
hay triều nguyên"

NGŨ KINH
五經
Đạo NHO có Ngũ kinh là: Dịch, Thi, Thơ, Lễ và Nhạc, nhƣng
học lý không có thống hệ và có nhiều chỗ khó hiểu. Đến khi
Đức Khổng Phu Tử ra đời và lúc về già, Ngài chỉnh đốn thành
một học thuyết có mạch lạc, Ngài chú thích những đoạn khó
hiểu và chính Ngài trƣớc tác thêm một bộ kinh Xuân Thu.
Đáng lẽ, kinh Xuân Thu hiệp với năm kinh thời xƣa, thành ra
sáu kinh; nhƣng trái lại, ngƣời nhập kinh Nhạc và kinh Lễ làm
một, thành ra trong số nầy cũng chỉ có Ngũ Kinh mà thôi.
1- Kinh Dịch là sách bói toán, định việc kiết hung, nhƣng bên
trong lại còn ẩn một học lý rất thâm trầm, giải thích lẽ Âm
Dƣơng biến hóa và tạo dựng Vũ trụ và sanh hóa muôn loài,
chủ ý là để cho ngƣời ta xem đó mà biết cách lui tới trong
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phép xử đời. Dịch lý khó nhứt là chỗ tùy thời, cho nên có câu
"Tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai". Cái ý nghĩa của sự tùy thời lớn
vậy thay! Tại sao? Bởi vì theo lẽ Âm Dƣơng biến hóa, cuộc
Thế tuần huờn dinh hƣ tiêu trƣởng là lý tất nhiên. Tỉ nhƣ hết
ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, hết Xuân tới Hạ, hết Thu tới
Đông, rồi bắt đầu Xuân lại nữa. Ngày đêm đối đãi nhau; bốn
mùa xoay vần không nghỉ. Con ngƣời trẻ rồi lớn, rồi già, rồi
chết. Ngƣời này chết thì kẻ nọ lại sanh, cho đến cây cỏ cũng
vậy; cây mọc lên rồi có hoa, có quả. Hoa quả già thì rụng, rồi
lại mọc lên cây khác. Thời đã đổi dời không ngừng nghỉ nhƣ
thế, thì ngƣời ta cũng không thể chấp nhứt đƣợc; cho nên nói
rằng kẻ học Dịch phải biết "Thời Trung" là vậy.
2- Kinh Thƣ - là sách chép những điển mô, huấn cáo của Vua
tôi truyền nhau, cha con khuyên dạy, nhứt là trong khoảng đời
Vua Nghiêu Thuấn đến Tây Châu. Tóm tắt mà nói bộ Kinh Thƣ
cốt yếu là bàn về chữ Tâm. Bắt đầu từ Vua Nghiêu truyền cho
Vua Thuấn, vua Thuấn truyền cho vua Hạ Võ một câu khẩu
quyết này: "Nhơn Tâm duy nguy, Đạo Tâm duy vi" nghĩa là
lòng nhơn dục rất nguy hại, lòng Đạo đức rất tinh vi Tại sao
ngƣời ta có hai cái Tâm? - Đó chẳng qua là ngƣời đời hay bị
vật chất quyến rủ mà sanh ra lòng ham muốn vật chất, cầu
cho vui sƣớng xác phàm. Lòng nhơn dục ấy càng sôi nổi thì
nó che khuất lòng Đạo Đức; bởi vì lòng Đạo Đức tinh vi khó
thấy. Học Kinh Thƣ mục đích giữ Tâm chánh, đừng để cho tƣ
dục xen vào Tâm.
3- Kinh Thi chép những bài ca, bài dao, từ đời Thƣợng Cổ
đến nhà châu (Vua Bình Dƣơng). Cái yếu ƣớc của Kinh Thi là:
"Tƣ vô Tà" nghĩa là chẳng suy nghĩ những điều quấy, tức trau
giồi tƣ tƣởng. Vả chăng ngƣời ta sanh ra vốn tịnh, là tánh
thiên nhiên Trời phú cho, đến khi tánh cảm xúc ngoại vật mà
sanh động; đó là lúc lòng nhơn dục đã sanh. Đã có nhơn dục
tất có suy nghĩ, có suy nghĩ tất có nói ra; có nói ra mà không
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hết tất có thở than. Đó là nguyên ủy phát biểu những lời ca, lời
dao, mà ngƣời ta sƣu tập thành bộ Kinh Thi.
4- Kinh Lễ chép những Lễ nghi để làm lề lối cho sự hàm
dƣỡng tánh tình, ngăn ngừa lòng dục và giữ trật tự phân minh
trong gia đình, xã hội. Kinh Lễ có thể ƣớc thúc trong câu "Vô
bất kính": Không việc gì mà chẳng kính. Bởi vì Lễ do lòng kính
cẩn mà dấy lên. Trong Thiên Nhạc Ký có câu: "Thiên cao, Địa
hạ, vạn vật tán thù, nhi Lễ chế hành hỷ. Lƣu nhi bất tức, hợp
đồng nhi hòa, nhi nhạc hƣng yên": Trời cao, Đất thấp, muôn
vật ở giữa có thiên hình vạn trạng khác nhau. Thánh Nhơn
theo cái thứ bậc đó mà chế ra Lễ. Đạo Trời Đất châu lƣu
không ngừng, mà hễ điều hòa thì sanh hóa, Thánh Nhơn theo
cái điều hòa đó mà chế ra Nhạc. Thế nên kẻ học Lễ lúc nào
cũng phải kính cẩn, kẻ học Nhạc lúc nào cũng phải điều hòa.
5- Kinh Xuân Thu - Chính Đức Khổng Phu Tử viết ra Xuân
Thu Kinh. Ngài chép chuyện nƣớc Lỗ, từ Vua Lỗ Ân Công đến
vua Lỗ Ai Công và cũng có kể việc nhà Châu và các nƣớc chƣ
hầu nữa. Ngài soạn Kinh Xuân Thu không phải vô tình mà cố ý
binh vực cang thƣờng luân lý, lại yếu ƣớc trong hai chữ: khen
chê. Chuyện nào phải thì Ngài khen, việc gì quấy thì Ngài chê.
Đời sau có câu: "Nhứt tự chi bao, vinh ƣ hoa cổn, nhứt tự chi
biếm, nghiêm ƣ phủ Việt": Một chữ khen vinh dự nhƣ Vua ban
áo Cổn, một tiếng chê nghiêm trang nhƣ phủ Việt của Vua
truyền xử tội.

NGŨ KỴ
Ngũ Kỵ: Năm thứ kiêng kỵ trong các loại thức ăn. Thƣờng
ngƣời tu hành dù ăn thức ăn chay (Trai) nhƣng vẫn kiêng kỵ.
Ngày 16-1-1926 Quí Cao trả lời về: "Ngũ kỵ là: Hành, tỏi, xả,
ớt, tiêu. Theo Phật Giáo thì kỵ, Tiên Giáo thì không. Phật vì
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tích Thanh Ðề Mục Liên gọi là uế vật... là phi, Tiên Ðạo cho
dùng các thảo mộc, chẳng kỵ vật chi."
Với Đạo Cao Đài thì không có điều cấm kỵ, vì cũng một phần
ảnh hƣởng của Tiên Đạo nên không cấm.

NGŨ LÔI TRU DIỆT
五雷誅滅
(Ngũ là năm; Lôi là thần sấm; Tru là giết chết; Diệt làm cho tiêu
mất), tức là quyền năng của Ngũ vị Lôi Thần giết chết và cũng
có thể làm tiêu diệt đi; nghĩa là chết cả hồn lẫn xác. Đó là một
hình phạt rất nặng nề cho những ai thất thệ.
Luật Tam Thể: "Đệ Nhị xác thân (Chơn Thần) là hình bóng đi
lập công bồi đức, thoản nhƣ nó trọn nghe lời của Đệ Tam xác
thân (Linh hồn) thì đƣợc trọn lành mà về nơi cõi Thiêng liêng
hằng sống, gọi đó là Đắc quả. Kinh:
Kêu Chơn hồn vịn níu Chơn linh,
Năng lai năng khứ khinh khinh
Mau nhƣ điển chiếu nhẹ thành đám mây.
Còn nhƣ nó nƣơng theo thú chất vật hình là Đệ Nhứt xác thân
thì phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thƣờng nói là
bị đọa đó. Mỗi khi bị đọa thì tùy theo sở năng của kiếp vừa qua
mà biến hình: hoặc giả lơ-lửng ở chốn không trung, nơi mà
các điển giao hợp chờ cho đúng thời hay đúng hạn để mà
thăng lên hay là giáng xuống. Vì cớ ngƣời trần hay gặp nó
hiện hình mà cho rằng ma hay quỉ. Những chơn linh hoặc do
phạm thệ hay trốn thế mà phải bị nhƣ vậy, đến lúc bị các điển
nổ tan mà biến mất, theo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là Ngũ Lôi Tru
diệt. Những Chơn linh đó nếu nhẹ tội thì đƣợc nhẹ nhàng hơn
một chút nên khi các điển phối hợp thì bay lên cao một chút
đặng khỏi tan nhƣng cứ vơ vẩn mãi ở đó đặng nhìn lại cuộc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

259

thế chuyển xây mà chúng ta gọi là "tận đọa Tam đồ bất năng
thoát tục". Hình phạt Ngũ lôi tru diệt là một hình phạt nặng nề,
đáng sợ hơn hết. Vì:
- Thân xác của ngƣời hoàn toàn bị cháy đen,
- Chơn Thần ngƣời đó bị sét đánh tiêu tan đi, các chất cấu tạo
nên Chơn Thần bị rã tan bay lên cõi thiêng liêng.
- Chỉ còn lại điểm Chơn linh lơ lửng vì không có Chơn Thấn
nƣơng tựa, nên nó cứ vơ vẩn trong Càn Khôn vũ trụ. Chơn
linh này cứ phải chịu lạc loài nhƣ thế kéo dài rất lâu, chờ cho
đến khi nào Đức Chí-Tôn mở cuộc Đại Ân Xá thì Chơn linh ấy
mới đƣợc Đức Phật Mẫu tái tạo cho Chơn Thần trở lại chuyển
kiếp xuống cõi trần để trả quả và tiến hóa. Các Chức sắc Đại
Thiên Phong khi thọ Thiên ân đều phải đến trƣớc Bàn Ngũ Lôi
thề: "Nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên
quyền mà lập thành Tả đạo: nhƣ ngày sau hữu tội thì thề có
Ngũ Lôi tru diệt"

NGŨ LUÂN
五倫
E: Five cardinal relationships.
F: Cinq relations cardinales.
I- Đạo Nhân luân của dân tộc Việt Nam là:
- Trai giữ Tam Cang Ngũ Thƣờng
- Gái gìn Tam Tùng Tứ đức
Tất cả những phƣơng thức trên đó là Đạo Nhân luân luôn gắn
liền với con ngƣời, dù cho văn minh đến đâu đây vẫn là yếu lý
vì nó đã thành LUẬT. Vì giềng mối nhân-luân là đạo trọng của
dân tộc Á Đông luôn có nền-nếp văn minh tinh-thần bất khuất,
dù ngày nay lƣợn sóng văn-minh vật-chất có lôi cuốn nhân-lọai
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vào cơn xáo-trộn kinh-hòang! Chắc chắn những gì hay đẹp
truyền thống không bao giờ mất đƣợc.
Chính Đức Chí-Tôn đến để lập lại cán cân công bình ấy cho
dân Việt-Nam sống lại thuần-phong mỹ tục, hầu làm khởi điểm
mà cũng làm gƣơng cho cả nhân-loại; tức là làm ngƣời thật
xứng đáng với đạo làm ngƣời!
Đức Chí-Tôn đã quyết-định cho:
- Quốc Đạo kim triêu thành Đại-Đạo.
- Nam-phong thử nhựt biến Nhơn-phong.
Vì lẽ đó nên Đức Hộ Pháp quả-quyết: "Tân-luật Đức Chí-Tôn
cốt-yếu muốn cho ta làm, đặng ta bảo-vệ Tam cang Ngũ
thƣờng của nhân-lọai. Nói về phƣơng Đông này dầu cho
luận tới các quốc-gia, xã-hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ
văn-minh thế nào họ chƣa ra khỏi đƣờng lối ấy, niêm-luật ấy
bao giờ. Nếu họ ra khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ, thì họ
sẽ thành cái gì chớ không thành xã-hội".
"Trong Tân-luật ấy Đức Chí-Tôn định cho Ngũ giới cấm, Tứ
đại điều-qui và trong ấy cốt-yếu bảo-vệ Tam cang Ngũ
thƣờng cho tòan thể con cái của Ngài. Thật ra cái Thiênluật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài".
Đàn An-hóa 19-12 Bính-Dần - dl 22-1-1927
Thầy dạy: "Chƣ Ái-Nữ. Thầy vì Tam-Kỳ Phổ-Ðộ chẳng phân
cao thấp, sang hèn, Thầy chỉ khuyên một điều là Ðạo hạnh
các con phải giữ hàng ngày cho nhằm phƣơng pháp Nhơn
đạo, tức là Tứ-Ðức đó vậy, các con hiểu à!
Nền nhơn-luân của con nhà Nam-Việt chẳng lầm, mà tại các
con hay nhiễm thƣờng tình mà hƣ hoại, nên chi Thầy phải
nhắc lại cho các con đừng lầm nữa, nghe các con!
Nam phái vào. Các con nghe cho rõ, thƣờng ngày các con
trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có biết vì tại sao
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chăng? Nhƣ kẻ làm quan ỷ quyền ức hiếp dân lành, đứa ngu
nghịch cha phản bạn, làm rối luân thƣờng, các con có biết vì
tại sao chăng?... Tại vô Ðạo..."
Đàn cơ tại Phƣớc-Long-Tự, 1 Mars 1927
Thầy có dạy nhƣ vầy: "Chúng nó lại tƣởng rằng kiếp ngƣời là
kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chƣớc
sâu kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sƣớng dạ, trối kệ luân
hồi. Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con ngƣời biết thƣơng
ghét, vui buồn mà toàn nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí
khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dƣờng ấy mà
cũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi nhƣ vậy đặng cho
các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời
phù hạp thì dễ biết Ðạo, còn ngu xuẩn thì cũng huờn ngu
xuẩn...
Thầy dạy Nữ-Phái biết trọng Tam Tùng, Tứ Ðức, Nam-Phái
Tam-Cang Ngũ-Thƣờng. Hễ Nhơn-đạo thành thì phù hạp
Thiên-đạo, nghe à!"
Hỏi Đạo pháp căn cứ vào đâu mà định ra công thức: Trai Tam
Cang Ngũ thƣờng, Gái Tam Tùng Tứ Đức?
Tất cả không ngoài Lý DỊCH:
II- Tính chất Âm Dƣơng của quẻ:
Điều đáng chú-ý là quẻ có quẻ Âm, có quẻ Dƣơng.
Gọi là quẻ khi có đủ ba hào ấy là một quẻ đơn.
Quẻ Càn ☰ có ba vạch liền (quẻ Dƣơng).
Quẻ Khôn ☷ có ba vạch đứt (quẻ Âm).
Hai quẻ Càn - Khôn là quẻ chủ trong 8 quẻ (gọi là Bát-quái)
tƣợng trƣng cha, mẹ. Còn lại là 6 con, 3 nam (Dƣơng), 3 nữ
(Âm).
*Quẻ Âm là quẻ trong đó chỉ có 1 hào Âm, nhƣ:
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Đoài ☱ có một Âm trên cùng gọi là Thiếu-nữ.
Ly ☲ có một Âm ở giữa gọi là Trung-nữ.
Tốn ☴ có một Âm dƣới cùng gọi Trƣởng-nữ.
*Quẻ Dƣơng là quẻ chỉ có một hào Dƣơng, nhƣ:
Cấn ☶ có một Dƣơng mới sinh ở trên: Thiếu nam.
Khảm ☵ có một Dƣơng ở giữa là
Trung-nam.
Chấn ☳ có một Dƣơng dƣới cùng là
Trƣởng-nam.
Gọi là thiếu vì hào này biến-hóa trƣớc nhất, nên còn trẻ nhất
(thiếu nữ, thiếu nam).
Sở dĩ gọi là trưởng là vì hào dƣới cùng là gốc, biến hóa sau
hết trong ba hào (Trƣởng nữ, Trƣởng nam)
Gọi là trung vì hào này biến-hóa ở giai-đọan thứ nhì (trung nữ,
trung nam)
Nhận định:
Gọi là hào dƣơng
Gọi là hào âm

▬▬
▬▬

vì chỉ có một vạch liền.
vì hào này có hai vạch đứt.

Nhìn vào 3 quẻ âm (mỗi quẻ đều có 3 hào,4 vạch)
Đó là:

Tốn, Ly, Đoài

☴☲☱

Ba quẻ dƣơng (mỗi quẻ có 3 hào, 5 vạch)
Là:

Chấn, Khảm, Cấn

☳☵☶

Đây là lý-do vì sao Thánh-nhân dạy trai Tam cang
Ngũ thƣờng, Gái Tam tùng Tứ đức là khởi điểm từ nguyên
nhân lý Dịch này đây.
III-Tam Cang Ngũ Thƣờng khởi từ lý Dịch:
- Bởi những quẻ tƣợng Dƣơng thì mỗi quẻ có 3 hào và 5 vạch;
tức nhiên Dƣơng tƣợng cho Nam-Phái, mỗi quẻ có ba hào
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không bao giờ thay đổi, lấy tính-chất vững bền đó làm qui-luật,
giềng mối gọi là Tam Cang. Các quẻ Dƣơng dù ở hình thức
nào cũng vẫn có 5 vạch. Sự cố định ấy lấy làm thƣờng-đạo
cho Nam làm Ngũ Thƣờng là vậy. Nam thì lấy Tam Cang
Ngũ Thường làm giềng mối.
- Những quẻ tƣợng Âm thì mỗi quẻ có 3 hào và 4 vạch.
- Tƣơng-tự nhƣ trên: quẻ Âm tƣợng cho Nữ giới, mỗi quẻ đơn
Âm cũng chỉ có ba hào không đổi, lấy làm tính-chất căn bản
cho phái-nữ là đạo Tam Tùng, quẻ Âm vẫn luôn luôn có 4
vạch, với tính cách vững-chắc nhƣ vậy dùng làm Tứ Đức cho
giới nữ-lƣu. Thế nên lấy đạo nhơn-luân làm trọng thì Nữ giữ
lấy Tam Tùng Tứ Đức.
- Bởi nó có tác dụng nhƣ một lịnh truyền, vì trời lấy khí mà
giao hội, lấy tinh huyết mà sinh ra ngƣời.
Năm thƣờng trong tính ngƣời và năm vận của trời đều có họp
nhau (vậy thì tính ngƣời há không phải là tính trời giao phó
hay sao). Cho nên nói rằng trời phú cho gọi là Tính. Cái tính ấy
ở trong thì có Ngũ thƣờng (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Tín) hiện ra
ngoài thì có Ngũ-luân.
Trong ngũ luân thì:
- Cha con chủ điều Nhân.
- Vua tôi chủ điều Nghĩa
- Vợ chồng chủ điều Lễ
- Anh em chủ điều Trí
- Bạn bè chủ điều Tín
Nhƣng trong điều Nhân thì có đủ cả Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mới gọi
là NHÂN và bốn đức còn lại cũng tƣơng tự nhƣ vậy.
Đạo là gốc ở Âm Dƣơng, Âm Dƣơng là mạng trời. Trời lấy Âm
Dƣơng phú mạng cho ngƣời, mà trời có năm hành để phân
hoá năm vận. Ngƣời có Ngũ thƣờng để suy ra ngũ luân. Vậy
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thì làm ngƣời là gánh cái gánh luân thƣờng là để nối cái đức
lớn của trời đất sinh ra cho nên nhân-luân là đạo trọng.
Khởi đầu là vợ chồng, mới sinh ra tình cha con là giềng mối
giữ đạo nhà, ngoài nƣớc thì vua tôi, vào có anh em ra có bè
bạn không lúc nào là không có sự huân tiếp của ngũ luân.
Đạo Cao-Đài kỉnh Tổ-tiên thì thắp ba cây hƣơng, vì ông bà cha
mẹ còn đứng trong hàng Tam tài: thiên, địa, nhơn. Chỉ duy
kỉnh Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu mới đốt đủ năm cây
hƣơng mà thôi. Đó là sự liên-quan từ trong Đạo Nhân luân mà
ra đến Thiên-đạo.

NGŨ NGUYỆN (Kinh)
五 愿
E: Five aspirations.
F: Cinq aspirations
Ngũ Nguyện là bài Kinh cuối cùng của một Đàn Cúng Tứ thời,
tức là năm lời hứa với Thiêng Liêng, phát xuất tự đáy lòng,
quyết thực hiện trong cuộc đời này khi đã biết Đạo.
Nguyên văn Bài Ngũ nguyện (Giọng Nam xuân)
Nam mô:
Nhứt nguyện Ðại Ðạo hoằng khai,
Nhì nguyện Phổ Ðộ chúng sanh.
Tam nguyện Xá tội đệ tử.
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình.
Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

南無
一願大道弘開
二願普度眾生
三願赦罪弟子
四願天下太平
五願聖室安寧

(Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
Giải nghĩa:
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Nam mô: do tiếng Phạn là Namah phiên âm ra, là: Qui y, qui
mạng, chí tâm hƣớng, tức là quyết chí vâng theo lời Phật dạy,
nguyện hiến trọn đời mình cho Ðạo pháp. Sau, từ ngữ Nam
mô thƣờng dùng làm tiếng khởi đầu cho câu cầu nguyện.
Chúng sanh nguyện hứa rằng:
- Nhứt nguyện Ðại Ðạo hoằng khai: Điều cầu nguyện thứ
nhứt là cầu xin và quyết lòng mở mang nền Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ Độ đƣợc rộng khắp. Bất cứ là Tu theo một Tôn giáo,Tín
ngƣỡng nào cũng phải thành tâm mới đƣợc.Vì có thành mới
có tín, có tín mới có ngƣỡng. Sách Luận Ngữ rằng: con ngƣời
có sự hiểu biết mới có thể làm cho Đạo rộng lớn ra, chứ Đạo
thì bản thể là vô-vi nên tự mối Đạo không làm cho ngƣời rộng
lớn đƣợc. Do câu "Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng
nhân" 人能弘道 非道 弘人. Ngƣời Tín hữu Cao-Đài, mỗi thời
Cúng đều tụng đọc lời nguyện ấy: thứ nhứt là cầu xin cho nền
Đại Đạo đƣợc hoằng khai. Nhƣng chính bản thân mình phải
tích cực hoằng khai Đại Đạo trƣớc đã.
- Nhì nguyện Phổ Ðộ chúng sanh: Lời nguyện thứ nhì là
mong muốn và quyết tâm thực hiện sự Phổ Ðộ chúng sanh,
tức là bày ra chơn lý của nền Đạo ra khắp nơi cho mọi ngƣời
cùng hiểu biết rõ rệt, giải điều chánh lẽ tà; phân rành giả chơn;
chỉ rõ hai đƣờng tội phƣớc; cứu giúp chúng sanh. Đây là điều
khác biệt của Đạo Cao Đài so với các Tôn giáo trƣớc đây, là
phải độ mình rồi độ ngƣời "độ kỷ độ tha" là vậy.
- Tam nguyện xá tội đệ tử: Ðiều cầu nguyện thứ là cầu xin
Đức Chí-Tôn tha tội cho tất cả chúng sanh. Vì làm ngƣời nơi
cõi trần, mang nặng xác thịt với Thất tình Lục dục, không ai
tránh đƣợc lầm lỗi trong kiếp sống. Ðiều quan trọng là phải
biết suy nghĩ và luôn luôn tự xét mình, nhận thấy có lỗi thì ăn
năn hối cải, quyết không tái phạm nữa. Lúc đó, Ðức Chí Tôn
và các Ðấng Thiêng liêng sẵn sàng tha thứ các tội đã qua,
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đồng thời mình cũng hứa rằng chính mình không hận thù kẻ
khác.
- Tứ nguyện thiên hạ thái bình: Ðiều cầu nguyện thứ tƣ là
cầu xin tất cả nhơn loại hƣởng đƣợc nền hòa bình thịnh trị,
sớm chấm dứt chiến tranh, thôi đổ máu…Vì trên là Thiên
thƣợng là Ông Trời trên, Thiên hạ là nhơn loại là ông Trời
dƣới. Con ngƣời đứng giữa Trời và Ðất, thuộc hàng Tam Tài,
đƣợc gọi là Tiểu Thiên Ðịa, cho nên nếu con ngƣời biết lo tu
hành thì sẽ tấn hóa lên hàng Tiên Phật, lời cầu nguyện chân
thành sẽ đƣợc Thiêng Liêng chuẩn nhận
- Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh: Ðiều cầu nguyện thứ
năm là mong muốn có đƣợc sự an ninh và trật tự, các sinh
hoạt đều hòa hợp, tốt đẹp từ ngoài thế giới cho đến con
ngƣời. Theo nghĩa thông thƣờng: Thánh Thất là cái nhà thờ
Ðức Chí Tôn cùng các Ðấng Thần Thánh Tiên Phật. Nếu hiểu
nghĩa chữ "Thánh Thất" vỏn vẹn nhƣ trên thì điều câu nguyện
này quá hẹp hòi, hơi ích kỷ. Dầu cúng Ðức Phật Mẫu nơi Ðiện
Thờ chúng ta vẫn đọc câu Ngũ nguyện nầy. Ðiều ấy chứng tỏ
rằng, chữ "Thánh Thất" một cách rộng rãi bao quát hơn nữa.
Bởi vì Thánh Thất gồm ba Ðài: Bát Quái Ðài, Cửu Trùng Ðài,
Hiệp Thiên Ðài, trong đó bao gồm toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ và
Vạn linh. Do đó, phải hiểu Thánh Thất là toàn cả: từ cái thật
nhỏ cho đến cái thật lớn, cái nhỏ là bản thân con ngƣời, cái
lớn là toàn thể vũ trụ, bao gồm cả Vạn linh sanh chúng. Vậy
bản thân của mỗi ngƣời cần phải an ninh, vì đang tiến bƣớc
trên đƣờng tu, mỗi ngƣời hằng hoài vọng sự an ninh hơn ai
hết. Với năm câu Nguyện nầy, Ðức Chí Tôn có ý dạy chúng ta
thực hành trọn vẹn Tam Lập: Lập Ðức, Lập Công, Lập Ngôn.
Trong Lập Công có: Công phu, Công quả, Công trình. Muốn
đƣợc an ninh, trƣớc phải hành động thế nào cho hợp lòng
ngƣời, thuận lòng Trời, để nƣơng theo đó mà đồng tiến hóa
cùng Vạn linh trong Càn Khôn vũ trụ. Mỗi ngày, cúng Tứ thời
đều đọc năm lời nguyện, là để luôn luôn ghi nhớ mà thực hành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để linh hồn càng lúc càng tiến hóa,. Nhƣ vậy giá trị thời Cúng
mới thiết thực và quả là hữu ích cho mình và cả chúng sanh
nữa.

NGŨ NHẠC
五岳
(Ngũ: năm, Nhạc: núi lớn). Ngũ Nhạc là năm trái núi lớn và nổi
tiếng ở Trung Hoa có tên sau đây:
- Đại Tông tức là núi Thái Sơn, ở về phía Đông cũng gọi là
Đông Nhạc, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Ca dao rằng:
"Công cha nhƣ núi Thái Sơn,
"Nghĩa Mẹ nhƣ nƣớc trong nguồn chảy ra"
- Tây Nhạc: núi có tiếng ở về phía Tây, tức là Hoa Sơn, nay
thuộc Tỉnh Thiểm Tây.
- Nam Nhạc: núi to ở về phía Nam, tức Hành Sơn, nay thuộc
Tỉnh Hồ Nam.
- Bắc Nhạc: núi có tiếng ở về phía Bắc, tức là Hằng Sơn. Nay
thuộc Tỉnh Sơn Tây.
- Tung Nhạc là quả núi ở vào vị trí Trung ƣơng so với bốn quả
núi kia, còn gọi là Tung Sơn.
Tóm lại năm quả núi kể trên là: Thái, Hoa, Hành, Hằng,Tung.
Xƣa kia, trong năm năm Vua đi tuần thú một lần, lấy năm nơi
ấy làm hành cung, hay hành tại (ăn nghỉ ở đây).

NGŨ NƢƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
E: Fifth Muse.
F: Cinquième Muse.
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Bài Thài Hiến Lễ Ngũ-Nƣơng Diêu-Trì-Cung

LIỄU yểu điệu còn ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép so thân.
Hiu-hiu nhẹ gót phong trần,
Đài sen mấy lƣợt gió thần đƣa
hƣơng.

LIỄU là tên của Ngũ Nƣơng thay mặt cho ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ
mở Hội Bàn Đào, tay cầm xe nhƣ Ý với Bửu pháp này Tiên
nƣơng có đủ quyền điều động Chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật
trong Tam Thiên Thế Giái và các đẳng chơn hồn phải tùng lịnh
Ngũ Nƣơng Nguõ Nöông Diêu Trì Cung có nhiệm vụ dẫn độ
các chơn hồn đến từng trời Xích Thiên, đƣa các chơn hồn đến
Minh Cảnh Đài để xem cho rõ ràng tất cả những việc đã làm
trong kiếp sanh dù thiện, dù ác. Hƣớng dẫn hƣơng hồn đến
trƣớc quyển Vô-Tự-Kinh cho thấy rõ quả duyên, xong rồi lên
xe nhƣ Ý có các vị Thần Tiên tiễn chân.
Giải câu 1: Liễu yểu điệu còn ghen nét đẹp,
LIỄU Ngũ Nƣơng trong một kiếp giáng trần tại Việt Nam.
(Liễu: còn là cây dƣơng liễu, cành mềm, lá nhỏ và dài rủ
xuống lả lƣớt trông rất nên thơ, đẹp. Yểu điệu: Có dáng mềm
mại tha thƣớt. Ghen: So bì ganh tỵ).Ý nói Nàng rất đẹp, tuy
cây liễu có dáng mềm mại tha thƣớt, dễ thƣơng mà còn phải
so bì ganh tỵ với nét đẹp của Tiên Nƣơng.
Câu 2: Tuyết trong ngần khó phép so thân.
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Tuyết trắng trong ngần mà còn không thể so sánh đƣợc với
màu da của Tiên Nƣơng.
(Tuyết: Hơi nƣớc khi gặp lạnh đột ngột, đông lại thành những
hạt mịn màng trắng xóa rơi xuống đất.Thông thƣờng nói trắng
nhƣ tuyết. Trong ngần: Rất trong, không chút dính bợn nhơ.
So là sánh.với. Thân: Thân thể, dáng vẻ)
Câu 3 : Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Tuyết trắng trong ngần mà còn không thể so sánh với màu da
ngà ngọc, đẹp đẽ quí phái của Tiên Nƣơng.
(Hiu hiu: chỉ làn gió nhẹ, êm ả. Nhẹ gót: Bƣớc chân đi nhẹ
nhàng, thanh thoát nhƣ không còn gì vƣớng bận.Phong trần:
Phong là gió, trần là bụi. Gió bụi là chỉ những nỗi vất vả ở cõi
đời. Nhà thơ Đặng Trần Côn viết là "Thiên địa phong trần.
Hồng nhan đa truân". Ở đây Tiên Nƣơng muốn tả cái đẹp đẽ
của ngƣời thanh tao, dịu dàng là nhƣ thế, nhƣng định luật lại
trái ngang. Muốn thoát ra ngoài những ngang trái, đó chỉ còn
một cách
"TU", nhất định phải TU thôi!
Câu 4: Đài sen mấy lượt gió Thần đưa hương.
Mấy lƣợt gió Thần thổi đƣa mùi thơm tới để rƣớc Tiên Nƣơng
về ngự nơi Tòa sen.
(Đài sen: Tòa sen, ngôi vị của Phật. Gió Thần: Ngọn gió huyền
diệu.

NGŨ QUAN HỮU TƢỚNG-LỤC QUAN VÔ HÌNH
Ngũ quan là năm giác quan trong con ngƣời mà tất cả mọi
ngƣời đều có là: Nhãn (mắt), Nhĩ (Tai), Tỷ (mũi), Thiệt (lƣỡi),
Thân (thân thể nhƣ đầu mình và tay chân); Hữu tƣớng là có
hình dáng rờ mó, thấy một cách rõ ràng. Lục quan tức là giác
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quan thứ sáu. Vô hình là không có hình dáng- nhƣng biết rằng
có- đó là ý thức, ý lực trong con ngƣời) Vậy con ngƣời đều có
năm giác quan có hình và thêm một giác quan thứ sáu là vô
hình. Các thứ này sẽ bổ sung cho nhau mà ngƣời khôn hơn
vạn vật. Chính nhờ đó mà có thể tu hành đắc Đạo đƣợc.
Đức Hộ Pháp giảng cây Kim Tiên là gì?
"Kim Tiên tƣợng trƣng hình ảnh của điển lực điều khiển của
Càn khôn vũ trụ, mà chính đó là điện lực tức nhiên là sanh lực
của vạn vật đó. Với nó có thể mở Đệ Bát Khiếu, vì nó là điện
lực, nó mở khiếu ấy mới đƣợc. Nói về con ngƣời có ngũ quan
hữu tƣớng và lục quan vô hình, mà phải nhờ cây Kim Tiên
ấy mới đủ quyền hành mở lục quan của mình đặng".

NGŨ PHỤC
五服
Ngũ phục là cách thức chế đồ tang cho ngƣời mặc, tùy theo
thân sơ mà Nho giáo định năm loại tang phục.
Nên biết, do ân nghĩa và tình cảm đối với ngƣời đã khuất
đƣợc Nho giáo thể hiện những nỗi niềm bi thống bằng cách
chế định các hạng tang phục. Song chế độ tang phục chỉ định
cho những ngƣời vốn có quan hệ thân thuộc nhƣ Ông bà, cha
mẹ, anh em, vợ chồng…
Tùy theo thân sơ mà Nho giáo định năm loại tang phục gọi là
Ngũ phục 五朋, chia ra thời gian để tang lâu mau khác nhau,
có năm bậc, gọi là Ngũ phục:
- Trảm thôi 斬衰: Áo chế cho hạng đại tang, thƣờng dùng vải
trắng thô, bên dƣới gấu áo bỏ xủ xuống, không viền, mặc quần
xổ lai. Thời gian để tang là 3 năm. Thọ Mai Gia Lễ chế lại còn
27 tháng.
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- Tƣ thôi 齊衰: Áo tang có lên trôn, khâu bằng phẳng, mặc
quần không xổ lai, thời gian để tang 3 năm hay 1 năm (Cơ
niên).
- Đại công 大功: Tang phục bớt thô hơn dành cho để tang 9
tháng.
- Tiểu công 小功: Tang phục dùng vải đƣợc chế tinh vi hơn
vải Đại công dành cho tang 5 tháng.
- Tƣ ma 緦麻: Áo tang dùng vải tơ tinh vi hơn áo Tiểu công
dành cho tang 3 tháng.
Lệ thƣờng, ngƣời đời thƣờng chỉ để tang 3 năm hoặc tang 1
năm mà thôi, chớ ít có nghe để tang 9 tháng, 5 tháng, hoặc 3
tháng.
Riêng trong Đạo Cao Đài, theo Tân Kinh, căn cứ Tuần cửu mà
chia ra 3 hạng để tang:
- Tang mãn tuần cửu, tức 81 ngày;
- Tang mãn tuần Tiểu tƣờng, tức 281 ngày;
- Tang mãn tuần Đại tƣờng, tức 581 ngày là mãn Đại tang.
Tuy nhiên hiện nay có nhiều trƣờng hợp viện lý do này nọ chỉ
để tang trong ba ngày cúng tế, xong ra mộ thì xả tang ngay.

NGŨ PHONG THẬP VÕ
Câu 08 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Ngũ phong thập võ
miễn tạo cơ cẩn chi tai".
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NGŨ TẠNG
五臟
E: The five visceras
F: Les cinq viscères.
(Ngũ là năm. Tạng là vật chứa). Ngũ tạng của con ngƣời ấy là
năm cơ quan: Tâm, Can, Vị, Phế, Thận. Châu thân con ngƣời
tỉ nhƣ một cái xƣởng lớn, phân ra nhiều sở làm lụng, tuy phận
sự khác nhau, chớ vẫn chung về một mối là tiếp dƣỡng châu
thân để bảo tồn sự sống. Mấy sở làm lụng ấy chia ra làm năm
gọi Ngũ tạng. Ngƣời có ngũ tạng nhƣ Trời Ðất có Ngũ hành.
Nếu không có Ngũ hành thì không có Càn Khôn Thế Giái, còn
nếu không có Ngũ tạng thì cũng không có nhơn loại. Ðấng chủ
trƣơng cai quản Ngũ tạng là thần hồn của ta. Khi thần hồn lìa
xác, ngũ tạng vắng chủ trƣơng phải ngƣng, mà hễ ngũ tạng
ngƣng tức là ta chết vậy.
1-VỊ (bao tử): trong ngũ tạng, cần nhứt hơn hết là tạng này, vì
nó chứa vật thực, rồi làm cho tiêu tán ra huyết để vận chuyển
cùng mình mà nuôi lấy châu thân.
2-TẠNG CAN (lá gan): Gần tạng Tì, lại có tạng Can nhỉ ra một
thứ nƣớc xanh xanh, vàng vàng mà đắng gọi là mật (đởm) để
phụ với tạng Tì làm cho vật thực dễ tiêu hóa, nhứt là về vật
mỡ dầu.
3- TẠNG THẬN (trái cật): trƣớc khi huyết vận chuyển khắp
châu thân, thì có tạng Thận lọc đi lƣợc lại cho trong sạch, còn
cáu cặn thì xuống bàng quang (bong bóng) mà theo đƣờng
tiểu tiện. Tạng Thận có hai trái: trái bên hữu gọi là Thận hỏa,
trái bên tả gọi là Thận thủy. Ba tạng: Tì, Can, Thận đều ở
nhằm hạ tiêu.
4-TẠNG TÂM (trái tim): Khi hai tạng kể trên đó làm cho vật
thực tiêu hóa ra huyết rồi, tạng tâm lại vận chuyển huyết khắp
châu thân. Trái tim tỉ nhƣ một ống bơm vừa xịt ra, vừa hít vào
đƣợc. Hễ trái tim tóp vô, huyết trong ấy túa ra theo mạch máu
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mà châu lƣu khắp thân thể, rồi trái tim phồng ra huyết lại trở
về. Trái tim cứ thoi thóp nhƣ vậy mãi đặng vận chuyển huyết
vô, ra. Nếu ta đặt tay trên ngực, thì nghe trái tim động, gọi là
"đánh trống ngực". Khi huyết trở lại rồi nhiễm lấy vật dơ mà
hóa bầm, vì đã chạy cùng thân thể, nhƣ nƣớc mƣa khi ở
không trung rớt xuống thì trong sạch, mà hứng vô lu rồi lại đục
đi, vì bị bụi bặm, côn trùng hoặc giữa không khí, hoặc trên mái
nhà nhiễm vào.
5- TẠNG PHẾ (lá phổi): Tạng phế có hai lá ở nhằm trung tiêu.
Trái tim thì ở giữa, mà cái đuôi lại lệch qua bên tả. Nhờ sự hô
hấp không khí mới vô ra nơi phổi. Mỗi lần hít vô, không khí vào
đến phổi, nhờ lấy khinh khí (oxygène) trong hơi thở ấy huyết
bầm mới đặng tƣơi nhuận lại nhƣ trƣớc mà luân chuyển nữa.
Mỗi lần thở ra, hơi thở lại hóa ra trƣợc khí, vì nó đã dùng mà
tƣơi nhuận huyết bầm, tỉ nhƣ nƣớc sạch mà dùng rửa giặt rồi
phải dơ vậy. Muốn cho thân thể thƣờng tráng kiện, ít sanh
bịnh, ta cần phải biết phép điều dƣỡng
Điều dƣỡng Ngũ Tạng:
-VỊ: Chớ lầm tƣởng rằng hễ ăn uống đặng nhiều thì mập mạp
và mạnh dạn. Ta thƣờng thấy nhiều ngƣời mỗi buổi ăn sắp
hai, sắp ba kẻ khác, mà ốm vẫn huờn ốm. Còn có kẻ ăn uống
theo mực thƣờng mà lại nở nang phì mỹ. Ấy có phải tại ăn
nhiều mà mập đâu. Nên nói ăn nhiều thì bịnh hoạn, gầy ốm là
phải hơn. Vì ăn quá độ, vật thực không tiêu, tạng tì phải mệt,
mà mệt tất phải đau (gọi là phạt tì). Vậy, muốn bổ tì, nên ăn
uống có độ lƣợng, nhứt là nên dùng rau cải hơn thịt cá, vì rau
cải là vật thực nhẹ nhàng, mau tiêu, lại nhờ thọ khí nóng của
Thái dƣơng (mặt trời) khử độc rồi nên ăn vô ít sanh bịnh hoạn.
-CAN: Ăn uống quá độ lƣợng phạt Tì, rồi Can là ăn chịu với Tì
hơn hết, phải can thiệp mà sanh bịnh. Rƣợu là món phạt Can
hơn hết, phần nhiều nghiện rƣợu thƣờng đau gan là bởi cớ
ấy. Sự can đởm chí khí của con ngƣời do nơi Can mà phát ra
(cho nên thƣờng gọi kẻ nầy dạn gan, ngƣời kia nhát gan là
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vậy). Sự sân si hận nộ là do nơi can đởm, chí khí mà phát lên.
Cho nên bớt sân si, hận nộ thì điều Can vậy.
-TÂM: Ăn uống quá độ lƣợng cũng hại cho tạng Tâm. Kẻ đau
tim hay mệt mỏi, bần thần, ăn rồi bắt buồn ngủ, nặng đầu, làm
việc gì, dầu nhẹ nhàng cho mấy cũng mệt thở hào hển. Vì hễ
trái tim bịnh, huyết mạch chạy không đều, huyết mạch không
điều hòa thƣờng sanh các chứng bịnh ấy. Sự lo lƣờng, tƣ
tƣởng do nơi tâm trí phát sanh. Nhiều lo tƣởng thƣờng lao
tâm, tiêu tứ. Ðoạn tƣ tƣởng là bổ tâm vậy.
-THẬN: Ăn uống quá độ lƣợng, vật thực không tiêu tán, mà hễ
vật thực không tiêu tán, thì Thận là cái bàn lọc, phải nhọc công
gạn lƣợc nhiều lần, rồi phải hao mòn, mà hễ gạn lọc nhiều lần
thì chỉ tồn nhiều cặn cáu, cho nên nƣớc tiểu thƣờng hôi đục.
Tạng Thận cũng là máy làm ra tinh, (vật ăn uống bảy ngày mới
huờn một điểm tinh). Dâm dục nhiều hao tinh, phạt thận, dứt
dâm dục là bổ thận vậy.
-PHẾ: Hai lá phổi là vật mềm mại và có lỗ hang nhƣ tàng ong
vậy. Nếu khí thở không đặng trong sạch (nghĩa là chứa nhiều
côn trùng bụi bặm), lỗ phổi phải vì bụi ấy mà bít nghẹt, thêm
nỗi côn trùng ấy vào phổi ăn khoét hƣ đi (vì phổi mềm), biểu
sao không bịnh hoạn, nhứt là không tránh khỏi cái bịnh rất
hiểm nghèo là ho lao vậy. Về vật thực chẳng nên ăn vật chi
sanh lạnh (sống sít, lạnh lẽo) vì mấy vật ấy quến đàm. Hễ đàm
nhiều thì chận phổi bít nghẹt mà sanh ra hen, suyễn. Nên ở
chỗ cao ráo mát mẻ, nhà cửa cho thiệt khoảng khoát, cho có
thanh khí, nên ở nơi vắng vẻ nhƣ ruộng, đồng, rẫy bái. Tạng
phế là máy hô hấp không khí (hơi thở). Nói nhiều mệt sức hao
hơi, mà mệt sức hao hơi thì phạt phế. Muốn bổ phế, chớ nên
nhiều lời lắm tiếng. Tóm lại, sự thọ yểu của con ngƣời do nơi
mình mà ra. Cho hay số mạng định trƣớc, mà ta có thể cải
đặng. Cho nên có câu "Nhân định thắng thiên" là vậy đó. Tỉ
nhƣ đời ngƣời là trăm tuổi, nếu chúng ta biết bảo tồn thân thể,
tịnh dƣỡng tinh thần, có lẽ ta sống quá tuổi ấy đƣợc. Còn nếu
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ta ăn uống quá độ lƣợng cho hao mòn ngũ tạng, nhiều lo rộn
tính cho tiêu tán tinh thần thì thế nào sống lâu đặng? Kìa nhƣ
một cái cầu đúc, quan bác vật định cho là bền bĩ trăm năm. Mà
nếu xe cộ chở chuyên nặng nề qua lại thƣờng ngày, tự nhiên
cầu ấy phải mau hƣ, mau sụp.Thân thể ta nhƣ một cái máy,
sanh mạng nhƣ hơi mạnh (force motrice) để làm cho cái máy
chạy vậy. Nếu vật dụng (tức là ngũ tạng) trong máy ấy hƣ, là
tại ngƣời thợ coi máy (tức là ta) không kỹ càng, chớ hơi mạnh
(sanh mạng ta) không can dự vào. Mà hễ máy hƣ không chạy,
thì hơi mạnh phải dứt (tức là ta chết).
Chú thích
(1) Tì là lá lách mà đến ngày nay, khoa học vẫn chƣa xác định
công dụng của tạng này ra sao, cho nên trong ngũ tạng, chúng
tôi dùng vị (bao tử) thế cho tạng tì.
(2) Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sách thuốc gọi:
Tâm thuộc hỏa, Can thuộc mộc, Tì thuộc thổ, Phế thuộc kim,
Thận thuộc thủy. Muốn nói trúng hơn thì vật thực tiêu hóa rồi
thành ra một thứ nƣớc trắng trắng, đồng chất với huyết rồi
hiệp với huyết làm một mà vận chuyển khắp châu thân để nuôi
lấy sự sống.
(3) Châu thân chia làm ba tầng gọi là tam tiêu. Tầng trên (đầu)
gọi là thƣợng tiêu, tầng giữa (ngực) gọi là trung tiêu, tầng dƣới
(bụng) gọi là hạ tiêu.
(4) Hô là thở ra, hấp là hít vô.
(5) Khử độc là làm cho hết độc, côn trùng trong rau cỏ bị hơi
nóng mặt trời chết bớt.
(6) Xin xem bài giải về Tinh, Khí, Thần.

NGŨ TẠNG LỤC PHỦ
五脏 - 六腑
Thầy dạy: "Ðạo hiện thời cũng chẳng khác chi ngƣời bịnh mà
lƣơng y coi chƣa ra chứng. Bề ngoài coi chẳng vẻ chi trầm
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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."

NGŨ THANH
五聲
(Ngũ là năm. Thanh là tiếng). Ngũ thanh là cơ-năng của Ngũhành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đức Phục-Hy bậc chí Thánh,
Tiền-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.
NGŨ THANH là: Cung,Thƣơng, Giốc, Chủy, Vũ.
- 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:
Đông-phƣơng: Giáp, Ất – MỘC.

- Cung Thanh-Chủy

làm chủ ba tháng về mùa Hạ:
Nam phƣơng: Bính, Đinh –HỎA.

- Cung Thanh-Vũ

làm chủ ba tháng về mùa Đông:
Bắc phƣơng, Nhâm, Quí- THUỶ.

Trong mỗi Cung có một Tiên-Hoàng làm chủ:
- GIỐC
- CHỦY

Long MỘC
Long HỎA

hiệu Hoàng Bá
Hoàng-Trọng
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hiệu Hoàng-Thúc
hiệu Hoàng-Thiếu.

Đây là NGŨ-CUNG và NGŨ-HÀNH gắn liền với Thập-Thiêncan và Thập-Nhị Địa Chi.
Thập Thiên Can là:
Thập-Nhị Địa chi là:

Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu,
Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí.
Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Phật Mẫu Chơn Kinh hằng ngày tụng đọc rằng:
"Thập thiên can bao hàm vạn-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.

NGŨ THƢỜNG
五常
E: Five cardinal virtues.
F: Cinq vertus cardinales.
Ngũ: Năm, thứ năm. Thường: hằng có, luôn luôn có. Ngũ
thƣờng, dịch ra là: Năm hằng, là năm đức tốt cần phải có luôn
luôn trong đạo làm ngƣời.
Ngũ thƣờng gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
(Xem chi tiết: Tam cang - Ngũ thƣờng, vần T)
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NGŨ TRUNG
愚忠
E: Stupid loyalty.
F: Fidélité stupide.
(SỐ NĂM Ở NGÔI GIỮA)
1- Ý nghĩa về số 5:
Số Ngũ ở giữa của 9 con số
tức là tiêu-biểu cho sự thăng
bằng, trung chính, không
nghiêng lệch, Dƣơng không
thái quá, Âm không bất cập,
vừa vặn dung hòa nhau trong
việc hóa sanh vạn vật. Các Thánh bên Á-Đông dùng con số 5
để tóm thâu tất cả lý lẽ cao sâu huyền-bí của Tạo hóa và sự
cấu hợp của muôn loài vạn vật, có cả sự dung hòa để duy trì
sự cần thiết tức là con số Thiêng liêng gồm cả một lý-thuyết
tinh vi về thiên-lý. Áp dụng trong nghi lễ Cao Đài về việc thắp
hƣơng nơi Tôn nghiêm là tạo sự dịu-dàng, thơm-tho; gây sự
cảm ứng với Đấng huyền linh, là Đạo; mà ý nghĩa trƣớc nhất
là ngƣời TU phải định cái Tâm là chỗ đứng của mình. SỐ 5 là
số chỉ cái Tâm Ngƣời không làm lệch lẽ yêu ái của trời đất đó
là biết đến MỆNH, cho nên hai chữ số mệnh đi liền nhau.
2- Số mệnh là gì?
- Bởi nó có tác dụng nhƣ một lịnh truyền, vì trời lấy Khí mà
giao hội, lấy Tinh huyết mà sinh ra ngƣời. Năm Thƣờng trong
tính ngƣời và năm vận của trời đều có hợp nhau (vậy thì tính
ngƣời há không phải là tính trời giao phó hay sao?). Thế nên
nói rằng trời phú cho gọi là Tính. Cái Tính ấy ở trong thì có
Ngũ Thƣờng (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) hiện ra ngoài thì có
Ngũ Luân. Trong Ngũ Luân thì:
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- Cha con chủ điều Nhân.
- Vua tôi chủ điều Nghĩa.
- Vợ chồng chủ điều Lễ.
- Anh em chủ điều Trí
- Bạn bè chủ điều Tín.
Nhƣng trong điều Nhân thì có đủ cả Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mới gọi
là NHÂN đƣợc và bốn đức còn lại cũng tƣơng tự. Đạo là gốc ở
Âm Dƣơng. Âm Dƣơng là mạng trời. Trời lấy Âm Dƣơng phú
mạng cho ngƣời, mà trời có Năm Hành để phân hoá năm vận.
Ngƣời có Ngũ Thƣờng để suy ra Ngũ Luân. Vậy thì làm ngƣời
là gánh cái gánh luân thƣờng, là để nối cái đức lớn của trời
đất sinh ra cho nên Nhân Luân là đạo trọng. Khởi đầu là vợ
chồng, mới sinh ra tình cha con là giềng mối giữ đạo nhà.
Ngoài nƣớc thì vua tôi, vào có anh em, ra có bè bạn không lúc
nào là không có sự huân tiếp của Ngũ Luân.
3- Nguyên-lý về NGŨ-HÀNH:
Nguồn gốc sinh ra Ngũ hành cũng bởi Thái-cực có hai thể
Động và Tịnh (tĩnh):
- Động thì sinh ra Dƣơng, động cực rồi lại tĩnh.
- Tĩnh thì sinh ra Âm, Tĩnh cực rồi lại động.
Cứ một động, một tĩnh thay đổi nhau, cái nọ lấy cái kia làm
gốc, chia ra Âm Dƣơng lập thành Lƣỡng Nghi.
Dƣơng động là sự động-tác của Thái-cực.
Âm tĩnh là cái lập thể của Thái-cực.
Dƣơng động thì biến-hóa ra, Âm tĩnh thì đông hợp lại. Bởi sự
biến-hóa, sự đông hợp ấy mà sinh ra Ngũ Hành: Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. Năm khí ấy tiết ra mà thuận thì 4 mùa lƣuhành vậy. Ngũ Hành hợp lại là Âm Dƣơng. Âm Dƣơng hợp lại
làm một là Thái-cực. Thái-cực vốn là Vô cực. Dịch nói: Vô cực
nhi Thái-cực. Vậy: Ngũ Hành là lý biến-chuyển của Âm Dƣơng
để lập thành cơ hữu-tƣớng đó là năm nguyên-tố chánh để tác
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thành vũ-trụ Càn-khôn. Ở trong vũ-trụ dù phẩm-vật thấp hèn
hay phẩm-vật cao trọng nào mà có hình thể cũng đều do Năm
nguyên-tố ấy chi phối và điều-hợp mà nên. Năm nguyên tố ấy
là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nói theo thứ-tự ấy là cơ
sản-xuất sau trƣớc khác nhau, thật sự: Đầu tiên là Hỏa, ấy là
ngôi Thái-cực biến tƣớng là Thái Thƣợng ấy là ngôi có trƣớc
hết. Thái-Thƣợng là đóm lửa đƣợc phân-hóa đầu tiên xoay lộn
trong không khí và nguội dần để thành ra ngôi thứ hai ấy là
Thái Thƣợng Nguơn-Thỉ, rồi hai nguyên-tố ấy mới cấu tạo ra.
4- Xét về 5 nguyên-tố phối-hợp nhau sản xuất ra Vạn linh:
Trong một nguyên-tố chánh thảy đều có 4 nguyên tố kia kếthợp vào, không nguyên-tố nào hiện-tƣợng ở trần-gian là
thuần-túy cả; nếu thuần-túy thì không có cái sống của Vạn
linh:
- Hỏa chất hăng mãnh-liệt, nóng-nảy, chủ động, sáng-suốt.
- Biến sang Thủy là trạng-thái tĩnh-lặng, êm dịu,
- Rồi đến Kim sáng chói, hiền-hòa, nó có đặc-tính của Hỏa và
Thủy, chịu ảnh-hƣởng của Hỏa nhiều;
- Đến Mộc, chịu ảnh-hƣởng của Thủy nhiều hơn.
- Rồi Thổ là ảnh-hƣởng của 4 nguyên-tố kia nhƣng chịu ảnh
hƣởng của Hỏa nhiều nhất.
5- Trong vũ-trụ đều có lý Ngũ-hành ấy:
- Ở trời ấy là Ngũ-khí, là ở giai-đoạn từng cao: đạm khí, khinh
khí, dƣỡng-khí, thán-khí, Hạo-khí và Ngũ vân.
- Ở đất có Ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc và Trungƣơng.
- Ở người ấy là Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Cơ vận-chuyển của Ngũ Hành rất linh thiêng, mầu nhiệm và
đều có ảnh-hƣởng trực-tiếp đến sanh mạng vạn vật, chính nó
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là nguồn sống thể hiện ở Càn-khôn. Nó thuộc về cơ hữu-vi
thuộc quyền của Pháp hay Phật-Mẫu. Vậy: Ngũ-hành là năm
nguyên-tố chánh để cấu tạo muôn loài vạn-vật.
* Ở thể thanh nhứt là thuộc Khí, ở thể thứ nhì thuộc thể lỏng,
ở thể thứ ba thuộc thể đặc.
* Ở thể khí là ngũ khí, ngũ vân, ngũ phƣơng, ngũ sắc.
* Ở thể lỏng chất thuộc ngũ tạng, ngũ dục.
Ngũ-hành có sanh, có khắc; hễ sanh và khắc đến độ trung
dung là Hòa. Tƣơng khắc, tƣơng sanh rồi lại tƣơng hòa.
*Màu trắng thuộc Kim, ấy là sao Thái Bạch trên trời thuộc về
hƣớng Tây. Ở nơi ngƣời nó thuộc về tạng phế (phổi). Ở Can
Chi nó thuộc Canh, Tân.
*Màu đen thuộc Thủy, ấy là sao Thần Tinh trên trời, thuộc về
hƣớng Bắc. Nơi ngƣời nó thuộc tạng thận. Ở Can Chi nó là
Nhâm, Quí.
*Màu xanh thuộc Mộc, ấy là sao Tuế Tinh trên trời, thuộc về
hƣớng Đông. Nơi ngƣời nó thuộc tạng gan. Ở Can Chi là
Giáp, Ất.
*Màu đỏ thuộc Hỏa, ấy là sao Vinh-hoặc thuộc về hƣớng
Nam. Nơi ngƣời thuộc Tâm. Ở Can Chi là Bính, Đinh.
*Màu vàng thuộc Thổ, thuộc sao Tấn Tinh ở vào trung ƣơng.
Nơi ngƣời thuộc tạng Tỳ. Can Chi thuộc Mậu, Kỷ.
Ngũ Nguơn là khí của Ngũ Hành, ngũ Đức là tánh của Ngũ
Hành.
Ngũ nguơn, ngũ-đức sanh tại lúc Tiên Thiên ẩn trong khí Hậu
Thiên. Đƣơng lúc con ngƣời ta thai bào còn hỗn độn; một khí
hỗn-luân, hình tích tuy chƣa lộ, mà cái lý của nó có sẵn đủ rồi,
chỗ gọi "vị sanh xuất" nghĩa là chƣa sanh ra nhƣ trong đồ hình
ở chính giữa có số 5. Năm điểm tụ lại một chỗ mà tƣợng hình
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Thái-Cực. Cổ nhân dạy ngƣời phải tìm giữ cái diện mục của
mình trƣớc khi cha mẹ sanh ra là chỉ vào đấy, do bởi việc nầy
xảy ra trƣớc khi sanh thân, nên gọi là Tiên Thiên. Lúc ban sơ
mới sanh, Hậu Thiên Ngũ Hành với Tiên Thiên Ngũ Hành hai
cái hiệp chung làm một. Ngũ-vật nhờ ngũ nguơn dẫn dắt, còn
ngũ-tặc nhờ ngũ-đức kềm chế, mỗi khi cử động đều là Tiên
Thiên làm chủ-tể, Hậu Thiên chẳng qua là tay sai mà thôi:
- Cho nên hồi anh-nhi vô-thức, vô-tri thì tốt lành, chẳng có một
mảy dữ là chí Nhân (nhân cùng cực). Nhân ấy là mối manh
của nguơn-tánh.
- Nhân ngã đều quên là chí nghĩa, nghĩa ấy là mối manh của
nguơn-tình. Thế nên, sách Tam Tự Kinh khởi đầu bằng câu
"Nhơn chi sơ tánh bổn thiện" (con ngƣời mới sinh ra thì bổn
tánh vốn hiền lành).
- Thinh sắc chẳng mê là chí Trí, ấy là mối manh của nguơn
Tinh
- Tâm-khí bình-hòa là chí Lễ, Lễ là mối manh của nguơn Thần.
- Một lòng thành chẳng đổi thay là chí Tín. Tín ấy là mối manh
của nguyên khí.
Lúc nó tịnh là Ngũ nguơn khí, nó động là Ngũ đức. Mà động
tịnh đều là Tiên Thiên hành sự. Trong lúc đó dẫu mừng, giận,
buồn, vui cũng đều vô-tâm cả.
- Mừng mà không giữ lâu (bám chặt)
- Giận mà không đổi đạc (giận lâu)
- Buồn mà không xót-xa (đau đớn)
- Vui mà không thái-quá (dâm dật).
Mừng, Giận, Buồn, Vui chƣa phát thì gọi là TRUNG, chừng nó
phát ra rồi trúng tiết (nhầm lễ) thì gọi là HÒA. Trung với Hòa có
ý-nghĩa là không dục-vọng, không dục-vọng ắt là Tinh, Thần,
Hồn, Phách, Ý, mỗi thứ đều yên ngôi, vâng theo mạng lịnh
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Tiên Thiên. Đức Hộ Pháp dạy "Vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhƣng đừng để nọc vui buồn thấm vào chơn tánh".
6- Giá trị của con số Ngũ trung:
Hà Đồ biểu tƣợng thế giới bên trong là vì số 5 là số Thái cực
nằm giữa Hà Đồ và Lạc Thƣ. Số 5 là số sinh của hành THỔ,
tự hợp với nó mà đƣợc số thành của hành THỔ (số 10). Hai
con số này hiệp lại với nhau thành 15 (10+5). Đó là huyền diệu
trong KINH DỊCH. Số 15 bắt nguồn ở số 5: Trời có Ngũ khí,
Đất có Ngũ hành, Ngƣời có ngũ tạng. Số 5 nằm giữa Hà đồ và
Lạc thƣ tƣợng cho sức mạnh ở trung tâm, vì thế:
- Kể về Ngũ hành nó tƣợng cho hành Thổ,
- Kể về Âm Dƣơng nó tƣợng cho Thái cực,
- Kể về Thái dƣơng hệ nó tƣợng cho mặt trời,
- Kể về sự cấu tạo nguyên tử nó tƣợng cho cái nhân (noyau)
- Kể về thân thể con ngƣời nó tƣợng cho trái tim
Trong Kinh Dịch có nói: Trời 1, Đất 2, Trời 3, Đất 4, Trời 5, Đất
6, Trời 7, Đất 8, Trời 9, Đất 10. Tất cả đều là chỉ về số sanh và
số thành của năm hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Thế nên
số lớn của trời đất không số nào hơn số 5 và ở vị trí "trung"
nhƣ số 5 vì nó ở giữa 9 con số:1,2,3,4 5 6,7,8,9 là vị trung
ƣơng. Khi số 5 hợp với:
- Bắc phƣơng Thuỷ
- Nam phƣơng Hoả
- Đông phƣơng Mộc
- Tây phƣơng Kim

số 1
số 2
số 3
số 4

mà thành 6 = (5+1)
mà thành 7 = (5+2)
mà thành 8 = (5+3)
mà thành 9 = (5+4)

Số 9 là số cao nhất, vì số trong thiên hạ hay nói khác đi là số
Hậu Thiên và Trung Thiên chỉ đến số 9 mà thôi. Thế nên khi 5
đứng vào Trung ƣơng thì tự nó phân tán ra để có thành số là
6,7,8,9, tức nhiên các hành Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim đã nhờ Thổ
mà nên, vì vậy 1,2,3,4 qui về trung ƣơng mà thành số 10 thì cả
bốn hành trên đều do luật phản bổn hoàn nguyên mà hợp với
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Thổ tại trung ƣơng. Vậy nên Bát quái này không có số 10. Vì
số sanh của hành Thổ bằng 10(5+5). Bởi từ bốn phƣơng: Bắc
số 1, Nam số 2, Đông số 3, Tây số 4 qui tụ vào trung ƣơng mà
tạo nên số 10 rồi. Kiểm chứng trên bản đồ sẽ thấy rõ: tức
nhiên nếu cộng các con số đối qua tâm, trừ số 5 ở giữa thì sẽ
có các tổng số là 10, nhƣ: 1+9=10, 2+8=10, 3+7=10, 4+6=10.
Bát quái Đồ thiên này có số 5 ở vào trung ƣơng là sanh số
"Doãn chấp quyết trung" là đứng vào ngôi Thái cực đặt vào vị
trí trung ƣơng thống chƣởng cả Lƣỡng nghi thì tự nhiên Tứ
tƣợng hoá sinh, muôn vật từ đấy mà sinh sôi nảy nở.
- Vì đó chính là sự hiện diện của Tứ giáo Thánh nhân (Thích
Ca, Lão Tử, Khổng Tử, Chúa Jésus).
- Ở trời có Tứ tƣợng: Thái Dƣơng, Thiếu Âm,Thái Âm, Thiếu
Dƣơng.
- Ở đất thì có tứ chánh là Đông, Tây, Nam, Bắc.
- Ở ngƣời có tứ đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí.
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao Đài Ngài đã đứng
vào chủ trung, tức là ngôi Thái cực Thánh Hoàng. Số 5 đứng
vào tâm 0 (không) có nghĩa là năm con số không (00000). Vì
lẽ cung Đoài là số 7, đứng về phƣơng Tây là con đƣờng trở
về, thế nên hợp với năm số 0 trên sẽ trở thành một hợp số
tƣợng trƣng là 700.000 năm tuổi Đạo, nói là Thất ức niên là
vậy.
6-Hỏi tại sao Bát quái Hậu Thiên ngày xƣa cũng nhƣ Bát
Quái Đồ Thiên ngày nay không có số 10?
Thời Tiên Thiên Bát quái thì 5 và 10 đứng vào Ngũ trung để
quân bình Âm Dƣơng trời đất, thế nên thời kỳ ấy ngƣời Thánh
Đức còn nhiều. Khi đã qua thời Hậu Thiên thì nhân vật đổi dời,
nhân tâm bất nhứt, tức là số 10 đã đi ra, cùng nghĩa với sự
loạn động, mà số 10 là thuộc Thổ, Thổ bị loạn, đối với hữu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

285

hình là "đất dậy". Thế nên thời kỳ mạt pháp khiến cho đủ vấn
đề động đất, thiên tai, bão lụt, mà Chí-Tôn có nói trƣớc:
"Chừng nào đất dậy trời thay xác,
"Chƣ Phật Thánh Tiên xuống ở trần."
Đấy chính là thời kỳ thanh lọc của Thƣợng Đế, để "Thƣởng
phạt đến cùng Thánh Đức thôi".
PHÂN TÍCH VỀ SỐ 3 VÀ 5:
Theo nguyên lý của Ngũ Hành biến hoá, thì nói:
- Trời số 3 biến sanh Mộc, mà 8 hoá thành nó,
- Trời số 5 biến sanh Thổ, mà 10 hoá thành nó.
Nhƣ vậy số 3 và số 5 là hai số Dƣơng thuộc Thiên thể mà sự
biến hoá của nó thành Mộc và Thổ. Mộc lấy để biểu dƣơng
nguyên hình về thiên thể mà nói, thì Thổ Mộc tƣợng của Ether
và sinh linh khí, bắt đầu là cái gốc của một cái cây lớn ở trên
trời mà ngành gốc của nó mọc trong trƣớc hết tất cả, cái sinh
linh khí đó nhuần thắm vào tất cả muôn loài mà từ cõi vô hình
thành hữu hình là nhờ cái THỔ số 5 là sự biến số 5, Thổ là đất
Xét cho kỹ bất cứ loài nào, vật nào, từ vàng bạc cho đến thịt
xƣơng, gỗ đá, đều cũng biến thành đất tất cả, cho nên số thứ
5 là số tƣợng hình của cái sinh khí là thiên thể trong cõi vô vi ở
trên cõi hữu vi phải thành hình.
Thế nên số 3 trên cõi vô vi biến thì cũng có sự biến, ứng đối
của số 5 trên cõi hữu vi này.
Sự biến hoá thì vô cùng nên mới nói là rối ren; mà thấy đƣợc
sƣ biến hoá của muôn loài tức là cách vật thì mới trí tri, nghĩa
là mới đến đƣợc chỗ biết, nhƣ thế mới toại lòng thấy sự thành
tựu các văn vẻ của trời đất. Khi số đã biến hoá đến cùng cực
thì trên trời có văn vẻ, dƣới đất có cái lý của đất mà đến con
số cùng tột thì toại lòng, định đƣợc cái tƣợng hình của thiên
hạ. Hoá cho nên DỊCH-LÝ đã đƣợc uyên thâm ắt sự biết có
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thể bao gồm cả Thiên văn, Địa-lý và những tƣợng hình đã xảy
ra hay sắp xảy ra trong thiên hạ. Đây Thánh nhân muốn dạy ta
hiểu biết cái công dụng của sự hợp số 3 và 5.
Một khi am hiểu sự biến hoá của nó thì cái văn vẻ biến đổi của
trời đất, cái tƣợng hình của vũ trụ nắm trong tay ta cả thảy
vậy. Điều ấy mới rõ cái diệu dụng của Đạo DỊCH mà phải đến
thời-kỳ này ĐẠO TRỜI mới soi rõ sự cao siêu, mầu nhiệm của
DỊCH HỌC. Hai con số này có giá trị nhiệm mầu lắm vậy!

NGŨ TRƢỢC
五濁
Ngũ trƣợc đó là năm thứ trƣợc chất (không trong sạch)
- Kiếp trƣợc: do chúng sanh chịu muôn ngàn nỗi khổ sở trong
cuộc sống chẳng cách nào diễn tả nổi, gọi là Kiếp trƣợc.
- Kiến trƣợc: do kiến giải hay có thể hiểu là những tƣ tƣởng,
suy nghĩ có công năng sai khiến hết thảy chúng sanh tạo tác
các ác nghiệp, khiến họ bị đọa lạc trong luân hồi sanh tử, nên
gọi là Kiến trƣợc.
- Phiền não trƣợc: Những điều khiến tâm tăm-tối, buồn phiền,
bất an. Có năm yếu tố tạo thành phiền não: Tham (tham lam),
Sân (hờn giận), Si (ngu muội), Mạn (kiêu ngạo), Nghi (ngờ
vực). Do những yếu tố này khiến tâm bị ray rứt, hỗn loạn, mờ
đục, nên gọi là Phiền não trƣợc.
- Chúng sanh trƣợc: là Chúng sanh mê muội, chấp trƣớc vào
ngã tƣớng, nên sanh ra tâm vị kỷ, tâm tƣ lợi mà gây tạo bao
nhiêu ác nghiệp. Vì tạo ác nghiệp, nên bị đọa những đƣờng ác
xấu, hèn hạ để chịu đựng, do vậy gọi là Chúng sanh trƣợc.
- Mạng trƣợc: Thân ngƣời do duyên hợp, biến đổi không
ngừng, không cách nào khống chế nổi. Khi nghiệp lực duy trì
các duyên kết hợp lại đã hết, các duyên sẽ chia lìa, vì thế mỗi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thân mạng chỉ tồn tại một thời kỳ nhứt định, gọi là Thọ mạng.
Thọ mạng bị chấm dứt bất ngờ do những yếu tố ngoại lai nhƣ
bịnh tật, tai nạn....nên gọi là Mạng trƣợc.
Chính Tứ khổ và Ngũ trƣợc đã làm cho con ngƣời sống nơi
thế gian lúc nào cũng bị khổ sở, phiền não, ai bi...ràng buộc
vào kiếp sống.

NGŨ UẨN
五蘊
Ngũ uẩn (S: pañca-skandha; P: pañca-khandha) cũng gọi là
Ngũ ấm 五 陰 năm nhóm; Năm (pañca) nhóm (skandha) tƣợng
trƣng cho năm yếu tố tạo thành con ngƣời, toàn bộ thân tâm.
Ngoài Ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái "Ta".Ngũ uẩn là:
1- Sắc 色 (s, p: rūpa) chỉ thân và sáu giác quan: Lục căn
2. Thụ 受 ( s, p: vedanā) tức là cảm giác;
3. Tƣởng 想 (s: saṃjñā; p: saññā);
4. Hành 行 ( s: saṃskāra; p: saṅkhāra);
5. Thức 識 (s: vijñāna; p: viññāṇa).
"Chữ Vật đây chỉ vào thân Ngũ uẩn: biết cảm giác; biết giao
tiếp với sự vật ngoại cảnh liên đới quan hệ với đời sống của
nó. Chính thân nầy phân biệt tốt, xấu, hơn kém, sƣớng, khổ và
cũng chính cái cảm quan nầy xúi giục ngƣời ta tìm cái sƣớng
và tránh cái khổ.
SẮC UẨN: Sắc uẩn chỉ về nhục thân có năng lực hay biết
phân biệt tốt xấu, hơn kém, phải quấy. Vả lại, nhục thân thuộc
về vật chất cho nên khi giao tiếp với sự vật bên ngoài thì nó
ƣng chịu, cho nên nói rằng: "Sắc uẩn sanh thọ uẩn".
THỌ UẨN: Khi nhục thân ƣng chịu sự vật, thì sanh Trí phân

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

288

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

biệt, tƣ tƣởng theo đó mà sanh, cho nên nói rằng: "Thọ uẩn
sanh Tƣởng uẩn".
TƢỞNG UẨN: Có tƣ tƣởng thì có động tác cho nên nói rằng:
"Tƣởng uẩn sanh Hành uẩn".
HÀNH UẨN: Hành uẩn chỉ về sự động tác, về tƣ tƣởng, lời nói
và việc làm, cho nên nói rằng: "Hành uẩn sanh Thức uẩn".
THỨC UẨN: Thức uẩn chỉ sự cảm biết, mà hễ cảm biết thì có
trí phân biệt. Lòng hiếu ố theo đó mà sanh, rồi thân Ngũ uẩn
tùy duyên biến hiện thiên hình, vạn trạng. Đại loại nhƣ thất
tình, lục dục. Tâm linh, Phật tánh sở dĩ bị lu mờ là vì cái loạn
động của thân Ngũ uẩn đó vậy.
Tóm lại: Ngũ uẩn tuy chia làm năm thành phần, nhƣng lúc nào
nó cũng liên đới, cấu hợp thành một cuộc sống... Ngũ uẩn
cũng đƣợc gọi là năm ràng buộc vì chỉ có Phật hay A-La-Hán
mới không bị dính mắc nơi chúng. Ðặc tính chung của chúng
là Vô thƣờng, Vô ngã và Khổ. Kinh Ma-ha Bát-nhã ba-la-mậtđa tâm kinh nhấn mạnh đến tính Không của Ngũ uẩn. Sắc do
Tứ đại chủng (s, p: mahābhūta) tạo thành, đó là bốn yếu tố
đất, nƣớc, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tƣợng
của các giác quan. Thụ là toàn bộ các cảm giác, không phân
biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Tƣởng là nhận
biết các cảm giác nhƣ âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả
nhận biết ý thức đang hiện diện. Hành là những hoạt động tâm
lý sau khi có tƣởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ,
quyết tâm, tỉnh giác... Thức bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ
tới sáu giác quan: ý thức của mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân, ý.
Tính chất khổ và vô thƣờng của năm uẩn là một trong những
quan điểm quan trọng nhất của Phật giáo. Khổ xuất phát từ sự
bấp bênh, không chắc thật của các uẩn đó; và con ngƣời đƣợc
thành tạo từ năm uẩn đó không gì khác hơn là một sự giả hợp,
không có một cái "TA" thật sự đứng đằng sau con ngƣời đó
"Vô ngã". Tri kiến về tính vô ngã của ngũ uẩn là một tri kiến rất
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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quan trọng, nó có thể đƣa đến giải thoát. Ðại sƣ ngƣời Ðức
Ni-a-na Ti-lo-ka (nyanātiloka) trình bày nhƣ sau về tầm quan
trọng đó: "Ðời sống của mỗi chúng ta thật chất chỉ là một chuỗi
hiện tƣợng thân tâm, một chuỗi hiện tƣợng đã hoạt động vô
lƣợng kiếp trƣớc khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau khi
ta chết đi. Ngũ uẩn này, dù riêng lẽ từng uẩn hay hợp chung
lại, chúng không hề tạo thành một cái gì gọi là cái TA. Ngoài
chúng ra, không còn cái gì đƣợc gọi là một thể của cái ta độc
lập với chúng, để ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một cái ta,
có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo tƣởng.". Joseph
Goldstein cũng viết: "Cái mà chúng ta gọi là cái TA chỉ là ngũ
uẩn đang hiện hành vô chủ."

NGỤ ĐỜI
Bài "Ngụ đời" của Đức Lý Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thầy đã ban Quyền Giáo-Tông Vô-vi, tức là Anh Cả của toàn
thể nhơn sanh cho Đức Lý Đại-Tiên Thái Bạch Kim Tinh.
Nghĩa là Giáo-Tông và Hộ Pháp hiệp một là Quyền CHÍ TÔN
tại thế.
Ngài ban cho thi cũng là tiên tri cho vận mạng của nhân loại
trong thời buổi này:
*Mardi 11 Janvier 1927 (08-12-Bính Dần).
THÁI BẠCH
Chúng đẳng ngồi kiết tƣờng nghe dạy:
Lão viết chậm, Thƣợng Phẩm Hiền Hữu dặn Sĩ Tải phải viết
cho cẩn thận. Lịch rán đọc cho tử tế, bằng chẳng Lão đuổi ra
ngoài... Nghe à.!
Ðiệu văn Ðộng Ðình của Lão dạy chƣ Tiên, chƣ Phật, sau có
truyền cho Bạch Vân Ðạo Sĩ gọi là Trạng Trình, song ngƣời
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học đặng có một điệu truyền thế gọi là điệu Bạch Vân. Lão lấy
đề "Ngụ Ðời" nghe.
Ngụ Ðời của Đức Lý
Ðời hằng đổi, nƣớc non không đổi,
Giữ nhơn luân nhờ mối Ðạo truyền.
Nhẫng lo trọng tƣớc cao quyền,
Ðem thân trần cấu gieo miền trầm luân.
Biệt cành lá rụng đầy rừng,
Con thuyền Bát Nhã lỡ chừng độ duyên.
Sắc
Tài
Tửu
Khí
Lƣng vơi lấy chí anh hùng,
Mƣợn gƣơm Thần huệ dứt lần trái oan.
Vụ chữ nhàn....
Giải nghĩa: Thầy là cội, chúng sanh là lá.... Phải lấy chữ anh
hùng hoặc nhiều hay ít mà dứt oan trái đặng tu tâm dƣỡng
tánh, hầu vụ chữ nhàn.
Thƣợng Phẩm! Hiền Hữu nhớ đã đặng một điệu văn Ðộng
Ðình rồi, chừng nào đến điệu Bạch Vân, Lão sẽ nói....
# 2:
Mến giang san
Phế bua quan
Ngừa trị loạn
Xem qua nhƣ chốn hí tràng,
Lẻ loi mặt nịnh lỡ làng phận trung.
Chẳng ai nắm kiếm Thƣ Hùng,
Thành nghiêng khôn đỡ vạc rùng khôn nâng.
Sĩ dân,
Soái Tƣớng,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quân Thần,
Chinh chuyên thay! Phận phàm nhân,
Ðỡ nƣơng chẳng biết dựa gần ngƣời binh.
Nghe thấy bắt động tình.
Chú giải: Rùng là sung sƣớng. Thƣ Hùng Kiếm của Trƣơng
Tử Phòng dâng cho Hàn Tín. Cái phận phàm nhơn chịu lắm
nỗi chinh chuyên.
Hộ Pháp Hiền Hữu ngâm hai bài trƣớc, Thƣợng Phẩm Hiền
Hữu hãy đề hai bài số 1 và số 2 Lão còn kết.
Chú giải: Chinh chuyên: chinh là nghiêng; chuyên là chở. Chở
nghiêng nghĩa là chở nặng nề.
Thần Huệ Kiếm: Huệ trí dĩ vi kiếm tác Ðạo giả lấy huệ trí làm
gƣơm mà hành Ðạo...
# 3:
Dân dƣới phép tụng đình,
Nƣớc dƣới phép đao binh.
Nhà dƣới phép luật hình,
Còn chi hai chữ thái bình.
Ngửa nghiêng chín bệ gập ghình ba châu,
Non sông nhuộm một màu sầu.
Nền Giao cỏ loáng sân chầu sƣơng phong,
Dân chẳng hiệp đồng,
Quan chẳng vị công,
Vua chẳng phải giòng,
Về Ðông hết kế Tử Phòng,
Ðoạt binh thơ chẳng Trƣơng Tòng mƣu mô.
Tiếc thay một gánh cơ đồ,
Xa thơ khuất dấu ngọn cờ bặt tăm.
Nòi anh phong đó, cơ nghiệp hỏi ai cầm?
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# 4:
Cũng xƣơng, cũng thịt, cũng khí, cũng huyết Nam,
Cũng văn, cũng pháp, cũng phong, cũng tục Nam,
Cũng xã tắc, cũng triều đình của nhà Nam.
Ngôi Tiên đã lấm gót phàm,
Kẻ chăn dân lại ra làm con buôn.
Dân nhƣ cá chậu gà chuồng,
Tiếng oan trăm họ trêu buồn ngậm than.
Bát Quái:
Quốc gia nghèo nàn, dân khó mở mang,
Lăng Điện phá hoại, Văn Miếu bỏ hoang,
Trí quân lánh mặt, hồn nƣớc điêu tàn.
Gặp cơn xúi ác giục loàn,
Ngƣời ngay tránh dạng, đứa gian khoe mình.
Tỷ nhƣ một đám bù nhìn,
Cân đai một vẻ thân hình một nơi.
Ấy cũng gọi đời...
Lão dặn Thƣợng Phẩm phải biên số, là vì điệu văn Ðộng Ðình
chẳng phải mỗi điệu vậy là dứt, Lão còn kết thêm nữa.
Tỷ nhƣ:
Bài số một, gọi là điệu Thái Cực.
Bài thứ nhì, gọi là điệu Lƣỡng Nghi.
Bài thứ ba, gọi là điệu Tứ Tƣợng.
Bài Lão nói là điệu Bát Quái.
Vậy Lão làm tiếp rồi sẽ chỉ....
Bài số 4:
.... Hộ Pháp giải nghĩa:
Vậy thì gọi là Điệu Thái Cực là sao?
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Lão chỉ cho Thƣợng Phẩm:
- Ðọc bài số 1, khi nhập đề nhƣ vậy, thì là không không, chƣa
hiểu căn cƣớc đề thân, thì gọi là nhập Hƣ Vô. Thái Cực là vì
đó một tiếng. Nhập lại Hƣ Vô.
Bài số 2 ba tiếng là Tam Giáo. Sĩ dân hai tiếng ấy là Lƣỡng
Nghi.
Bài số 3: Ngũ ngôn ấy là Ngũ Chi. Bốn chữ là Tứ Tƣợng
Bài số 4: Chín chữ là Cửu Lƣu đó. Tám chữ ấy là Bát quái
Lão sẽ tiếp điệu Biến Hóa Vô Cùng rồi mới kết cho toàn điệu.
Chƣ Ðạo Hữu lấy điệu văn ấy làm ra mỗi ngƣời một bài cho
Lão sửa. Phải tùy theo từ chữ, từ giọng, vậy mới trúng niêm
luật; bài của Lão chỉ dùng làm kiểu đó thôi...
*Lão dạy văn. Chƣ Nhu ngồi kiết tƣờng. Thƣợng Phẩm Hiền
Hữu có điệu biến hóa số 1. Bốn bài kia rồi, bây giờ lấy lại số 1
Lão tiếp nữa.
Số 1: Trên là Tứ Thời, giữa Tam Tài gọi điệu văn Tam Tài.
Nhơn vật khác vời,
Vị chữ kim thời,
Phong dời tục đổi,
Ðiền viên đất nổi lên vàng,
Oằn vai nông chịu muôn ngàn thuế sƣu.
Tròn năm luống phận cần cù,
Không nuôi thê tử không bù thân sanh.
Nhỏ tùng đinh,
Lớn tùng binh,
Già nằm canh.
Mảnh tơi còn phận chƣa lành,
Máu đƣa quan núc mỡ dành làng ăn.
Thân trâu phải chịu nhọc nhằn,
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Ðòn roi lão mục, tiếng dằn thằng chăn.
Phải tùy phƣơng nắng, dõi dắn day dù.
Hộ Pháp, Hiền Hữu ngâm hết. Hay! Nhƣng Hiền Hữu nhớ
thuộc lòng mỗi bài Lão cho nghe... Lão tiếp.
No-2 Trên là Bát tuyết, giữa là Ngũ hành, gọi là điệu văn Ngũ
Hành.
Một thổ võ xƣa kia nên tuấn tú,
Bị tay phàm làm xấu nét phong quang.
Ôi! Thƣơng thay cho cẩm tú giang san,
Ðầy sông ngui ngút khói thuyền,
Ðầu non súng giữ, cuối triền gƣơm đoanh.
Công dân đắp lũy bồi thành,
Tay mình lại cột lấy mình thảm thay.
Nỗi lƣơng tháng bổng ngày,
Nỗi tiền hỏi bạc vay,
Nỗi trả thuế đóng bài.
Thợ hay đầy đủ đức tài,
Giũa đêm chẳng đủ, bào ngày không kham.
Miệng ăn quá sức tay làm,
Thê nhi thiếu kém thân phàm chẳng no.
Cũng trò.
Số 3: Trên là Lƣỡng Khí, giữa là Cửu Thiên.
Lợi bỏ,
Không lo,
Cƣớp to,
Giựt nhỏ.
Trƣờng thƣơng lấp ló ít ngƣời,
Nơi tay dị chủng nhƣ Trời nắng mƣa.
Quốc dân ăn thãi uống thừa,
Khôn ngăn bán lận khó ngừa buôn gian.
Cửa Sàigòn tính bán áp chế nội hàng,
Gạo bắp chở ngoại bang giành phần xuất cảng.
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Dùng mƣu phản gián Nam Bang,
Ðoạt thâu cho sạch vàng ngàn bạc muôn.
Nọc ăn máu nƣớc thúi ruồng,
Khô khan lạc khí hao mòn hồn tinh.
Tính toán vốn lời mình, đừng chịu làm thinh e lỗ vốn.
Ngụ đời Số 4: Trên là Thập Nhị Thời. Giữa là Thập Ðiện Diêm
Cung. Gọi là điệu văn Thập Ðiện.
Kìa Quan viên Chức sắc bôn chôn, cũng lũ dại học
khôn,
Nọ binh lính Tổng làng chộn rộn, cũng lũ ngu ăn hỗn.
Mua phẩm hàm tƣớc hộ cầu tôn, tiền ngàn không sợ
tốn.
Cửa công huyện mãn nha còn,
Dạ thƣa lƣỡi mỏi, cúi lòn lƣng cong.
Lằn xanh ƣa hửi mùi đồng,
Ham thân nô lệ mến vòng tôi con.
Lớp lƣơng tháng chẳng tròn, nỗi vợ con ƣơng yếu,
Rủi phải cơn thốn thiếu, chịu ngƣời níu kẻ đòi.
Ðã quen tiếng buộc lời lơi,
Gian làm ra phải lỗi dời thành ngay.
Dày công đếm số mề đay,
Mực văng nhuộm tánh, viết mài tiêu tâm.
Có chi ham....
Hộ Pháp, Hiền Hữu ngâm mấy bài trƣớc cho Lão chỉ tên bốn
bài chót. Thƣợng Phẩm Hiền Hữu có đề số 1:
No 1 - Trên là "Tứ Thời" giữa là "Tam Tài", gọi điệu văn Tam
Tài.
No 2 - Bài nhì, trên là Bát Tuyết giữa là Ngũ Hành, gọi điệu
văn Ngũ Hành.
No 3 - Bài ba, trên là "Lƣỡng Khí" giữa là Cửu Thiên.
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No 4 - Bài tƣ, trên là "Thập Nhị Thời" giữa là Thập Ðiện Diêm
Cung, gọi là điệu văn Thập Ðiện. Chỉ rõ ràng Bát Quái, Bát
Quái đã biến đủ nhứt âm, nhứt dƣơng.
Lão tiếp thêm cho đủ 12 điệu văn, gọi là "Thập Nhị Khai Thiên"
Ðộng Ðình Hồ....
Ngụ đời Số 5:
Nguồn nƣớc cấm
Thủy lợi thâu
Chiếc thuyền câu
Ra thủ phạm
Nghề xƣa hạ bạc đã nhàm
Nay dân đói khó ra làm không no
Lúc giăng lƣới khi đóng nò
Mảng lo tàu chặn, nhẫn dò bè trôi.
Cá chê mồi
Bởi quen muối,
Không tránh lƣới
Nào khi nguyệt giỡn sóng cƣời
Thú hay mặt nƣớc chơn trời ngửa nghiêng
Kinh luân đứt nối khó truyền
Gãy câu Khƣơng Tử, đắm thuyền Ngƣ Công.
Song cũng vẫn một lòng.
Thƣợng Phẩm, Lão tiếp 5 tiếng. Ðiệu văn "Thập Nhị Khai
Thiên Ðộng Ðình Hồ".
Ngụ đời số 6:
Thân đói khô nhƣ nhộng,
Hỏi ăn chi đặng sống.
Rằng hớp khí thanh không.
Lánh thân khóm bá rừng tòng,
Tiều chƣa thoát khỏi trong vòng tôi con.
Cây ăn lƣỡi búa đã mòn,
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Rừng cao hết củi nồi còn không cơm.
Lão Lục ngó lƣờm lƣờm,
Chú Săn đơm khẩu súng.
Non xanh vắng gót anh hùng,
Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vƣơng.
Thành Thang buông mặt lƣới trƣơng,
Biết khôn cầm thú kiếm đƣờng cao sâu.
Nạn củi quế gạo châu, Thiên sầu Ðịa thảm...

NGỤ Ý
寓 意
E: To allegorize.
F: Allégoriser.
Ngụ: Ở nhờ, ký thác vào. Ý: ý kiến. Ngụ ý là gởi cái ý sâu kín
của mình vào trong lời nói hay câu văn (Nhờ mƣợn một cái gì
để bày tỏ ý mình).

NGỤC ĐAO KIẾM
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác,
"Tánh gian-dâm hành phạt gớm ghê."

NGỤC MÔN
獄門
Ngục môn là cửa Địa ngục 地獄 là nơi u-tối nặng nề, khổ sở
để giam cầm và trừng trị các tội hồn đã gây nên nhiều ác
nghiệp khi sống nơi thế gian (cùng nghĩa chữ Phong đô).
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"Sở-dĩ có Địa-ngục theo đời thƣờng tƣởng là cơ ngừng nghỉ
để sám-hối những điều phạm luật-lệ Thiêng liêng mà chờ cơ
tấn-hóa; chớ chƣa phải là thoái bƣớc trở lại đâu. Nhƣng trong
số Chơn-linh đang tiến mà một số khác phải ngừng lại thì sự
đau thảm thiệt-thòi không phải nhỏ. Đạo lập ra cốt để điềuhành guồng máy Càn-khôn thế giới là vậy đó.
Đức Hộ Pháp nói: "Kiếp sống tại thế gian này của mấy ngƣời
không mấy lát, cao trọng cần yếu hay chăng là phần hồn,
đừng sa xuống Địa Ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống
cửa đó rồi khó giải thoát lắm, khó giải thoát lắm đa nghe!"
Ngài cho biết rằng: "Mấy Em biết thế nào đối với nhân loại? Kể
từ ngày mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi tới tận thế
cái cửa Địa Ngục dƣới kia đã bị tiêu diệt rồi, mấy Em không
còn sa xuống cửa Địa ngục, mấy Em không còn chịu dƣới
quyền của Thập Điện Diêm Cung, cái đó trọng hệ hơn hết.
Xuống cửa đó rồi khó giải thoát lắm, khó giải thoát lắm đa
nghe"
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
Vô Địa ngục, vô Quỉ quan,
Chí Tôn Đại xá nhứt trƣờng qui nguyên.
Tức là vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn khai nền Đại Đạo,
đóng các cõi Địa ngục và Đại ân xá cho tất cả chúng sanh
đƣợc giải hết oan nghiệt để tu một kiếp mà có thể trở về cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống đặng. Còn các vong hồn có tội tình
thì vào cõi Âm quang, chờ ngày thoát hóa. Âm quang là gì?
"Âm quang là nơi Thần linh học gọi là Trƣờng đình của chƣ
hồn giải thể hay nhập thể. Đại Từ Phụ đã định nơi ấy cho Phật
gọi là Tịnh Tâm Xá, nghĩa là nơi của chƣ hồn đến đó đặng tịnh
tâm xét mình, coi trong kiếp sanh bao nhiêu phƣớc tội. Vậy thì
nơi ấy là nơi xét mình. Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình
trƣớc khi thoát xác thì tự nhiên tránh khỏi Âm quang". Kinh
rằng: "Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong".
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Ngày nay thì Ngục môn khai giải 獄門開解 tức là mở bỏ cửa
Địa ngục. Kinh Cầu siêu xác định điều ấy:
"Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn.
"Miền Âm cảnh ngục môn khai giải."

NGUỒN ĐÀO
E: The fairyland.
F: Le séjour des immortels.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cái bả vinh huê đời rối rắm,
Nguồn đào thong thả đã là đâu?

NGUỒN ĐẠO
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Nguồn Đạo bấy chừ bao sức lớn,
Tinh thần từ trƣớc đã gần sâu.

NGUỒN THÁNH
F: La Source sacré.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu:
Nhành dƣơng nƣớc rƣới tan lòng tục
Nguồn Thánh đạo dìu lại cõi Tiên.
Phƣớc gặp kỳ ba Trời dẫn độ
Mau chơn rán lƣớt tới rừng thiền.
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NGUƠN (NGUYÊN)
元
E: Cycle.
F: Cycle..
Nguơn 元: chữ Nguơn còn đọc là nguyên. Nguơn Hội là chỉ
những khoảng thời gian dài trong sự hình thành Càn Khôn Vũ
Trụ, vạn vật và sự tiến hóa của nhơn loại. Theo Nho giáo của
Trần Trọng Kim thì một nguơn là 12 Hội, một Hội = 30 Vận,
một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm. Ba nguơn là một
Chuyển. Đây: Tam nguơn của Trời đất:
- Thƣợng-nguơn: là nguơn Tạo-hóa ấy là nguơn Thánh đức,
tức là nguơn vô tội (cycle de création c’est-à-dire cycle de
l’innocence)
- Trung-nguơn là nguơn Tấn-hóa, ấy là nguơn tranh đấu, tức
là nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte et de
destruction).
- Hạ-nguơn là nguơn bảo-tồn, ấy là nguơn tái tạo, tức là
nguơn qui cổ (cycle de conservation ou cycle de reproduction
et de rénovation)
Hiện nay nhơn loại đang ở vào thời kỳ Hạ nguơn Tam chuyển,
sắp bƣớc qua Thƣợng nguơn Tứ chuyển.
Một năm cũng có ba nguơn:
- Tháng giêng là Thƣợng nguơn,
- Tháng bảy là Trung nguơn,
- Tháng mƣời là Hạ nguơn.
Đạo Cao Đài phân lịch sử loài ngƣời thành Tam nguơn:
Thƣợng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn. Mỗi Nguơn có
nhiều chuyển, thời kỳ khai Đạo Cao Đài gọi là Hạ Nguơn Tam
chuyển, thời mạt pháp. Thế nên, sự hiện hữu của Đạo Cao
Đài có mục đích giác ngộ loài ngƣời quay đầu hƣớng thiện,
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mở ra một kỷ nguyên hòa hợp nhân loại, không còn tranh chấp
kỳ thị, bên nhau cộng hƣởng thế giới Đại Đồng, mà Thánh
giáo Cao Đài gọi là đời Thánh Đức nhằm Thƣợng Nguơn Tứ
Chuyển, hết một vòng đại hóa.
Nguơn có nhiều nghĩa:
1-Mới. Đầu năm vua mới lên ngôi gọi là nguyên niên 元年 năm
đầu (thứ nhất). Nửa chừng muốn đổi niên hiệu khác, cũng gọi
là cải nguyên 改元. Lịch Tây, lấy năm Chúa Gia Tô giáng sinh,
để ghi số năm, nên gọi năm ấy là kỷ nguyên 紀元, nghĩa là số
một bắt đầu từ đấy.
2- Phàm đầu số gì cũng gọi là nguyên. Nhƣ tháng giêng gọi
là nguyên nguyệt 元月,ngày mồng một gọi là nguyên nhật
元日.
3-To lớn. Nhƣ là nguyên lão 元老 già cả. Nƣớc lập hiến có
nguyên lão viện 元 老 院 để các bực già cả tôn trọng dự vào
bàn việc nƣớc.
4-Cái đầu. Nhƣ dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên
勇士不忘喪其元 kẻ sĩ mạnh thƣờng nghĩ chết mất đầu cũng
không sợ. Vì thế ngƣời đại biểu cả một nƣớc gọi là nguyên thủ
元 首. Phàm ngƣời thứ nhất đều gọi là nguyên. Nhƣ trạng
nguyên 狀 元 kẻ thi đỗ đầu khoa thi đình.
5- Nguyên nguyên 元元 trăm họ, dân.
Đức Hộ Pháp nói: "Mỗi chặn đƣờng tiến-hóa đƣợc gọi là
nguơn: Có Thƣợng-nguơn, Trung-nguơn rồi Hạ-nguơn. Hạ
nguơn rồi trở lại Thƣợng-nguơn nữa, vậy là một vòng tròn
không lối thoát? Nhìn qua là một cuộc luân-hồi tƣởng chừng
theo một vòng tròn, nhƣng đúng ra là theo đƣờng trôn ốc; nhƣ
vậy mới gọi là tiến-hóa hay là dục tấn. Nhơn-loại hiện nay
đang sống vào thời Hạ-nguơn Tam chuyển và đang tiến lần
vào Thƣợng-nguơn Tứ chuyển: Mỗi chuyển của điạ-cầu là một
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

302

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

bƣớc tăng tiến. Mỗi chuyển có 36.000 năm, chia làm ba
nguơn; mỗi nguơn có 12.000 năm. Chiếu theo pháp Phật mỗi
chuyển nhƣ vậy tính từ:
- Thƣợng-nguơn, còn gọi là khai nguơn thì thuộc quyền của
Phật,
- Trung-nguơn, thuộc quyền Tiên,
- Hạ-nguơn, thuộc quyền Thánh.
Nhận-định bí-pháp thiêng-liêng của Chí-Tôn, nhỏ có ngƣời
dạy, lớn học hành lập thân danh, thành nhơn rồi tự-trị lấy
mình.
- Phật thì dạy. - Tiên đào luyện - Thánh thì trị.
Hạ-nguơn thuộc Thánh, nhơn-sanh tranh-đấu cho sự sống
còn, ấy nguơn tranh-đấu mà triết-lý cốt là trị, đƣợc sản xuất
cơ-quan bảo-tồn cho loài ngƣời. Nay, Hạ-nguơn Tam chuyển
hầu mãn, khởi Thƣợng nguơn Tứ chuyển, địa-cầu chúng ta
lạc-hậu quá nhiều. Đã ba ngàn năm xa-xuôi, đã thua Thủyđức, Kim-đức và Mộc-Đức Tinh-quân, trong số bảy địa cầu.
Ngƣời ta đã bảy chuyển, mình mới tới đệ Tứ chuyển, vì vậy
nên Chí-Tôn mƣợn các Đẳng chơn-linh ở các địa cầu kia, đến
làm bạn với chúng ta. Chẳng những hóa-nhân mà đến nguyên
nhân, Chí-Tôn cũng mƣợn họ đến tại địa-cầu này làm bạn
giáo-hóa chúng ta, không biết số bao nhiêu; theo Phật pháp thì
đƣợc 24 chuyến thuyền chở họ đến độ chừng 100 ức: Phật-Tổ
độ 6 ức, Lão-Tử 2 ức, còn lại 92 ức, đến Hạ nguơn này cũng
chƣa thoát khổ, vì thế Chí-Tôn mới đến khai Đạo Cao-Đài.
"Cả cuộc biến-thiên đó không đi ngoài cuộc biến-dịch thiên
hình-vạn-trạng, tƣơng khắc tƣơng sanh, từ mâu-thuẫn xung
đột đến tiến-bộ ôn-hòa, qua mỗi nguơn hội có khác.
- Thƣợng nguơn là thời kỳ sanh hóa, con ngƣời còn sống theo
thiên-lý hồn-nhiên chơn chất nên gọi là đời Thánh đức.
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- Trung nguơn là thời kỳ mâu-thuẫn tiến-bộ, nhƣng rất tiếc là
tiến-bộ về vật-chất thấp hèn nặng hơn về tiến-bộ tinh thần caothƣợng, tạo khổ cho nhau nhiều hơn là xây-dựng hạnh phúc
chung cho nhau, tranh-đấu nhau rồi thúc-đẩy nhau đến chiếntranh tàn-khốc mà Đạo-giáo gọi là nguơn tranh đấu.
- Hạ nguơn là thời-kỳ biến dịch tuần-huờn vạn-vật qui nguyêncổ. Nếu sanh thì thiên sanh, vạn sanh; nếu diệt thì tận diệt
không sao tránh khỏi (hiểu nhƣ vậy chúng ta nên chọn con
đƣờng nào trong hai lẽ sanh và diệt tức là lẽ sống hay chết.
Tôi tƣởng cả thảy đều muốn chọn con đƣờng sanh tức là con
đƣờng sống, chớ không ai điên gì chọn con đƣờng chết"
Đạo có ba nguơn chính, mà nguơn Tạo-hóa là Trời đã gầy
dựng Càn khôn Vũ trụ. Vậy khi mới tạo thiên lập địa nhơn loại
sanh ra tánh chất con ngƣời rất đỗi hỗn độn, còn đƣơng thuần
phát thiên lƣơng, nên chi cứ thuận tùng thiên-lý mà hòa hiệp
dƣới trên, tƣơng thân tƣơng ái, thời kỳ ấy ngƣời ngƣời đều
hấp thụ khí Thiên nhiên, nên hằng cộng hƣởng thanh-nhàn
khoái lạc mà vui say mùi đạo-đức tháng ngày, bởi cớ đời
Thƣợng-cổ mới có danh là Thƣợng đức. Thƣợng nguơn ấy
cũng kêu là đời Thƣợng đức nữa.
Kế đó bƣớc qua Trung-nguơn thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán
theo thế đời, thâm nhiễm nhiều nết xấu làm cho xa mất điểm
Thiên lƣơng, nên chi nay Đại-Đạo ra đời.

NGUƠN CHẤT (Nguyên Chất)
元質
F: Élément constitutif.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Chất: cái chất để
tạo ra vạn vật. Nguyên chất hay Nguơn chất là cái chất ban
đầu để từ đó tạo thành muôn vật.
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Theo vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì hai nguyên chất ban
đầu để tạo thành Càn Khôn vũ trụ và vạn vật là: Âm quang và
Dƣơng quang.
Việc tạo hóa ra vạn vật đƣợc Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật
Mẫu. Đức Phật Mẫu chứa các nguơn chất trong Kim Bồn (Kim
Bàn) nơi Diêu Trì Cung.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
"Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên."

NGUƠN LINH
Nguơn linh 元靈: Chơn linh của kiếp trƣớc.
Tìm hiểu Nguơn linh Chƣ Chức Sắc Tiền Bối
Bát Tiên lâm phàm
1- Đức Lý Ngƣng Dƣơng là Nguơn linh Đức Lê Văn Trung.
2- Đức Hớn Chung Ly là Nguơn linh Đức Cao Quỳnh Cƣ.
3- Đức Lữ Đồng Tân là Nguơn linh Đức Ngài Cao hoài Sang.
4-Đức Trƣơng Quả Lão là Nguơn linh Ngài Ca Minh Chƣơng.
5- Đức Lam Thể Hoà là Nguơn linh Ngài Lâm Quang Bính.
6- Đức Hà Tiên Cô là Nguơn linh Bà Huỳnh Hƣơng Hồ ( GS
Hƣơng Hồ).
7- Đức Hàn Tƣơng Tử là Nguơn linh Ngài Vƣơng Quan Kỳ.
8- Đức Tào Quốc Cựu là Nguơn linh Ngài Ngô Văn Chiêu.
Nguơn Linh Thập Nhị Thời Quân:
1- Ngài Khai pháp Trần Duy Nghĩa nguơn linh Thánh Pierre.
2- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi nguơn linh Đông Phƣơng Sóc.
3- Ngài Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức là Từ Hàng Đạo Nhơn.
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4- Bảo pháp Nguyễn Trung Hậu nguơn linh Xích Tinh Tử.
5- Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng nguơn linh Thánh Juda.
6- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa nguơn linh là Sa Nặc.
Nguơn Linh Chức Sắc Cửu Trùng Đài
1-Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh nguơn linh Long Nữ.
2- Ngài Đầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt nguơn linh Dƣơng Tiễn.
3- Ngài Thái Đầu Sƣ Thái Nƣơng Tinh là Văn Thù Bồ Tát.
4- Ngài Thái Đầu Sƣ Thái Thơ Thanh là Từ Hàng Đạo Nhơn.
5- Ngài Nguyễn ngọc Tƣơng là Ngô Tôn Quyền tái kiếp.
6- Ngài Lê Bá Trang nguơn linh là Quan Vân Trƣờng.
7- Ngài Thái Ca Thanh là Thanh Ngƣu của Đức Lão-Tử.
- Ngài Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ nguơn linh là Từ Giáp.
Các Nguơn Linh Tiền Bối Khác
1- Đức Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm là Quan Âm Bồ Tát.
2- Ngài Cao Quỳnh Tuân là Xích Bộ Tinh Quân.
3- Ngài Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại là Nhan Hồi.
4- Ngài Trần Quang Vinh nguơn linh Francois Hugo.
5- Đức Bà Trần Kim Phụng nguơn linh Khổng Minh.
6- Ngài Batrya chồng bà Kim Phụng là Mạnh Hoạch.
7- Ông Lò (nấu thuốc Nam ở Toà Thánh) Thổ Hành Tôn.

NGUƠN LINH - HÓA CHỦNG - QUỈ HỒN
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên-môn,
"Nguơn-linh, hóa chủng, quỉ hồn, nhứt thăng."
"Các chơn linh có thể hóa ra nhiều nữa, tức là biến thân, có
thể đạt pháp cao siêu đƣợc là giáng linh đặng lập vị, còn Quỉ
hồn cũng đƣợc thăng, đƣợc đi cùng đƣờng với Thần, Thánh,
Tiên, Phật mà tạo kiếp".
Có ba phẩm hồn là "Nguơn-linh, hóa chủng, quỉ hồn".
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Nguyên nhân là các nguyên linh đƣợc Đức Chí Tôn cho xuống
trần để dìu dắt Hóa nhân đi lên đƣờng tấn hóa, đồng thời để
học hỏi về cơ Tấn hóa. Cũng có phần Nguyên nhân đến đặng
mở cơ giáo-hóa song không ở trong số 100 ức Nguyên nhân
của Chí-Tôn đã cho xuống thế từ buổi Hạ nguơn. Ngày nay
các nguyên nhân xuống thế mà hiện còn ở tại thế đã chuyển
kiếp mấy lần chín chục (90.000) kiếp rồi. Có nghĩa rằng từ lúc
Khai thiên lập Địa thì các chơn hồn phải đi từ vật chất lên thảo
mộc, thú cầm rồi mới chuyển kiếp thành ngƣời đƣợc.Tính ra
mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối mà không bị lầm lạc thì phải đủ
chín chục ngàn kiếp mới trở về thiêng-liêng-vị đƣợc. Vì cớ mà
các đẳng chơn hồn lúc bị lạc lầm sa đọa phải luân hồi chuyển
kiếp mà chƣa về đặng nơi cõi Thiêng liêng hằng sống.
Bởi đó mà Chí-Tôn xây cơ chuyển thế cho các nguyên nhân
thấy rõ sự huyền-vi bất khả xâm phạm của Thiên điều, là dầu
cho tay phàm kiếm đặng sự bí-mật của Tạo-hóa, mà họ có thể
tìm kiếm đặng sự sanh của Đức Chí-Tôn hằng để hay chăng?
Thế nên khi loài ngƣời đã lộ hết lẽ huyền-vi cho nhau đặng
hiểu rồi thì cơ bí-mật chẳng còn nữa. Do đó mà sự qui cổ phải
trở lại đặng cho các nguyên nhân thấy rõ mọi đƣờng học hỏi
về sự biến chuyển là lẽ nào. Lần này các chơn-linh xuống
phàm quá lâu nên Đức Chí-Tôn muốn đem về hết một lƣợt, rồi
cho trở xuống học lại lớp khác. Bởi cớ Tam nguơn tận mãn thì
Nhứt nguơn kế tiếp vậy.
Nguyên nhân là do một Chơn linh Chí-Tôn chiết ra, nếu họ
phạm tội thì Chơn linh ấy trở về và Chơn Thần phải tái kiếp
đặng đền bù tội lỗi. Chừng tội lỗi đền xong thì Chơn linh sẽ trở
lại mà dìu-dẫn Chơn thần thêm nữa trên đƣờng tấn hóa của
họ.
Nguyên nhân thì Chơn Thần của họ đƣợc tạo ra ngay từ kiếp
ngƣời. Nguyên nhân có cựu vị trong trƣờng thi tấn hóa mà họ
đoạt đƣợc thì phẩm vị ấy sẽ đƣợc cao thăng. Còn nhƣ Chơn
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Thần quá ƣmê-muội thì cựu vị của họ phải để trống. Nguyên
nhân đƣợc Chơn linh chế ngự.
Từ lúc cầm thú hồn tiến qua nhơn hồn, tức là hạng Hóa nhân
đƣợc thông minh sáng suốt nhờ ở Đệ Tam xác thân điều khiển
và Đệ Nhứt xác thân tinh-tấn. Từ tạo ra Nhơn hồn cho đến tạo
đƣợc sự uy-linh của nó thì phải trải qua hai chuyển. Đến cuối
Nhị chuyển thì các chơn linh tức là Nguyên nhân mới bƣớc
vào trƣờng thi công quả và mở Thƣợng Nguơn Tứ chuyển,
tức là Nhơn hồn còn thêm phần tấn hóa nữa.

NGUƠN NGỌC
元玉
"Đời nhà Nguơn có báu Ngọc vô giá."
Con của Ngài Bảo Văn kể lại: Một hôm các Ngài Bảo Văn và
Thƣợng Phẩm vắng nhà, con của các Ngài mới bắt chƣớc Xây
bàn để cầu ngƣời quá vãng, tức nhiên muốn cầu ngƣời em có
tên Cao-Quỳnh-Lƣợng là con của Ngài Bảo Văn Pháp Quân,
chết đã lâu rồi để về nói chuyện thử xem điềm linh ứng, Lƣợng
giáng bàn. Anh em mừng rỡ nhau, nói nói cƣời cƣời, bèn nói
với em Lƣợng rằng:
"Thầy (Ngài Bảo-Văn) và chú Tƣ (Đức Thƣợng Phẩm) mình,
khi ông nội sanh ra, đều có đặt hiệu Mỹ Ngọc, Bội-Ngọc là vì
nội biết chữ Nho. Tới phiên Thầy mình sanh ra, phần thì Thầy
học tinh những chữ Tây không, làm cho cả hai đứa không có
chi hết (dốt quá). Em có thế nào, kiếm cho qua một danh hiệu
chăng? - Em Lƣợng liền dở bàn gõ, tôi tiếp sấp hai chữ
"Nguơn Ngọc". Tôi lại cậy em tôi cắt nghĩa cho tôi rõ, thoảng
nhƣ có ngƣời hỏi đến thì tôi nói cho thông (cũng sợ ngƣời ta
chê dốt nữa!). Em tôi liền giải rằng:
"Đời nhà Nguơn có báu Ngọc vô giá do theo điển-tự: Vua
Nguơn khải ca nhiều trận, chƣ Hầu khiếp vía, Bắc Vƣơng
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kiêng oai, cống sứ cho Trung-Quốc một hột Ngọc Điệp, trong
đời ít có. Khi đem phơi ngọc ấy ngoài nắng, tất nhiên chiếu
nhiều màu, thiên ám địa hôn; ngƣời khát nƣớc, ngậm vào
miệng, dƣờng nhƣ ngậm búng nƣớc lã, mà hết khát. Còn
nhiều điều quí nữa, song kể không hết. Bởi cớ đó, nên có câu
"Nguơn-Chiêu-Đế hữu bửu ngọc", nay trích trong câu văn ấy,
mà tặng cho hiệu là Nguơn Ngọc 元玉. Đặng cái hiệu và lời
giải ấy, khi ông thân tôi về, tôi thuật lại cho ổng nghe, ổng cắt
nghĩa rành lại, tôi mới hiểu rõ rằng, cả dòng họ Cao-Quỳnh,
danh-hiệu đều do nơi bộ Ngọc 玉 Chừng ấy, tôi mới có chút
đức tin là do nơi đó.

NGUƠN TỨ CHUYỂN
Đức Hộ Pháp nói: "Có các Đấng cao siêu đến Nguơn Tứ
Chuyển này đặng tạo hình các chơn-hồn, họ xuống tại thế
đặng chuyển thế, dầu Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế
gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy, để chuyển
thế, chơn thật nơi cõi 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."

̣ P
NGUY NGÂ
Nguy ngập 危岌: Gay go,bấp bênh, có thể đi tới chỗ nguy
hiểm.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành Ðạo
cuối cùng trong hai năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ
tinh thần tìm hiểu Thánh-ý của Chí-Tôn trong 22 năm, để cho
chủng tộc Việt-Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tƣơng tàn,
tƣơng sát, thống khổ, cảnh tƣợng nguy ngập có nghĩa gì? Ý
vị gì?"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGUY NGUY
E: Imposing.
F: Imposant.
Nguy nguy: nguy nga, đồ sộ.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng-Đế có câu:
"Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
"Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh."

NGUY NGA ĐÀI CÁC
"Cuối Hạ Nguơn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết trí não xu
hƣớng vào lối văn-minh vật-chất; món ăn đủ sơn trân hải vị;
chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiễu che
thân, ra một tấc đƣờng thì có ngựa xe đỡ gót."

NGỤY KHÔI
Đức Hộ Pháp cho biết: "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".
Giặc Lê Văn Khôi là gì?. Nguyên trƣớc tên ấy gọi là Nguyễn
Hữu Khôi, ngƣời ở Cao Bằng, nhân cớ khởi binh làm loạn, bị
quan quân đuổi đánh, mới chạy vào Thanh Hóa, gặp Lê Văn
Duyệt làm kinh lƣợc ở đấy, xin ra thú. Ông Duyệt tin dùng cho
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làm con nuôi, đổi tên họ là Lê Văn Khôi, rồi đem về Gia Định
cất nhắc cho làm đến chức Phó Vệ Úy.
Bấy giờ Lê Văn Khôi bị bắt giam, phần thì tức giận, phần thì
sợ tội, bèn mƣu với mấy ngƣời đảng để dấy loạn; ở Gia Định
lại có những ngƣời có tội ở Bắc Kỳ đem đày vào, hoặc cho
làm ăn với dân sự, hoặc bắt làm lính gọi là hồi lƣơng; những
lính ấy đều theo tên Khôi cả. Đến đêm 18 tháng 5 năm Quí Tỵ
(1833) là năm Minh Mệnh thứ 14, Khôi cùng với 27 ngƣời lính
hồi lƣơng vào dinh quan Bố, giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên,
rồi ra gặp quan Tổng đốc là Nguyễn Văn Quế đem ngƣời đến
cứu, chúng cũng giết nốt. Còn quan Án và quan Lãnh thì chạy
thoát đƣợc. Bấy giờ những quân kinh đóng ở Phiên An phần
nhiều theo về Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi bèn tự xƣng là Đại
Nguyên Súy.. Lại đặt các quan chức nhƣ một triều đình riêng
vậy. Đoạn rồi Lê Văn Khôi sai bọn Thái Công Triều đem quân
đi lấy các tỉnh thành, chỉ trong một tháng mà 6 tỉnh Gia Định
thuộc về giặc cả.
Triều đình đƣợc tin ấy, liền đem thủy, bộ, binh, tƣợng vào
đánh Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi biết thế không chống nổi, vào
thành Phiên An đóng cửa lại, rồi chia quân ra chống giữ và lại
sai ngƣời đi sang Tiêm La cầu cứu. Quân Tiêm. nhân dịp ấy,
chia làm mấy đạo sang đánh nƣớc Nam. Quan quân một mặt
thì đánh đuổi quân Tiêm, một mặt thì vây đánh thành Phiên
An, Lê Văn Khôi hết sức chống giữ, nhƣng đến tháng chạp
năm ấy thì phải bệnh chết. Tuy vậy, quân Ngụy ở trong thành
cứ chống giữ mãi, non ba năm trời quan quân mới hạ đƣợc
thành.
Thành Phiên An là thành của ông Lê Văn Duyệt xây xong năm
Minh Mệnh thứ 11 (1830). Xây toàn bằng đá ong, thành cao và
rộng, hào sâu, ở trong thành lại có đủ cả lƣơng thực khí giới,
cho nên quan quân đánh thành lần nào cũng bị chết hại nhiều
ngƣời, mà không lấy đƣợc. Mãi đến tháng 7 năm Ất Tỵ (1835),
quân Ngụy ở trong thành đã mỏi mệt lắm rồi, tƣớng quân là
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Nguyễn Xuân và Nguyễn Văn Trọng mới hạ đƣợc thành và
vào bắt giết quân giặc cả thảy đến 1.831 ngƣời, đem chôn vào
một chỗ, nay gọi là "Mả ngụy". Còn những ngƣời thủ phạm thì
đóng củi đem về Kinh trị tội.

NGUYÊN CĂN
元根
E: Primitive cause.
F: Cause primitive.
(Nguyên là khởi đầu, căn là gốc) tất cả cùng một gốc.
Đức Hộ Pháp dạy: "... Loài ngƣời do một nguyên căn mà thôi,
bởi do tâm lý và tập quán của các nƣớc, của các sắc dân, vì
cái khác ấy mà chia phôi nhau, nghịch lẫn nhau, thù địch nhau,
mà tranh tranh đấu đấu không ngừng".
"Cái nguyên căn của Đức Quan Âm Bồ Tát do nơi pháp thân
của Từ Hàng sản xuất. Quan Âm đến thời đó chỉ rõ cho chúng
ta biết nguyên căn của mình, Quan Âm là cái thời gian của luật
tạo Càn Khôn thế giới, ấy là một chơn linh rất cao trọng đó
vậy, cũng nhƣ Đức Lý Thái Bạch là một chơn linh của ánh
sáng. Hào quang Thái Cực khi đã hiện ra tức nhiên bóng đèn
chúng ta ngó thấy khối lửa có ánh sáng kia tức nhiên là Đức
Lý Giáo Tông"
"Ấy vậy, nguyên-căn của Đạo-giáo do bên Á-Đông này, có
tiếng trống phát khởi trƣớc nên chùa thƣờng sử-dụng độc nhất
tiếng trống; tiếng ngân ấy là sự ảnh-hƣởng đạo giáo, mới xuất
hiện qua Âu-châu đều là ảnh-hƣởng từ Phật-giáo, mà Phậtgiáo xuất hiện nơi Á-Đông. Vì vậy mà Đạo nơi phƣơng Tây chỉ
có tiếng chuông còn các nền Tôn giáo phụ thuộc đều không
đúng theo nguyên-tắc căn bản".
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NGUYÊN CĂN CHÚA JÉSUS
Đây là nhắc đến nguồn gốc của
Chúa Cứu Thế
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền
Thánh đêm 14 tháng 11 năm Ðinh
Hợi (1947): "Bần Ðạo xin thuyết
cái nguyên căn của Ðức Chúa
Jésus Christ là gì? Ðức Chúa
Jésus Christ là ai? -Nếu chúng ta
thấy chơn truyền của dân tộc
Nébreux tức dân Do Thái bây giờ
để lại, theo luật pháp của Thánh
Moise đã tiên tri nói về Ðấng Cứu Thế giáng sanh, nếu chúng
ta tìm tòi, lật từ tờ trong Kinh Thánh Gia Tô chẳng hề thấy tên
Christ và chẳng có tên Christ, mà nơi cõi thiêng liêng Bần Ðạo
dám chắc Ðức Chúa Jésus Christ là Chơn linh Christna là Tam
Thế Tôn đó vậy. Ðức Phật Christna không phải xa lạ với chúng
ta, bởi vậy cho nên Ngài đã đến mà lại đến với chức trách nhỏ
nhen hèn hạ, bởi loài ngƣời quá tự kiêu, tự đắc, dùng phƣơng
pháp nhỏ nhen, hạ mình hèn hạ ấy hầu đem tâm hồn chí
Thánh của Ngài thức tỉnh các sắc dân Âu Châu. Ngài đến nơi
một nhà bần hèn. Bần Ðạo xin nói rằng: Ngài đến nhà của Bà
Maria cốt yếu là một bà tu trong Ðền Thánh Jérusalem, ông
Joseph cũng ngƣời tu trong Ðền Thánh. Luật của Ðền Thánh
buộc hễ con gái đến tuổi cập kê cho ra xuất giá. Năm ấy cô
Maria tức là một cô Ðạo nữ, chúng ta nói là một Ni Cô ở Ðền
Jérusalem, đến tuổi lấy chồng. Phép Ðền Thánh buộc mấy
Thầy tu trong Ðền Thờ phải có ngƣời đứng ra cƣới, bởi vì
chiếu theo lời Chí Tôn căn dặn nhủ lời Ngài nói với Adam và
Eve buổi nọ: "Unissez vous et multipliez" (Bây phải chung
sống cùng nhau đặng biến sanh ra nhiều nữa). Lễ tuyển chọn
chồng cho bà Maria, theo luật Ðền Thánh buộc mỗi vị nam lựa
bông để trong Ðền Thánh ba ngày, nếu bông ấy còn tƣơi tắn
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thì đƣợc cƣới. Hại thay! Có nhiều kẻ trẻ trung, còn ông Joseph
buổi nọ đã quá 50 tuổi cũng phải chịu theo luật cƣới ấy. Nếu
chúng ta nói đến hoa khôi lịch sắc thì bà Maria cũng có thể kể
vào hạng đó. Mới tới tuổi cập kê mà sắc đẹp ấy làm biết bao
nhiêu kẻ nam nhi ƣớc vọng. Ông Joseph cũng nhƣ mọi ngƣời
đem bông đến Ðền Thờ chịu trách nhiệm tuyển chọn ấy.
Ngƣời tìm bông nầy, bông kia. Còn ông, ông tính mình đã già
rồi, vợ con mà làm chi, nhƣng luật Hội Thánh buộc không làm
ắt có hình phạt hoặc quì hƣơng chẳng hạn (Cƣời...). Bƣớc ra
khỏi Ðền Thánh, ông thấy bông huệ khô héo của ai bỏ, ông
lƣợm lấy đem cậm vào bình, không ngờ thứ huệ rất nên kỳ lạ,
những bông nụ nở rồi nó rụng đi, còn bông búp bắt hơi nƣớc
sống lại, nở tƣơi đẹp, còn các thứ hoa khác tàn rụi hết ông
phải chịu phép cƣới cô Maria. Hại thay! Nhà tu nếu làm lễ cƣới
rồi phải ra khỏi Ðền Thánh, mà đôi vợ chồng ông đều tu không
gia đình, không nhà cửa, không phƣơng sanh sống, thật rất
nên thê thảm.
May thay! Lúc còn ở Ðền Thánh, ông Joseph làm thợ mộc.
Ông giỏi nghề mộc lắm. Ông mới bàn tính, bây giờ vợ chồng
nghèo dắt nhau ra ngoài làm ăn, chồng làm thợ mộc, vợ may
vá mà bà Maria về nữ công rất hay, khéo nghề đan (tricoter)
nhờ vậy tìm sự sanh sống cũng tạm đƣợc đầy đủ. Thảng mãn
ngày qua tháng lại, hạ sanh con đầu lòng là Jésus. Hai vợ
chồng nuôi con với phƣơng tiện nghèo khổ, nhứt là ngày hôm
nay là ngày sanh của Ðức Jésus Christ còn để lại dấu tích cho
chúng ta thật đáng để ý hơn hết. Ðêm lễ Noel trong Ðền
Thánh làm lễ long trọng nhƣ chúng ta làm lễ hôm nay vậy, hai
vợ chồng đi lại từ làng Nazareth vô Ðền Thánh làm lễ. Khi đó
bà đã có thai gần ngày sanh, nghĩ mình đã có căn tu, đến
ngày Ðại Lễ không thể ở nhà đƣợc, bụng mang dạ chửa, cũng
rán đi đến chầu lễ thƣờng lệ. Ở Châu Thành nhà cửa bị thiên
hạ mƣớn chật hết, kiếm không ra chỗ ngụ, không lẽ ở ngoài
trời, mới vô năn nỉ chúng cho ở trong chuồng chiên tạm trú.
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Trời đang tiết Ðông thiên, nhƣ ngày nay chúng ta nghe cũng
hơi lạnh, lạnh lẽo lạ lùng nhứt là đối với hai ngƣời tâm Ðạo
nầy vô ngủ trong chuồng chiên rất khổ sở. Ðúng 12 giờ khuya
đêm ấy bà chuyển bụng sanh ra Ðức Chúa Jésus Christ.
Trong sách nói, ngày Chúa Giáng Sanh, có vì sao gọi là sao
chổi mọc không gì khác lạ, đó là Comete de Halley, mỗi 75
năm mọc trở lại một lần. Các vị Vƣơng tiên tri rằng: "Ngày nào
sao chổi ấy mọc là ngày Chúa giáng sanh nên nhớ để dạ tìm
ngƣời". Có nhiều huyền diệu ta không thể tƣởng tƣợng đƣợc
nhƣ đám chăn chiên đóng trại ngoài trời, bỗng nghe giữa thinh
không có nhiều Thiên Thần kêu nói có Chúa Cứu Thế giáng
sanh, nên Vua của dân Maures và các ngƣời chăn chiên ấy vô
đảnh lễ Chúa đầu tiên hơn hết. Tai hại thay! Thời buổi đó
nƣớc của dân Juifs bị Ðế quốc Romains chiếm làm thuộc địa,
ở Palestine thì để một vị Chánh Soái là Hérode Antivas hằng
để tâm mƣu sát Ðấng Chúa Cứu Thế, vì có tiên tri nói đến làm
Vua nƣớc Do Thái, nên ngay từ buổi đến trấn nhậm Palestine
chính Hérode đã giết ông Thánh Saint Jean Baptiste. Buổi ấy
các nhà tiên tri cho biết Ðức Chúa Cứu Thế sanh ngày đó mà
không biết Ðấng Chúa Cứu Thế là ai? Muốn giết, mà không
biết ở đâu? Nên bắt tất cả con nít sanh trong đêm ấy ra giết
hết, đinh ninh rằng: Trong đám đó có lẽ có Ðấng Chúa Cứu
Thế. Ai dè may thay! Ông Joseph đêm mệt mỏi nằm mộng
thấy Thiên Thần mách bảo, liền bồng đứa trẻ trốn qua Egypte.
Hai vợ chồng đào tẩu kịp chớ không thì Chúa cũng đã bị giết
rồi. Qua Egypte một thời gian, đứa con lên đƣợc lên 5, 6 tuổi,
nghe tin bên nƣớc mình đặng yên và có lịnh thiêng liêng
truyền dạy hai vợ chồng trở lại Palestine, chồng làm thợ mộc
theo nghề cũ, vợ may vá nuôi con, lại sanh thêm ba bốn ngƣời
con trai, gái nữa, thành thử cách sống rất nghèo hèn khổ não,
từ cái đƣờng sông Jourdain Ðức Chúa để bƣớc đội nƣớc mỗi
ngày giúp Mẹ cùng kiếm công một hai cắc. Buổi nọ là lúc đã
trộng rồi, đƣợc 12, 13 tuổi, theo cha học làm thợ mộc, ông chỉ
đâu làm đó. Khi đó ông Joseph lãnh làm nhà của ngƣời ta, rủi
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cắt làm sao mấy cây cột lỡ cụt hết ngƣời chủ bắt đền không
biết liệu làm sao? Nhà nghèo tiền đâu mua cột khác đặng bồi
thƣờng. Ông ngồi khóc ròng, đoạn Chúa mới cầu nguyện rồi
cha một đầu con một đầu nắm kéo nhẵng ra cho đủ thƣớc
đặng bồi thƣờng cho đủ, bằng không thì chỉ có ở đợ mà trừ.
Thiệt lạ lùng thay và huyền diệu thay! Đó là Ðấng Christ hành
pháp lạ lần thứ nhứt trong năm 12 tuổi là năm kéo cột đó. Đức
Jésus vô Ðền Thờ, buổi nọ chơn linh Ðấng Christna giáng hạ,
các vị Giáo Chủ trong Ðạo toàn là những bác sĩ nghe tiếng
đồn danh thần đồng của Chúa Jésus nên khi vô Ðền Thờ, họ
xúm nhau lại vấn Ðạo, Ðức Christna giáng linh, ngồi giữa các
vị Giáo Chủ ấy, thuyết đạo làm cho thiên hạ ngạc nhiên sự lạ.
Hai vợ chồng buổi nọ đi chầu lễ Sablat vô Ðền Thánh cúng rồi
về, dòm lại Ðức Chúa đâu mất, hỏi ai nấy có thấy Jésus
không? Hai ông bà tìm kiếm mãi cũng không thấy con, sợ sệt,
hơ hãi chạy trở lại Ðền Thờ, thấy Jésus ngồi giữa, các bác sĩ,
Giáo Chủ đó ngồi chung quanh đƣơng vấn Ðạo.
Bữa nọ vì tình cờ, tuy vân lúc còn ở trong Ðền Thánh Bà có
đƣợc truyền tin rằng: Bà sẽ cho loài ngƣời nơi mặt thế nầy,
bởi nơi lòng Bà xuất hiện ra Ðấng Chúa Cứu Thế, tuy đã biết
trƣớc nhƣ vậy, nhƣng vì chạy kiếm con không thấy, vừa mệt,
vừa sợ sệt đến khi tìm gặp, thấy con ngồi thuyết Ðạo, đã có
lòng phiền, bèn kêu Chúa nói: "Sao con làm cho Mẹ khổ não
kiếm con lắm vậy". Ðức Chúa liền nói: "Bà kia, bà không biết
tôi đang làm phận sự của Cha tôi biểu phải làm hay sao?". Bà
mới tỉnh, tự hiểu biết, nên phiền Ðức Chúa vì lời nói đó. Từ đó
khi Chúa về nhà thì cũng nhƣ mọi đứa trẻ khác, cũng đi đội
nƣớc, cũng đục đẽo làm thợ mộc phục tùng cha mẹ hiếu hạnh
đủ điều. Trong nhà em út bất hòa, còn ông Jésus hiền lắm,
tánh hay nhịn nhục nên mấy ngƣời em thƣờng hay ăn hiếp. Ở
nhà không yên, ông đi làm thợ lấy tiền về nuôi cha mẹ lây lất
qua ngày.
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Ðến năm 30 tuổi nghe Saint Jean Baptiste truyền giáo tại bờ
sông Jourdain, cũng trong lúc đó, Ðức Chúa đến gặp ông
đang giải oan cho thiên hạ. Khi vừa thấy Ðức Chúa ở xa xa đi
đến thì ông đã biết là Ðấng Chúa Cứu Thế, mới nói: "Từ sáng
đến giờ tôi chỉ chờ có một ngƣời nầy thôi". Ðức Chúa đến thọ
giáo nơi ông Thánh Saint Jean Baptiste và thọ phép Giải Oan
của Ngài. Trong buổi vừa hành pháp xong, Ðức Chúa ở bờ
sông Jourdain vừa bƣớc lên thì trên không trung hiện ra hào
quang sáng suốt, hiện ra giống nhƣ chim bồ câu trắng
(colombe) sa giữa đầu Chúa, ngay giữa thinh không có tiếng
nói: "Nầy con yêu dấu của TA, cả ân đức của Ta để cho Ngƣơi
đó". Từ ngày đó Ðức Chúa Jésus là chơn linh Ðấng Christna
giáng hạ cho nên đi truyền giáo nơi nào, chơn linh Ngài không
phải nhƣ ngày sanh nhựt nữa, mà đã biến thành Chí Thánh
vậy. Ngài là chơn linh Thánh sống trƣớc mắt cả thiên hạ đạt
cả Ðạo Giáo, Ngài quan sát nơi mặt thế nầy, Ðức Jésus Christ
không kém hơn ai trong hàng Giáo Chủ. Ngài để nhứt tâm lẫn
tuất thƣơng sanh, yêu ái ngƣời thật nồng nàn chơn chất. Ðức
Thích Ca thế nào thì Chúa thế ấy. Bởi cớ thiên hạ thƣơng mến
nghe theo Ðạo Giáo của Ngài. Dân Juif các vì Giáo Chủ buổi
nọ, luôn các vua chúa Palestine, thấy Ðức Chúa Jésus Christ
thuyết Ðạo Giáo có một chí hƣớng chơn truyền phản khắc với
tôn chỉ của họ, họ oán ghét, tìm phƣơng giết Chúa, đến đầu
cáo với César rằng: "Ngƣời ấy mƣu cuộc phản loạn đem bọn
Juif ra khỏi sự thống trị của chế độ Romain", nhƣng họ cáo đủ
thứ cũng không đƣợc, vì Thánh đức của Chúa không thể
phạm vào đƣợc. Họ lại tìm cách bài bác Luật Ðạo, tạo một ban
tuyên truyền làm cho nhơn gian sợ di hại liên lụy không dám
gần Chúa. Mấy Giáo Chủ (Caiphe) ấy bắt Jésus giao cho
Nguyên Soái Pilate lên án tử hình. Tuyên truyền thế nào
không biết cho đến ngày Lễ Pâques là ngày thả tù nhơn, có
tên Barabbas là Tƣớng hung dữ, sát nhơn đủ tội lỗi mà toàn
dân Juif đồng tha bổng, còn Ðức Chúa Jésus chúng không
tha, lên án tử hình và đem ra giết, đóng đinh trên cây Thập Tự.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cái chết của Jésus Christ là gì? Là Ngài đem xác Thánh trọng
quí dâng cho Chí Tôn làm tế vật, xác Thánh chết trên Thánh
Giá là Lễ Tế đồng thể với Tam Bửu của chúng ta dâng cùng
Ðức Chí Tôn ngày nay đó. Vậy, Ðức Chúa Jésus Christ đã làm
con tế vật cho Ðức Chí Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi của loài
ngƣời, nhứt là các sắc dân Âu Châu, nên danh thể Ngài để hai
chữ Cứu Thế chẳng có chi là quá đáng. Thật ra Ðấng Cứu
Thế ấy là Tam Thế Chí Tôn giáng linh tức Christna tái thế."

NGUYÊN CHẤT (Nguơn Chất)
原 質
F: Élément constitutif.
Nguyên chất cũng còn gọi là nguơn chất
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Nơi Kim bồn vàn vàn nguơn chất,
"Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí Giác, tụ tinh thần,
"Huờn hư mầu nhiệm thóat trần đăng Tiên."

NGUYÊN ĐÁN
元旦
E: The first day of the lunar year.
F: Le premier jour de l’année lunaire.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Đán: buổi sớm.
Nhựt: ngày. Nguyên đán, đồng nghĩa Nguyên nhựt, là ngày
đầu tiên của năm âm lịch, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng âm
lịch. Đó là ngày Tết cổ truyền của các dân tộc Á Đông nhƣ:
Trung hoa, Việt Nam, Nhựt bổn, Triều Tiên.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

318

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thƣờng nói: Tết Nguyên đán, để phân biệt các ngày Tết khác
là: Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu.

NGUYÊN HỒN
元魂
E: The original soul.
F: L’âme originelle.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Hồn: linh hồn.
Nguyên hồn là linh hồn đƣợc sanh ra từ lúc Khai Thiên.
Nguyên hồn đầu kiếp xuống trần là Nguyên nhơn (Phần hồn,
là cái làm chúa tể cả phần tinh thần).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mầng phƣớc nguyên hồn chẳng chút hao.

NGUYÊN KHÍ
元氣
E: The constitutive element of the living beings.
F: Les éléments constitutifs des êtres vivants.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Khí: chất khí.
Nguyên khí (Nguơn khí) đồng nghĩa Nguyên chất (Nguơn
chất) là khí chất ban đầu để tạo hóa ra vạn vật. (Tinh khí của
ngƣời ta thuộc về phần Tiên-thiên.)

NGUYÊN LINH
元靈
Đức Hộ Pháp thuyết: "Nay (Phật Mẫu) Ngƣời đã xuất nguyên
linh của Ngƣời đến đây độ chúng ta, thì tƣởng điều ấy trọngSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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yếu hơn hết. Khi mở Đạo Cao-Đài, Chí-Tôn định cho PhậtMẫu đến làm Bạn với chúng ta, bảo trọng nuôi nấng dạy dỗ
chúng ta thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết
thƣơng con, muốn cho con nên ngƣời, bảo trọng, binh vực con
hơn là Bà Mẹ".
Mỗi ngƣời tự soát, tự soát đặng, mới có thể hiểu đặng huyền
vi bí mật của Thể-Pháp và Bí-Pháp của Thiên Đạo, ấy là cái
chìa khóa của chúng ta mỗi đứa mở lấy cái nguyên linh của
chúng ta vậy.

NGUYÊN LÝ
元理
E: Principle.
F: Principe.
Nguyên lý là cái lý ban đầu. Sự việc do đâu mà có?
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ
tuần-huờn châu nhi phục thỉ, Tôn-chỉ lấy Tam-Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để 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
Cho nên buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba Tƣớng-soái
đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng đầu ba chi Pháp- ĐạoThế, thì:
- Đức Thƣợng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cƣ Chƣởng-quản chi Đạo,
tuổi Mậu-Tý (1888). Qui thiên ngày 01 tháng 03 năm Quí-Tỵ
(1929).
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- Đức Thƣợng-Sanh Cao-Hoài-Sang Chƣởng-quản chi Thế,
tuổi Tân-Sửu (1901). Qui thiên ngày 26 tháng 03 năm Tân-Hợi
(1971)
- Đức Hộ Pháp Phạm-Công-Tắc Chƣởng-quản chi Pháp, tuổi
Canh-Dần (1890). Qui thiên ngày 10 tháng 04 năm Kỷ-Hợi
(1959). Ngoài ra Đức Ngài còn là Giáo-chủ của nền Đại-Đạo
Tam-kỳ Phổ-Độ này về mặt hữu hình nữa".
"Đạo thành do ba ngƣời" chính là ba vị Tƣớng-soái của ChíTôn đó vậy, tức nhiên là thành hình của Tam Tài: Thiên- ĐịaNhân.

NGUYÊN NHÂN
原因
F: Cause.
Nguyên nhân là cái cớ sinh ra từ buổi đầu. Cái khởi điểm để
có vật chất trong đời này.
Thầy dạy: "Phép học thì do nguyên-nhân mà suy ra kết quả,
rồi lại từ kết quả suy ra nguyên-nhân khác; cũng lại do kết quả
đã có mà luận lại nguyên-nhân trƣớc. Nó nhƣ một sợi dây xích
nối chuyền hoài, không ngƣng không dứt: Trời, đất, ngƣời,
vạn-linh sanh chúng cũng đồng nguyên lý ấy, duy mỗi loài có
thêm những định-luật riêng khác nữa. Tỷ nhƣ thấy mƣa thì
biết độ bão-hòa nơi đó đã có, có mƣa tất có nƣớc, có nƣớc tất
có sông biển, có sông biển tất sẽ có mây, do mây sẽ kết tụ
thành mƣa nữa. Vạn-vật nếu gặp duyên thì kết, không gặp thì
tan, luân lƣu khắp cùng các cõi tùy theo tính chất của chúng.
Bởi vậy không vật chi là không có định-luật sẵn. Nhƣng luật
nhƣ một cái khuôn, còn sự vật nhƣ bột đƣờng. Tuy là khuôn
nhƣ vậy nhƣng cũng còn tùy tay thợ hay khéo mà nắn thành
hình. Nhƣ trái đất tuy xoay quanh hệ thống thái-dƣơng-hệ mà
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nó cũng xoay quanh tự nó, nó cũng có định-luật riêng làm thế
nào cho chẳng tƣơng-tàn tƣơng diệt lẫn nhau.
Tóm lý lại là vạn-vật trong Càn-khôn vũ-trụ duy có một cái lý
duy nhất gọi là Hƣ-Vô, Hƣ-vô mới chuyển biến phát sinh một
phẩm tối linh nguyên-thủy là Thái-cực tức là Thầy. Thầy lại
phân tánh ra hai lý đối nghịch lẫn nhau tƣơng khắc, tƣơng
hòa, tƣơng sanh, tƣơng diệt…Lý ấy là Âm với Dƣơng theo
danh-từ Nho-gia thƣờng gọi. Nếu gọi theo nguyên thủy của nó
thì là lý ĐƠN NHẤT THÁI CỰC".

NGUYÊN NHƠN (NGUYÊN NHÂN)
元人
E: Man of original soul.
F: Homme le l’âme originelle.
Nguyên nhân 元人 Những bậc Chơn linh đƣợc sinh ra từ lúc
khai thiên lập địa. Chơn linh là một Tiểu Linh quang đƣợc chiết
ra từ khối Đại Linh quang của Đức Chí Tôn, Phật Mẫu mới
đem phối hợp với Chơn thần do Ngài tạo ra nơi Kim Bàn để
làm thành một thánh hình, hay một hình thể Thiêng liêng: Đó
là Nguyên nhân vậy. Ngày nay:
- Nhờ Đại ân xá kỳ ba, nên Đức Chí Tôn tha thứ các tội lỗi đã
gây ra từ nơi kiếp sống trƣớc.
- Đƣa phƣớn linh để tiếp rƣớc các bậc nguyên nhân trở về với
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Những Chơn linh này do Đức Chí Tôn, Phật Mẫu sai xuống có
nhiệm vụ độ rỗi chúng sanh. Khi đầu kiếp xuống thế, họ mê
luyến hồng trần, nên Chí Tôn đem Phật tánh phổ hóa cho họ,
nhờ vậy mà họ có thể trở về ngôi xƣa vị cũ. Đức Phật Mẫu cho
xuống trần 100 ức nguyên nhân, Phật độ đặng 6 ức, Tiên độ
đặng 2 ức, còn lại 92 ức vẫn đọa lạc nơi cõi trần. Bài kinh Phật
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giáo nói lên điều đó: "Khai Cửu thập nhị tào chi mê muội"
開九十二曹之 迷眛 nghĩa là khai hóa chín mƣơi hai ức nguyên
nhân còn đang mê muội.
Đến Tam Kỳ Phổ Độ, Phật Mẫu đến giáo hóa, định đem hết về
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống nhƣ lời trong Phật Mẫu Chơn
Kinh đã viết: "Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh
復元人還存佛性 ấy là Đức Phật Mẫu hoàn trả Phật tánh lại cho
các nguyên nhân và sẽ đem họ về với ngôi xƣa vị cũ.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Ngày nay bão tố dữ dội đã qua rồi, Tệ Huynh nhìn thấy mấy
em đã bị bao phen khảo đảo, thảm khổ vô cùng, mà mấy em
cũng ngồi vững trong thuyền Bát-Nhã của Thầy độ rƣớc thì Tệ
Huynh hết sức vui mừng nên nguyện rằng sẽ đem hết dạ yêu
thƣơng mà dìu dắt mấy em về cùng Thầy cho đến chốn. Các
Ðấng Thiêng Liêng cũng có nói trƣớc: "Rồi đây Nguyên Nhân
sẽ đến rần rần, có lắm anh hào thành tâm giúp Ðạo".
Kinh Xuất Hội có câu:
"Đã gầy dựng nên quyền Tạo Hóa,
"Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân."

NGUYÊN NHƠN - HÓA NHƠN - QUỈ NHƠN
E: Man of original soul; man of impure soul; man of perverse
soul.
F: Homme le l’âme originelle; homme de l’âme impure; homme
de l’âme perverve.
Đây là ba phẩm nhơn sanh có trong Địa cầu này:
- Nguyên nhân là những ngƣời mà chơn linh đƣợc sanh ra từ
lúc khai Thiên, nay đầu kiếp xuống trần. Số Nguyên nhân rất
ít, hiện nay chỉ còn 92 ức Nguyên nhân nơi cõi trần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Hóa nhân là những ngƣời do sự tiến hóa từ Thú cầm đi lên.
Hầu hết nhơn loại đều là Hóa nhân.
- Quỉ nhân là Quỉ hồn đầu kiếp làm ngƣời. Quỉ hồn là Nguyên
nhân hay Hóa nhân mà làm điều ác độc, phạm Thiên điều, thì
khi chết, bị đày vào Quỉ vị, biến thành Quỉ hồn
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn nói: "Bần Đạo chẳng kể là
Nguyên nhân, Hóa nhân hay là Quỉ nhân, ví biết lập công thì
thành Ðạo. Bần Đạo để cho mỗi ngƣời tự do định phận, lại tùy
thế khó khăn mà gầy thành công quả. Ấy vậy, nếu lấy phép
công bình thì tự nhiên nên thì thâu, hƣ thì bỏ.
Bần Đạo đã chán thấy kẻ bất lực rất nhiều. Vậy Bần Đạo để
lịnh cho mỗi vị Thiên phong xét mình, khai tội cùng Giáo Tông
và Hộ Pháp, rồi sau mới định rõ điều thƣởng phạt"
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên môn,
"Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng."

NGUYÊN NHÂN ĐẮC ĐẠO
Đức Hộ Pháp nói: "Tam trấn Oai-nghiêm thay quyền cho Tam
giáo lập Đạo vô-vi, không có hình thể nhƣ trƣớc. Bởi nay là
thời-kỳ Hạ-nguơn mạt kiếp tức là thời qui cổ, chính mình Đức
Chí Tôn giáng trần dùng Huyền-diệu cơ bút mới biết đây: các
nguyên nhân đắc Đạo trong hai kỳ trƣớc đều tình-nguyện nơi
Ngọc-Hƣ-Cung, giáng trần chịu mạng lịnh nơi Đức Di-Lạc
Vƣơng-Phật lo cứu-rỗi 92 ức nguyên-nhân còn say đắm mùi
trần. Do vậy, Tam Trấn Oai-nghiêm là ba vị trấn-nhậm với một
quyền-hành oai nghiêm. Ba vị này thay thế cho các vị Giáochủ của Nho, Thích, Đạo để phổ-độ chúng-sanh trong kỳ ba
Ân-xá của Đức Chí Tôn".
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NGUYÊN SANH - HÓA SANH
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62)
"Mỗi mạng sống đều hữu căn, hữu kiếp, dầu nguyên sanh
hay hóa-sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều định trƣớc,
nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai; biết đâu là
cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra
đến đỗi ấy.Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không
phải dễ, các con gắng dạy nhơn-sanh điều ấy".

NGUYÊN TÁNH
元性
E: The original character.
F: Le caractère originel.
Nguyên tánh 元性 hay Tự tánh, Thiên tánh là cái tánh ban sơ
Trời phú cho con ngƣời, cái tánh ấy vốn thiện lành. Ngƣời tu là
biết Trụ nguyên tánh 住元性 tức là giữ cho còn cái Tính ban
đầu "nhơn chi sơ tánh bổn thiện" Trời đã phú cho
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Trụ nguyên tánh hồn linh nhàn lạc,
"Cõi Đào nguyên cỡi hạc thừa long."

NGUYÊN TIÊU
Nguyên-Tiêu 元宵: Đêm rằm tháng giêng.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều
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"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

NGUYÊN TỬ KHÍ
原子氣
…. "KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-Tử-Khí (Atome). Nguyêntử-khí có năng-lực vô biên mà loài ngƣời đã đoạt đƣợc để
dùng, chứ không biết nguyên căn và nguyên tánh của nó đã đi
đến mức nào. Kể từ ngày loài ngƣời tìm đƣợc nguyên-tử chất
và dùng đƣợc cái nguyên-tử-khí ấy là cái khí sanh của vũ-trụ
mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ nƣơng nhờ
nguyên-tử-khí ấy mà Qui nguyên Thánh Thể.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên tử-khí ấy để
làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bí-mật ấy
mà dù cho Đạo nào cũng vẫn còn đƣơng mơ tƣởng để kiếm
hiểu. Ngày hôm nay nguyên-tử-khí dùng để giết ngƣời thì biết
đâu sau này nó sẽ là phƣơng cứu tử huờn sanh cho ngƣời và
nó sẽ đem loài ngƣời đến địa vị trƣờng sanh bất tử. (TĐ I/ 4546)
Bởi nguyên-tử-khí là căn nguyên sự sống của vạn loại, nếu nó
đã làm chết ngƣời đƣợc thì nó cũng sẽ làm sống đƣợc. Cái
Khí ấy sanh trƣớc hết là Nƣớc, lửa, gió vận hành tạo ra hữu
hình là vạn-vật. Vì cớ mà con ngƣời đối với vũ-trụ hình ảnh thế
nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên mới lấy Càn khôn làm Đại
Thiên Địa, còn con ngƣời là Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của
con ngƣời đồng thể cùng Càn khôn tức là sự sống phải tƣơng
liên với Chí-Tôn mà Chí-Tôn lại cầm quyên năng vô đối."
Tác hại của hai quả bom nguyên-tử ở Nhật:
*Trái bom đầu tiên ném xuống Hiroshima (Quảng Đảo) ngày 6
tháng 8 năm 1945:
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- Số ngƣời chết liền tại chỗ: 60.000 ngƣời.
- Số ngƣời bị thƣơng: 100.000 ngƣời.
- Số ngƣời không có nhà ở: 200.000 ngƣời
* Trái bom thứ nhì cách ba ngày sau: 9-8-1945, ném xuống
Nagasaki (Tỉnh Trƣờng-kỳ) gây thiệt hại:
- Số ngƣời chết trên 10.000 ngƣời
- Số ngƣời bị thƣơng trên 20.000 ngƣời
- Số ngƣời không nhà ở trên 90.000 ngƣời.
Bom nguyên-tử khi ném cách trên mặt đất ƣớc chừng 800
thƣớc, máy bay ném bom phải bay ngay. Sau khi ném trái bom
xuống chừng độ 100 giây thì bom nổ. Những ngƣời mục kích
sự tàn phá nói rằng: sức nổ mãnh liệt của bom trong độ 2 giây
đồng hồ, những nhiệt tuyến cháy mạnh phóng ra bốn phƣơng.
Trong lúc đó không có cái gì có thể ngăn cản, áp lực của
nguyên tử không thể tƣởng tƣợng đƣợc.
Những luồng chớp lửa và áp lực của nó đến đâu là tàn phá
đến đấy bằng một cách mãnh liệt. Một khi bom đã nổ cái áp
lực của nó bắn tung ra và theo không khí làm môi giới và sự
tung hoành nhƣ vậy thì những vật trên mặt đất làm sao có thể
tránh đƣợc.
Trái bom ném ở Hiroshima có một hiệu lực nhƣ:
Khi ném xuống độ 2 giây thì nổ rất mãnh liệt, lửa tung ra đốt
cháy nhà cửa. Sau thời gian 5, 10 phút áp lực của nó làm sập
đổ những cơ-sở kiến trúc trong đƣờng bán kính là 15 ngàn
cây số. Sau ít phút thì bầu trời âm-u nhƣ mƣa đen tối. Lúc trời
sáng ra thì tƣởng nhƣ là nguyên-tử hoá tất cả làm thành một
cõi toàn bằng chất lỏng (sức nóng đến nỗi làm chảy cả xƣơng
thịt biến thành chất lỏng hết).
Đƣơng lúc bom nổ thì tỉnh Hiroshima nhƣ bay cả lên không
trung.Vừa chất đen âm-u, vừa khói trắng lẫn lộn nhau lên cao
ƣớc chừng 12 cây số ngàn. Trên đây là sự báo-cáo độ một
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phần về sự nguy hiểm của nguyên-tử chứ thực tế sự tàn phá
kéo theo thời gian do nhiễm phóng xạ làm mù mắt và còn ảnh
hƣởng đến thai nhi về sau khó mà diễn tả hết đƣợc.
Điều chính yếu là làm sao để tránh nguyên-tử giết ngƣời và
liệu Thế chiến thứ ba có thể tránh khỏi không? Đó là những
điều mà chúng ta cũng nên dành chút thời gian để lạm bàn sơ
qua về nguyên-tử.
Thuyết nguyên-tử:
Theo thuyết "Thiên-địa vạn-vật đồng nhất thể" Nguyên-tử nói
theo Triết-học là những trái cầu nhỏ bé vô cùng, nó là những
vật liệu căn-bản vô cùng nhỏ để cấu tạo thành các phân tử, rồi
phân tử thành tế-bào, các vật trong trời đất. Xƣa kia các nhà
Triết-học đƣa ra một ý-tƣởng là các vật tuy bề ngoài khác
nhau, chỉ là bởi do sự cấu hợp khác nhau của Nguyên-tử.
Các nhà Bác học đã phân tách nguyên-tử ra nhiều tiểu
nguyên-tử tức là điện-khí đó vậy. Điện tử chia ra làm hai loại:
1/- Dƣơng điện-tử. 2/- Âm điện-tử.
Âm điện-tử là một nguyên-liệu để hợp thành thể chất, đó là
những trái cầu nhỏ vô-cùng, phải có 2.000 âm điên-tử mới cân
nặng bằng nguyên-tử của khinh-khí.
Mọi vật thể đều ở trong trạng thái bình thƣờng là do sự hoàhợp chặc-chẽ của nguyên-lý âm dƣơng khó mà tách rời nhau
đƣợc. Nhƣng dƣới sức mạnh của luồng Quang tuyến Alpha,
các nguyên-tử vỡ tan và có thể phát ra một vật nặng gọi là
dƣơng điện-tử.
Dƣơng điện-tử có thể phân-tách riêng biệt ra đƣợc bằng một
áp-lực mãnh-liệt làm cho nguyên-tử phải nổ tan tành làm biếncải ghê-gớm các nguyên-tử. Cho nên lúc bom nguyên-tử nổ,
Dƣơng điện-tử tung-toé ra theo không khí mà biến-cải các vật
từ đơn chất này thành ra đơn chất khác bằng một cách mau
chóng và mãnh-liệt.
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NHÂN CỦA NGUYÊN-TỬ
Theo các nhà Bác-học thí-nghiệm thì trong trung tâm của
nguyên-tử có một cái nhân gọi là điện-hạch rất bé nhỏ giống
hình một trái cầu tròn là phải có 10-13 lần đƣờng kính của nó
mới thành một phân tây (cm). Cái điện hạch đó là dƣơng điện
có tánh chất đẩy bật quang tuyến Alpha mà các nhà Bác-học
dùng để phá nguyên-tử. Vì lẽ đó sự phân-tách dƣơng điện-tử
là một cách rất phức-tạp, khó khăn và đắc-đỏ. Sau nhiều cuộc
thí-nghiệm đã tìm ra số dƣơng điện-tử hợp thành điện-hạch,
số đó là một nguyên bội-số của số âm điện-tử chạy chungquanh.
Điện-hạch thành bởi những dƣơng điện-tử, mà Dƣơng điên-tử
lại phân ra có Proton và Neutron.
Proton là dƣơng điện tử toàn chất dƣơng và Neutron là một
thứ cũng nặng bằng Proton mà không có một chút điện nào,
nó ví nhƣ những con đệm để hoà, ta gọi nó là trung-hoà-tử là
neutron vậy.
Dƣơng và âm điện-tử mà bật ra cũng bởi ảnh hƣởng quangtuyến Alpha, khi neutron mất một âm điện-tử thì thành ra
dƣơng điện-tử.
LỚP NGOÀI CỦA NGUYÊN-TỬ
Âm điên-tử là những trái cầu nhỏ li-ti chạy chung quanh điệnhạch, tức là những Électron tuy nó không quan trọng bằng
dƣơng điên-tử, nhƣng cũng nhờ nó mà các nguyên-tử có tính
cách hoá-học hay lý-hoc khác nhau; nó có tính cách bồi thêm
cho những nguyên-tử bị mất âm điện-tử trong khi nó quay thật
nhanh chung quanh điện hạch và nhờ có cái tính âm mềm và
thuận-theo của nó, cho nên các nguyên-tử có thể phối-hợp với
nhau thành phân tử và phân-tử cũng nhờ sự giao-chuyển
nhanh của nguyên-tử mà thành sinh tế bào (cellules) và tế-bào
thành các tổ-chức (tissus) nhƣ nhục tổ-chức (tissu
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musculaire), cốt tổ-chức (tisu osseux), tỷ tổ-chức, hay thƣc-vật
tổ-chức (tissu végétal).
Âm điện-tử rất nhẹ, nặng bằng 1/2.000 một dƣơng điện-tử hay
là dƣơng điên-tử cân nặng gấp 2.000 lần âm điện-tử.
Biết rằng cái dƣơng điện-tử một khi đã bị phân-tách riêng ra
thì nó có sức tàn-phá mãnh-liệt, vì rằng dƣơng điện theo KinhDịch mà giải có đức tính là mạnh bao giờ cũng "biến-động" để
dung-hoà cùng âm-điện, một âm và dƣơng điện khi gặp nhau
mạnh thì bật ra lửa. Cũng bởi cớ đó mà các nhà Bác-học khi
chế tạo ra bom trƣớc hết phải phân-tách nguyên-tử để lấy
riêng ra phần dƣơng điện-tử hay là những điện hạch, mà
muốn tách ra đƣợc để lấy riêng phần dƣơng thì phải dùng đến
quang tuyến Alpha nhƣ đã nói trên. Một khi dƣơng điện-tử đã
phân-tách ra đƣợc thì nó đã tích luỹ một sự tàn phá khủngkhiếp các vật mà nó gặp để cƣớp lấy âm điện-tử. Cho nên khi
lấy đƣợc dƣơng điện-tử rồi thì phải nghĩ cách chứa riêng nó.
Theo những thí nghiệm của các nhà Bác-học thì sự dịch chất
từ quang chất đến Hélium, rồi đến chất Chì (Plomb), nhƣ vậy
thì quang-chất ngƣng lại ở chất chì. Có lẽ vì lý do ấy mà ngƣời
ta lấy chì để ngăn đựng dƣơng điện-tử.
SỨC TÀN PHÁ CỦA NGUYÊN TỬ
Một khi đã tìm đƣợc chất chì thì ngƣời ta ép rất nhiều dƣơng
điên-tử vào trong một trái cầu rỗng bằng chì dầy, ngoài bọc
gang, có thể chứa đƣợc dƣơng điện-tử không cho thoát ra
ngoài và có ngòi mồi để kích nổ. Khi nổ dƣơng điện-tử bị kích
động mạnh, tức lên và nổ tung ra theo một áp-lực ghê-gớm
của từng dƣơng điên-tử. Dƣơng điện-tử thoát ra đƣợc thì lan
rộng ra một cách rất nhanh chóng, phi thƣờng theo không-khí
và trong khi gặp các vật đều đốt cháy để cƣớp lấy âm điện-tử.
Trong khi các nguyên-tử vật chất bị mất hết âm điện-tử chỉ còn
dƣơng điện-tử, cái dƣơng điện-tử mới thành ấy lại cƣớp lại
của vật gần hơn nhất là phần âm điện, hiện tƣợng này cứ tiến

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

330

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

mãi, trong một khoảnh khắc rất ngắn-ngủi mà có thể tàn phá
đƣợc những vật xa hàng bao nhiêu cây số. Sự ảnh-hƣởng xa
hay gần là ở sức ép nặng hay nhẹ của trái bom và những
ngƣời ở xa chỗ nổ dù bị thƣơng nhẹ ở chân tay rồi sau cũng
chết là vì: Một khi đã nhận đƣợc một dƣơng điên-tử thì tất
nhiên có sự tàn-phá của các tế bào các nguyên-tử gần nhất
chỗ bị thƣơng, rồi dƣơng điện tử này cƣớp âm điện-tử kia và
dƣơng điện-tử mới thành lại phát triển đi tàn phá thêm lên là
cƣớp các âm điện khác, cứ lƣu-chuyển nhƣ vậy đến khi ngƣời
ta chết nếu không có cách hay thuốc trừ cái phóng xạ năng
của dƣơng điện-tử.
Không những ngƣời ta bị ảnh-hƣởng mà thôi, đến các thú vật,
thực vật và kim khí, loại đá hay tất cả muôn vật trong khu-vực
hoành-hành của trái bom đƣờng kính 30 cây số cũng đều bị
ảnh-hƣởng một cách thảm khốc vậy.
Trên đây là tài liệu thu thập đƣợc về bom nguyên-tử mà Mỹ đã
thả xuống hai hòn đảo Hiroshima (ngày 6 tháng 8) và
Nagasaki (ngày 9 tháng 8) của nƣớc Nhật vào những ngày
sắp kết thúc của thế chiến thứ II năm 1945. Thế kỷ thứ 19
khoa-học chƣa đƣợc phát triển lắm, hình thức về nguyên-tử
mới là cái bóng mờ trong cõi âm-u, có quan niệm nguyên-tử
nhƣng nó mới cho ta một bóng lờ mờ trên vòm trời khoa-học.
Sau dần đến thế kỷ 20 khoa-học tiến bộ thì sự khảo-cứu về
nguyên-tử học cũng nhờ sự tận-tâm nghiên-cứu mà nguyên-tử
đƣợc phát-hiện dần dần. Sự tiến-bộ về khoa-học của con
ngƣời đến trình-độ này cũng có thể nói là cƣớp quyền Tạohoá.
PHƢƠNG-PHÁP TÁCH RỜI HẠT NHÂN:
Muốn phân-tách để lấy ra hạt nhân nguyên-tử, các nhà Báchọc phải dùng đến một năng-lƣơng (Énergie) rất lớn mới tách
ra đƣợc một gram hạt nhân vật chất (m). Nhà bác-học Albert
Einstein tính đƣợc năng lƣợng đó theo công-thức nhƣ sau:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

331

E = m.C2
- E Năng lực tính bằng đơn-vị ergs
- m là trọng khối của vật chất tính bằng gram.
- C Tốc-độ của ánh sáng tính bằng centimètre (phân tây).
Biết rằng tốc-độ ánh-sáng là 300.000 Km một giây hay là
30.000.000.000 Cm (ba mƣơi ngàn triệu phân tây).
Nếu ta lấy một khối vật-chất nặng 1 gram để làm biến ra nănglực, theo phƣơng-trình-thức trên thì ta có đƣợc một nănglƣợng là:
E =1x (30.000.000.000)2 = 900.000.000.000.000.000.000 ergs.
Xem đó, chúng ta thấy đƣợc rằng: muốn có đƣợc một gram
hạt nhân nguyên-tử, ngƣời ta phải dùng đến một năng-lƣợng
có số-lƣợng đã tính nhƣ trên. Đó là năng lƣợng dùng để tách
hạt nhân ra khỏi các âm điện-tử, khi bom nguyên tử nổ thì
năng lƣợng của nó phóng ra cũng tƣơng đƣơng nhƣ thế. Thử
hỏi có vật-chất nào còn tồn-tại đƣợc trong một môi-trƣờng
nhiệt-năng nhƣ thế?

NGUYỆN
Nguyện 願:Những điều mong mỏi trong lòng.
Kinh Thuyết pháp có câu:
Nguyện lời nói biến hình bác ái,
Nguyện chí thành sửa máy tà gian.
Nguyện cho Khí tịnh Thần an,
Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu.
Nguyện các Đấng đƣơng chầu Bạch Ngọc,
Giúp thông minh lãu thuộc văn từ.
Cảm quang diêu động tâm tu,
Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô.
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NGUYỆN VỌNG
願望
F: Désir.
Nguyện-vọng 願望: Mong ƣớc.
Đức Hộ Pháp nói:"Dân Việt Nam chƣa đƣợc mãn nguyện cho
sự lãnh-đạo của những bậc giả thƣơng dân chúng đó. Vậy có
câu "Dĩ Đức phục nhân" tức nhiên lập Hòa-bình bằng nhân
đức; mà chính các vị lãnh-tụ không thực-hành đƣợc mảy-may
nào cả thì đừng trông chi họ đem hạnh-phúc và đem nguyệnvọng chân-chánh đến cho dân chúng đƣợc. Dầu cho phải thay
màn nhƣ vậy nữa, dân chúng Việt-Nam chắc chắn không bao
giờ đạt vọng đƣợc, cũng vì sự bất lực của quyền đời nhƣ vậy.
Mọi sự biến-chuyển đều do Đức Chí Tôn, còn sự lập đời cũng
do Đức Chí-Tôn định phận cho các Thiên mạng rồi thì còn chi
mà khó nữa; chỉ đi đúng chơn truyền của Đạo và trọn tuân lịnh
của Đức Hộ Pháp thì xong mọi việc, các Em cũng đã hiểu rồi!"

NGUYỄN AN NINH (Tên)
Nguyễn An Ninh là nhà cách mạng Việt Nam. Ông là con của
nhà chí sĩ Nguyễn An Khang, ngƣời ở Quán Tre- Hốc môn,
thuộc tỉnh Gia Định (Nam Việt-Nam). Ông là một nhà cách
mạng chân chánh, từ chối mọi vinh sang của ngƣời Pháp, suốt
cuộc đời Ông hy sinh vì chính nghĩa. Tƣơng truyền rằng ông
Nguyễn An Ninh xin cha cho qua Pháp để du học. Ông
Nguyễn An Ninh phải vào Lăng Ông (Bà Chiểu) thề quyết hứa
với Cha là không bao giờ vì bả vinh hoa, mùi phú quí mà quên
non nƣớc Việt. Sau khi du học ở Pháp về, Pháp thấy ông là
ngƣời có tài đức nên ban phẩm tƣớc cho, Ông một mực chối
từ và quyết sống cảnh thanh đạm. Ông giả dạng là ngƣời bán
dầu cù là để hoạt động Cách mạng. Năm 1928 Đảng của
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Nguyễn An Ninh ra đời ở vùng Hốc môn- Bà điểm với mục
đích và chí hƣớng là chống Pháp.
Có lần ông viết cho tờ "La Cloche" ở Sài-Gòn. Tờ báo (Tiếng
Chuông) này bị đình bản và ông bị bắt giam. Sau đƣợc tha rồi
cũng tiếp tục cuộc Cách mạng. Ông luôn luôn binh vực cho
giới cần lao, rồi lại bị bắt. Cứ vào tù, ra khám, sau cùng bị đày
đi Côn Đảo. Ông mất vào tháng 7 năm 1943 tại Côn Đảo. Đó
là cuộc đời và lý sống của một nhà Cách mạng chân chánh
Việt Nam.
Sự nghiệp văn chƣơng của Ông còn lại sau khi chết là: Tôn
giáo, Hai Bà Trƣng và Dân ƣớc (Quyển này dịch theo sách
"Du Contrat Social" của Jean Jacques Rousseau. Tất cả
những quyển sách trên, ông đều viết bằng Quốc ngữ).
Ông Nguyễn An Ninh có lần nhập xác tại thành Thrascon
(Pháp Quốc) năm 1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam nói rằng:
"Duy tâm cách mạng vô hình còn dễ hơn làm cách mạng hữu
hình. Khi còn ở thế thì Ta lo việc nƣớc theo hữu hình, còn nay
Ta đã thác rồi thì ta cũng vẫn lo việc nƣớc về mặt vô hình đó
vậy".

NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585)
- Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu là Bạch Vân Cƣ Sĩ là ngƣời
làng Trung Am, Huyện Vĩnh Lại, Tỉnh Hải Dƣơng, sanh năm
Tân Hợi (1491) đời Hồng Đức vua Lê Thánh Tôn. Ông đậu
Trạng Nguyên năm Ất Mùi (1535) đời Mạc Đăng Doanh. Ông
làm quan đƣợc 8 năm, đến chức Lại Bộ Tả Thị Lang. Tính tình
cƣơng trực, ông dâng sớ hạch 18 vị quan lộng quyền. Sau ông
về trí sĩ dựng lên trong làng một cái am gọi là Bạch-Vân-Am
để dạy học trò cùng hƣởng thanh nhàn, ngâm thi vịnh nguyệt.
Trong hàng môn đệ ông có Phùng Khắc Khoan, Lƣơng Hữu
Khánh và Nguyễn Dữ là những bậc trí tài xuất chúng. Vua Nhà
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Mạc cảm phục tài đức ông, nên mỗi khi trong Triều có điều chi
quan trọng, vua liền sai ngƣời đến hỏi ý kiến ông, vì ông giỏi
về Dịch học và thuật số, đoán đâu trúng đó. Ông lại làm nhiều
thơ Quốc Âm có ý khuyên đời nên ăn ở theo đạo nghĩa. Ông
có để lại một tập thơ gọi Bạch-Vân Thi-Tập và một tập Sấm
gọi là Sấm Trạng Trình. Ông đƣợc nhà Mạc phong cho chức
Lại Bộ Thƣợng Thơ, tƣớc Trình Quốc Công, nên thời nhân gọi
ông là Trạng Trình. Ông mất ngày 18 tháng giêng năm Ất Dậu
(1585) thọ 95 tuổi.
Nay, trong cửa Đạo Cao-Đài, Ông đứng đầu Tam Thánh ký
Hòa-ƣớc cùng Đức Chí-Tôn, phải thực hiện hai điều: BÁC ÁICÔNG BÌNH. Truyện ký có ghi rõ:
"Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà tiên tri danh tiếng lớn ở đời mat
Lê, thi đậu Trạng-nguyên, tƣớc vị là Trình Quốc Công, tục gọi
là Trạng-Trình, giáng Cơ tự xƣng là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là
vị Sƣ phó của Bạch Vân Động".
Từ xƣa đến nay, nƣớc ta đã sản xuất biết bao nhiêu bực nhơn
tài lỗi lạc, nhứt là tuổi còn xuân mà đối đáp tài tình.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo có nói về Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Khi có ông Huyện đến viếng trƣờng- ông Huyện này tên
Thằng- thấy cậu ăn mặc xốc-xếch mới ra câu đối:
-"Học trò là học trò con, quần áo lon son là con học trò."
Ông liền đối ngay:
-"Ông Huyện là ông Huyện Thằng, Ăn nói lằn nhằn là thằng
ông Huyện".
Tinh thần không chịu thua mà còn ứng đối cao kỳ là khác.Lớn
lên ông đỗ Trạng Nguyên đời Mạc Đặng Dung (1530-1540)
làm quan đƣợc 8 năm, đƣợc thăng lên Lại Bộ Tả Thị Lang thì
xin qui điều. Ông về quê dựng Bạch Vân Am, sống làm cƣ sĩ.
Về sau vua Mạc lại gia phong chức Lại Bộ Thƣợng-Thƣ Thái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phó Trình-Quốc-Công. Vì thế nên ngƣời ta thƣờng gọi ông là
Trạng Trình. Ông là ngƣời học thức uyên bác, lại am tƣờng
Dịch lý, điều gì cũng tiên tri trƣớc đƣợc. Mƣời quyển Bạch Vân
Thi Tập mà ông truyền lại gồm nhiều bài "Thơ Sấm" rất đúng
với thời cuộc mỗi ngày một đến. Hiện nay ông đại diện cho
nhơn loại ký Hòa-ƣớc thứ ba với Đức Thƣợng Đế để thực thi
Luật thƣơng yêu và Quyền công chánh. Trƣớc Tòa Thánh Tây
Ninh có tƣợng hình ông cùng với Đức Tôn Dật Tiên và VictoHugo đang ký Hòa ƣớc đại ý: "Nếu ngƣời thế gian có đủ
thƣơng yêu và trọn công bình thì quyền Thiêng Liêng sẽ nhìn
nhận ngôi vị Thần, Thánh, Tiên, Phật của họ."

NGUYỄN DU (1766-1820)
Đức Nguyễn Du giáng Cơ, ngày 21-7-Giáp Tuất (30-8-1934):
Thƣa chào quí vị. Tệ sĩ hằng nghe cảm mộ và cũng là ngƣời
một hội một thuyền, nên bạo gan đến chung cùng bàn luận.
Bác Thanh Tâm Tài Nhân đời hằng ít có, đắc thời thì cần
nhiếp chánh hóa dân, thất thế nắm văn chƣơng tô điểm tục.
Thƣa cùng quí Ngài. Giọt huyết lệ của Tệ sĩ đổ tại bổn Kiều,
chẳng khác chi câu văn ai oán của mấy Ngài nơi: "Nữ Trung
Tùng Phận".
"Khối đa sầu có thể nhắc sầu,
"Tâm ái quốc rộng thƣơng phục quốc."
Cƣời... Tệ sĩ không muốn viết.
THI
Dặm hồng không ngán trộm phong ba,
Đồ ngọc mong tô đẹp nƣớc nhà.
Mƣợn bóng hồng nhan lau nét hận,
Cậy đƣờng phong nguyệt trổi hơi hòa.
Khóc than thổ võ thanh lâu khách,
Thúc giục quan nha cậy mụ Bà.
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Dời đổi triều đình Từ-Hải chí,
Chấn hƣng văn hiến tiếng diêu ca.
Có nhiều câu chƣa đoạt ý nhƣng quen văn pháp rất nhiều
không trọn phù ba nhƣ trƣớc, dạ câu thi thƣờng làm mới hay,
bỏ lâu ra lụt. Thăng.
(Trích Danh nhân tri Thiên đạo của Quang Minh)
Tiểu sử: Nguyễn Du hiệu là Tố Nhƣ, Thanh Hiên, con Nguyễn
Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn
chƣơng vƣợt hẳn bạn bè, nhƣng học vị chỉ là Tam trƣờng (Tú
tài). Nguyễn Du gặp nhiều khó khăn hồi còn thanh niên. Mƣời
một tuổi mồ côi cha, mƣời ba tuổi mất mẹ, suốt đời trai trẻ ăn
nhờ ở đậu: hoặc ở nhà anh ruột (Nguyễn Khản), nhà anh vợ
(Đoàn Nguyễn Tuấn), có lúc làm con nuôi một võ quan họ Hà
và nhận chức nhỏ: chánh thủ hiệu uý. Do tình hình đất nƣớc
biến động, chính quyền Lê Trình sụp đổ, Tây Sơn quét sạch
giặc Thanh, họ Nguyễn Tiên Điền cũng sa sút tiêu điều: "Hồng
Linh vô gia, huynh đệ tán". Nguyễn Du trải qua 10 năm gió bụi.
Năm 1802, ra làm quan với triều Nguyễn đƣợc thăng thƣởng
rất nhanh, từ Tri huyện lên đến Tham tri (1815), có đƣợc cử
làm chánh sứ sang Tàu (1813). Ông mất vì bệnh thời khí (dịch
tả), không trối trăn gì, đúng vào lúc sắp sửa làm chánh sứ
sang nhà Thanh lần thứ hai.
Nguyễn Du có nhiều tác phẩm. Thơ chữ Hán nhƣ Thanh Hiên
thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục. Cả ba tập này,
nay mới góp đƣợc 249 bài nhờ công sức sƣu tầm của nhiều
ngƣời. Lời thơ điêu luyện, nhiều bài phản ánh hiện thực bất
công trong xã hội, biểu lộ tình thƣơng xót đối với các nạn
nhân, phê phán các nhân vật chính diện và phản diện trong
lịch sử Trung Quốc một cách sắc sảo. Một số bài nhƣ Phản
chiêu hồn, Thái Bình mại ca giả, Long thành cầm giả ca, đã
thể hiện rõ rệt lòng ƣu ái trƣớc vận mệnh con ngƣời. Những
bài viết về Thăng Long, về quê hƣơng và cảnh vật ở những
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nơi Nguyễn Du đã đi qua đều toát lên nỗi ngậm ngùi dâu bể.
Nguyễn Du cũng có gắn bó với cuộc sống nông thôn, khi với
phƣờng săn thì tự xƣng là Hồng Sơn liệp hộ, khi với phƣờng
chài thì tự xƣng là Nam Hải điếu đồ. Ông có những bài dân ca
nhƣ Thác lời con trai phƣờng nón, bài văn tế nhƣ Văn tế sống
hai cô gái Trƣờng Lƣu, chứng tỏ ông đã tham gia sinh hoạt
văn nghệ dân gian với các phƣờng vải, phƣờng thủ công ở
Nghệ Tĩnh. Tác phẩm tiêu biểu cho thiên tài Nguyễn Du là
Đoạn Trƣờng Tân Thanh và Văn tế thập loại chúng sinh, đều
viết bằng quốc âm. Đoạn trƣờng tân thanh đƣợc gọi phổ biến
là Truyện Kiều, là một truyện thơ lục bát. Cả hai tác phẩm đều
xuất sắc, tràn trề tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, phản ánh sinh
động xã hội bất công, cuộc đời dâu bể. Tác phẩm cho thấy
một trình độ nghệ thuật bậc thầy.
Truyện Kiều đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn
hoá Việt Nam. Nhiều nhân vật trong Truyện Kiều trở thành
điển hình cho những mẫu ngƣời trong xã hội cũ, mang những
tính cách tiêu biểu Sở Khanh, Hoạn Thƣ, Từ Hải và đều đi vào
thành ngữ Việt Nam. Khả năng khái quát của nhiều cảnh tình,
ngôn ngữ, trong tác phẩm khiến cho quần chúng tìm đến
Truyện Kiều, nhƣ tìm một điều dự báo. Bói Kiều rất phổ biến
trong quần chúng ngày xƣa. Ca nhạc dân gian có dạng Lẩy
Kiều. Sân khấu dân gian có trò Kiều. Hội họa có nhiều tranh
Kiều. Thơ vịnh Kiều nhiều không kể xiết. Giai thoại xung quanh
cũng rất phong phú. Tuồng Kiều, cải lƣơng Kiều, phim Kiều
cũng ra đời. Nhiều câu, nhiều ngữ trong Truyện Kiều đã lẫn
vào kho tàng ca dao, tục ngữ. Từ xƣa đến nay, Truyện Kiều
đã là đầu đề cho nhiều công trình nghiên cứu, bình luận và
những cuộc bút chiến. Ngay khi Truyện Kiều đƣợc công bố
(đầu thế kỷ XIX) ở nhiều trƣờng học của các Nho sĩ, nhiều văn
đàn, thi xã đã có trao đổi về nội dung và nghệ thuật của tác
phẩm. Đầu thế kỷ XX, cuộc tranh luận về Truyện Kiều càng sôi
nổi, quan trọng nhất là cuộc phê phán của các nhà chí sĩ Ngô

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

338

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng phản đối phong trào cổ xuý
Truyện Kiều do Phạm Quỳnh đề xƣớng (1924).
Năm 1965, Nguyễn Du chính thức đƣợc nhà nƣớc làm lễ kỷ
niệm, Hội đồng hoà bình thế giới ghi tên ông trong danh sách
những nhà văn hoá thế giới. Nhà lƣu niệm Nguyễn Du đƣợc
xây dựng ở làng quê ông xã Tiên Điền. Trƣờng viết văn để
đào tạo những cây bút mới mang tên ông.
Nguyễn Du: giáng cơ ngày 30-8-1934:
Bậc Thanh tâm tái nhân đời hằng ít có.
Đắc thời thì cầm nhíp chánh hóa dân,
Thất thế nắm văn chƣơng tô điểm tục.

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822-1888)
Ông hiệu Trạch Phủ, quê làng Tân Khánh, huyện Bình Dƣơng,
tỉnh Gia Định. Bị mù, ngồi nhà dạy học, nên còn đƣợc gọi là
Đồ Chiểu. Sau về Ba Tri, tỉnh Bến Tre dạy học, bốc thuốc. Tác
phẩm chính gồm có: Lục Vân Tiên, Dƣơng Từ Hà Mậu, Ngƣ
tiều y thuật vấn đáp.
Trong truyện thơ Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu đã sáng
tác ra chàng Nho sinh họ Lục rất đặc biệt:
Câu 9-12 tả họ Lục xuất thân từ cửa Khổng sân Trình, theo
nghiệp Nho gia:
Đặt tên là Lục Vân Tiên,
Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành.
Theo thầy nấu sử sôi kinh,
Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao.
Sau khi thọ nạn, mù mắt, chàng thƣ sinh họ Lục nƣơng thân
cửa chùa (Phật) và đƣợc ông Tiên (Lão) ban thuốc Tiên chữa
cho mắt đƣợc sáng lại. Câu 1665-1668 tả:
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Đoạn này tới thứ ra đời,
Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.
Nửa đêm nằm thấy ông Tiên,
Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra.
Nhƣ vậy, dù Nguyễn Đình Chiểu không phát biểu về Tam giáo
đồng nguyên hay đồng tông, tác giả qua cách hƣ cấu một
truyện thơ đã cho thấy tinh thần Tam giáo đề huề, không có
giới hạn, thành kiến, ngăn ngại.
Tóm lại trải qua các triều đại, trong mƣời chín thế kỷ, tuy sử
sách không còn lƣu giữ đƣợc nhiều, nhƣng bằng những tƣ
liệu văn học còn sƣu tập đƣợc, với các tác giả tiêu biểu, đã
thấy rõ rằng ở Việt Nam đã đƣợc xác lập sớm và rất lâu dài
các quan điểm trong sáng về:
- Tam giáo đồng nguyên hay Tam giáo nhất nguyên (cùng một
nguồn phát sinh),
- Tam giáo đồng tông (cùng một ông tổ sinh ra),
- Tam giáo nhất gia (cùng một nhà),
- Tam giáo đồng quy (cùng đi về một đích).
Các dẫn chứng văn học trên đây cũng cho thấy từ xƣa dân tộc
Việt Nam đã biết đối chiếu Tam giáo để tìm đến chỗ đồng nhất
lý. Trong khi đó ở châu Âu, mãi đến nửa cuối thế kỷ XX ngƣời
ta mới biết đến khoa tôn giáo đối chiếu (comparative religions),
khởi sự từ năm 1939 tại Viện đại học Oxford, nƣớc Anh. Nói
cách khác, ở Việt Nam ngay từ xa xƣa đã sẵn có con đƣờng
Tam giáo đồng nguyên để rồi sẽ dẫn đến hệ luận là vạn giáo
nhất lý. Nghiên cứu con đƣờng Tam giáo Việt Nam trong tinh
thần đồng nguyên và nhất lý cũng là để sau này góp phần tìm
hiểu diễn trình Dịch hóa, chu nhi phục thủy: Từ Đại đạo phát
sinh Tam giáo đạo; từ Tam giáo đạo trở về nguồn gốc Đại đạo.
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NGUYỄN MẠNH BẢO (Tên)
Đức Hộ Pháp nói: "Với một tấm lòng vàng quí báu ông
NGUYỄN MẠNH BẢO đã khảo-cứu KINH này trong 20 năm
công phu mới xuất-bản ra đời để cùng đồng-bào và các Đạo
hữu đƣợc một phần nào thấu-triệt đƣợc ĐẠI ĐẠO, thì "Đại
Đạo tri hành thiên hạ vi công" không còn lâu vậy. Vì lẽ ấy BầnĐạo giới-thiệu với tất cả đồng-bào Việt-Nam cũng nhƣ tất cả
dân tộc hiểu biết và trân trọng Hòa-bình quyển KINH này.
Trong đó có tiềm tàng một cái gì Thiêng-liêng của nhân loại,
của vũ-trụ. Bần-Đạo mong rằng KINH này sẽ phổ biến trong
khắp thế-giới của loài ngƣời."

NGUYỄN NGỌC THƠ (Tên)
(Xem Thái Đầu Sƣ Thái-Thơ-Thanh)
Nguơn linh Ngài là Từ Hàng Ðạo Nhơn
Tức là Quan Âm Bồ Tát. Tầm nguyên thì Phật Từ Hàng tu đắc
Đạo ở Phổ Đà Sơn, "Phổ Đà Sơn giải qủa Từ Hàng" cũng là
Quan Âm Bồ Tát.
Ngài Đầu Sƣ Thái Thơ Thanh, thế danh là Nguyễn Ngọc Thơ,
tên thật là Nguyễn Văn Tơ, sanh năm 1873 tại quận Bãi Xàu
tỉnh Sóc Trăng, sau lên Sài gòn lập nghiệp ở Tân Định. Thân
sinh là Ông Nguyễn Hƣng Học, cháu ruột của Trung Quân
Nguyễn Văn Thiền, vốn dòng trâm anh thế phiệt, Trung hƣng
công thần
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ có chấp nối duyên vợ chồng với Bà
Lâm ngọc Thanh ở Vũng Liêm, tục gọi là Bà Huyện Xây (Lâm
Ngọc Thanh). Hai Ông Bà đều đƣợc Đức Chí Tôn độ theo
Đạo. Về sau bà Lâm Ngọc Thanh đắc phong Nữ Đầu Sƣ,
Thánh danh là Lâm Hƣơng Thanh.
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Ngày 2-7-Bính Dần (dl 9-8-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài
Thơ làm Phối Sƣ phái Thái, cầm quyền Thái Chánh Phối Sƣ,
Thánh danh là Thái Thơ Thanh.
Ngày 17-2-Quí Dậu (dl 12-3-1933), Ngài Thái Thơ Thanh đƣợc
thăng lên Quyền Thái Đầu Sƣ.
Cả hai nhà nghiệp chủ này vừa giàu sản nghiệp lại vừa giàu
đạo đức nên đã góp một công quả rất lớn trong buổi đầu nhƣ
mua đất hiến làm Toà Thánh và các cơ sở…
Bài Thánh Ngôn Ðức Chí Tôn dạy Ngài Ðầu Sƣ
Thái Nƣơng Tinh. Ðức Chí Tôn nói:"Thiên cơ Thầy đã thố lộ
nơi Thơ, rán xem đó mà liệu trong lúc sau nầy".
Ngày 08-12-Bính Dần (dl 11-1-1927) Ðức Chí Tôn giáng dạy
Ngài Thái Thơ Thanh nhƣ sau:
ÐS. II. 177: "Thơ, con đừng lo lắng về Chơn thần con lắm vậy
nghe...Nhiều phen Thầy nghe con vái, nhƣng mà ngày giờ
chƣa đến nên Thầy chƣa nói. Ngày nay Thầy tỏ thiệt cho con
hiểu. Con là một chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát. Con đã hiểu
rồi, vậy từ đây phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh
nghe.
Thầy chẳng nói căn cội của Nƣơng e con giận. Vậy Thầy cũng
nói luôn để cho anh em nhìn nhau, thƣơng yêu nhau. Nó là
Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à! Nó lập ngôi vị cho con, nó đi
một đƣờng với con mà hành Đạo cho tới ngày hai con đến đắc
quả đặng trở về cùng Thầy.
Lâm Thị Ái Nữ! nhƣ lời Thầy nói thì hai con phải thƣơng yêu
nhau hơn nữa, hầu sau khỏi thẹn với nhau, nghe con!"
Lúc 12g30 trƣa ngày 26-06-Bính Dần (dl: 04-08-1926)
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ cầu nguyện Thầy. Thầy giáng dạy:
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"Con Thơ, sau này Thầy sẽ trọng dụng con. Con là ngọn đèn
thứ nhì để đốt cho thiên hạ chúng sanh thấy đƣờng mà đi.
Ngày giờ gần hết, con phải ráng trai giới cho khá đặng luyện
Đạo cho dễ. Con phải nghe Thánh Ngôn dạy cách trai giới.
Phải đó Thơ, con cũng ráng theo Trung mà truyền mối Đạo.
Từ đây, Thầy đặng gặp hai ngọn đèn sáng lạng vô cùng.
Thơ, con tụng Kinh Ngọc-Hoàng thƣờng ngày động đến tòa
sen của Thầy à con! Con lâu lâu tụng đặng cho nhớ và hiểu
nghĩa, chớ chẳng phải tụng kinh mà thành Tiên Phật đặng.
Con phải luyện Đạo mới thành đặng chớ! Thơ, con ráng tập
chấp bút, Thầy chỉ vẽ cho. Thơ nghe! Khi con ngồi thì Thần
con cho tỉnh, chẳng nhớ chi hết. Khi Thầy giáng thì làm cho
con khó chịu một chút, rồi Thầy dạy con viết, mƣờng tƣợng
nhƣ con đặt ra vậy, mà không phải con đặt đâu. Thầy đƣa
Thần con theo Thầy lên không, đặng Thầy dạy nó viết chữ chi
thì nó cứ viết theo, chớ nó không biết gì hết. Khi ấy con có hơi
khó chịu, nhƣ điển dính tay con vậy. Ấy là Thầy giáng, song
con đừng có lòng sợ thì Thầy mới dễ giáng. Đãi, con lấy 9 cây
nhang đặng Thầy làm phép trấn Thần cho nó".
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ chấp bút. Ngày 28-6-Bính Dần (dl: 68-1926).
Thầy dạy: Cái trách nhậm của ba con rất quan hệ trong việc
Đạo, nhứt là Thơ, con đã hƣởng chán mùi trần, con đã đủ biết
điều hay điều dở ở đời nầy ra làm sao. Con phải riêng nghĩ lại
tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con ôi!
Thơ, nhƣ con không chê việc phò cơ thì Thầy cho chấp cơ với
Hậu những lúc có đàn tại nhà con. Còn bạn phò loan của Hậu
còn lâu gặp. Thầy đã cho phép nó kiếm tập rồi.
Con khá nghe lời Thầy, việc bút cơ là việc lớn trong Đạo, nên
khi nào phò cơ chấp bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo
lƣợng điều chi trong trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh
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chí Phật của con mà làm cho xứng đáng cái vai tuồng mà
Thầy đã định.
Con ôi! Cái bả vinh hoa, con đã thấy tƣờng tận rồi, nào có ra
chi, chi bằng biết Đạo hết lòng độ vớt chúng sanh, trẻ thơ
trông cậy nơi con nhiều đó con à! Cái công quả ấy, nếu con
làm đƣợc thì con hƣởng nhãn tiền, vì con làm nghĩa cho nhơn
sanh thì con đƣợc toại chí, rồi cái đạo tâm của con nó nở nhƣ
tòa sen. Con sẽ thấy ấn chứng nhãn tiền, chớ không phải đợi
sau mới thấy đâu. on đã hiểu ý Thầy chƣa? Tự ý con muốn
định sao, Thầy cho vậy. Lịch, con truyền Đạo cho Thơ rõ.

NGUYỄN NGỌC TƢƠNG (1881-1951)
Là một Chức sắc Đại Thiên phong có tên là TƢƠNG (Nguyễn
Ngọc Tƣơng) làm Đốc phủ, Chủ quận Cần Giuộc, nhập môn
vào Đạo Cao Đài, đƣợc Đức Chí Tôn phong là Thƣợng Chánh
Phối Sƣ Thƣợng Tƣơng Thanh. Sau nầy, Ngài tách ra lập Chi
phái Bến Tre.
- Ông Nguyễn-Ngọc-Tƣơng Tri-phủ chủ Quận Cần-giuộc, là
ngƣời đứng vào số 05 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
Ông Nguyễn Ngọc Tƣơng sanh ngày 26-5-Tân Tỵ (dl: 22-61881) tại làng An Hội, tỉnh Bến Tre, thuở nhỏ học tại Collège
Mỹ Tho, rồi lên Sài Gòn học ở Lycée Chasseloup Laubat, đậu
bằng Thành Chung năm 1902, xin làm Thơ ký phòng Thƣợng
Thơ. Làm nơi đây đƣợc một năm thì xin về làm Thơ ký nơi
Tòa Bố tỉnh Bến Tre suốt 17 năm liền.
Năm 1919, thi đậu ngạch Tri Huyện, đƣợc bổ làm Chủ Quận
Châu Thành Cần Thơ, rồi Chủ Quận Hòn Chông (Hà Tiên).
Đến năm 1924 thì đổi về làm Chủ Quận Cần Giuộc, qua năm
1927 đổi ra làm Chủ Quận Xuyên Mộc (Bà Rịa).
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Ông nhập môn vào Ðạo Cao Ðài vào tháng 2 năm Bính Dần
(1926), thọ phong Thƣợng Chánh Phối Sƣ ngày 17-5-Bính
Dần (dl: 26-6-1926). Năm 1930, thăng lên Quyền Ðầu Sƣ.
Ðầu năm 1934, ông Nguyễn Ngọc Tƣơng và Lê Bá Trang tách
khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, rút về làng An Hội lập Ban Chỉnh
Ðạo và sau đó biến thành Chi phái Bến Tre.
Ngày 8-01-Ất Hợi (dl: 11-2-1935) Ðại Hội Vạn Linh phái Bến
Tre bầu ông Tƣơng lên làm Giáo Tông phái Bến Tre.
Ngày 7-04-Ất Hợi (dl: 9-5-1935) cử hành Lễ Ðăng điện cho
Ngài Tƣơng lên ngôi Giáo Tông ở Thánh Thất An Hội Bến Tre,
và từ đó, Thánh Thất An Hội gọi là Tòa Thánh Bến Tre.
Từ năm 1942 đến 1951, ông Tƣơng thƣờng nhập tịnh trong
Tịnh Thất riêng, lúc đó ông thƣờng tự xƣng là Lý Giáo Tông.
Ngày 14-4-Tân Mão (dl 19-5-1951), ông Tƣơng qui, tháp đƣợc
xây dựng ngay trƣớc Thánh Thất An Hội, Bến Tre.
Ðức Quyền Giáo Tông giáng cơ cho biết: Ông Nguyễn Ngọc
Tƣơng là chơn linh của Ngô Tôn Quyền tái kiếp.

NGUYỄN NHẠC (ĐỐI VỚI CAO ĐÀI) (Tên)
Từ khi Chúa Trịnh Sâm lui về Thuận Hóa, đất Quảng Nam lại
thuộc về Tây Sơn. Năm Bính Thân (1776) Nguyễn Nhạc sai
em là Nguyễn Lữ đem thủy quân vƣợt bể vào đánh Gia Định,
lấy đƣợc Sài gòn, Chúa Nguyễn phải chạy về Biên Hòa.
Nguyễn Nhạc thấy thế mình mỗi ngày một mạnh, bèn sửa lại
thành Đồ Bàn, rồi đến tháng 3 năm Bính Thân (1776) tự xƣng
là Tây-Sơn-Vƣơng và phong chức cho mọi ngƣời. Nguyễn
Nhạc ra Bắc viếng Lê Chiêu Thống có nói: "Vì họ Trịnh hiếp
chế cho nên chúng tôi ra giúp nhà Vua; nếu bằng đất nƣớc họ
Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhƣng mà của nhà Lê thì
một tấc cũng không dám lấy, xin mong nhà Vua gắng sức làm
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việc, giữ yên cõi đất để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là phúc
của hai nƣớc đấy". Hôm sau anh em Tây Sơn rút về Nam.
_______________________________

Chợ lớn, 5-6-Bính Tý
Nguyễn Nhạc, chào chƣ Đại Đức.
Gặp bạn tâm đầu để chơn viếng nghĩa.
-Cao Tiếp Đạo bạch thầm:…
-Dạ, một tâm này một tình kia chẳng khác, nên mới có câu
"Đồng bịnh tƣơng thân, đồng khí tƣơng cầu". Cao Quân nghe:
Lƣỡi gƣơm khởi nghĩa dựng Nam đô,
Là phép tự do định địa đồ,
Lê thứ Trịnh còn gầy đất Bắc,
Phong cƣơng Nguyễn hỡi chém Nam đô.
Phân đôi đất Việt non hoành định,
Xẻ nửa Nam châu rƣớc quỉ vô…(thiếu)
Ngày 12-2-Giáp Tuất (dl:22-2-1934) tại Phạm Môn, Tây Sơn
Nguyễn Nhạc có giáng cơ nguyên văn nhƣ:
Tây Sơn Nguyễn Nhạc
Xin chào nhà chƣ Đại Triết – Cƣời! Cảm ơn hoài cố hậu tình.
Thƣa cùng chƣ vị, tục ngữ có câu: "Đồng bịnh tƣơng thân,
đồng khí tƣơng cầu" nên Tiểu nhân nầy mạo hiểm đến thỏ thẻ
đôi lời: Ôi! chẳng biết công bình của thế là dƣờng nào mà
ngẫm lại nhiều mặt anh hào vẫn để nhục nơi cõi hƣ không
thanh bạch, mà thỉnh thoảng tai nghe Tây Sơn thế nầy, Tây
Sơn lẽ nọ. Chiếu theo một đoạn lịch sử láo xƣợc, dối gian mà
làm cho nhục cho kẻ tận trung vì nƣớc, thật là buồn. Tiểu nhân
nhớ khi sanh thời nhằm một thế kỷ Việt Quốc khuynh nguy,
thần gian nghịch thạnh. Nào là xua quyền, nào là cầu mị. Trịnh
thắng Mạt suy, Nguyễn Cƣờng Bắc phản. Trong, vua không
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biết cầu hiền, ngoài chúa cả lòng soán nghiệp. Ai đã để trí
cùng ông thì thấy rõ ác cƣờng hiền bại. Một khoảng đất Thanh
hóa sản xuất lắm tài tình, những mỗi khóa mục tại Kinh thì
gian quan đánh rớt. Dân đồng dân, nƣớc đồng nƣớc, mà thân
tôi tớ với quan viên xa cách nhƣ trời với vực.
Thƣa cùng quí vị, lê thứ đối quốc quyền chƣa dễ tự nhiên gây
loạn lạc. Cái sợ oai quyền cho đến nỗi ngoại hình hèn yếu là
bịnh của nhà Nam, chẳng dễ chi một Tiểu nhơn nầy làm cho
náo động nổi sôi dân khí. Dân Nam khi ấy vì ăn oán uống hờn
nên mới giúp cho Tệ đây ra khởi nghĩa vì dân, vì nƣớc, đành
dâng mảnh tâm hồn, phá hai Chúa điêu tàn, giúp Nam phong
thống nhất. Hỏi nếu lấy lẽ công suy đoán thì tội phƣớc định lẽ
nào? Chƣ vị phân dùm nghe thử?
- Dạ, đa tạ! - Dạ, nhục vinh chỉ do thắng bại mà thôi, có phải?
-Dạ, vậy thì sở hành quyết thắng của chƣ vị sẽ mỹ mãn, nồng
nàn, ƣớc sao chƣ vị lớn gan nhƣ chúng tôi buổi nọ.
Chúng tôi xin truy căn thì nguyên tổ bốn đời của Nguyễn Nhạc
là họ Hồ, cùng tổ với Hồ Quí Ly ngày trƣớc; ngƣời ở huyện
Hƣng Nguyên đất Nghệ An, gặp lúc Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh
đánh nhau, bị bắt đem vào ở ấp Tây Sơn thuộc đất Qui Nhơn.
Đến đời ông thân sinh là Hồ Qui Phúc dời nhà sang ở ấp Kiên
Thành, nay là làng Phù Lạc, huyện Tuy Viễn, sanh đƣợc ba
ngƣời con: con trƣởng là Nhạc, thứ là Lữ, thứ ba là Huệ. Anh
em ông Nhạc muốn khởi loạn mới lấy họ mẹ là Nguyễn để
khởi sự cho dễ thu phục nhơn tâm, vì rằng đất trong Nam là
đất của Chúa Nguyễn. Nguyễn Nhạc trƣớc làm Biện Lại ở Vân
Đồn, cho nên sau ngƣời ta kêu là Biện Nhạc. Nhƣng vì tánh
hay đánh bạc tiêu mất cả tiền thuế sợ phải tội bỏ đi vào rừng
làm giặc. Đến năm Tân Mão (1771) mới lập đồn trại ở đất Tây
Sơn chiêu nạp quân sĩ, ngƣời theo về càng ngày càng đông,
thƣờng hay lấy của nhà giàu chia cho ngƣời nghèo cho nên
những kẻ nghèo khó theo phục rất nhiều. Mục đích Nguyễn
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Nhạc muốn nhờ Đạo đính chánh với dân Việt Nam về cái án
lịch sử cho ông là ngụy, là loạn. Cũng còn khuyến khích cái
lớn gan của kẻ "áo vải" đã vì hạnh phúc của đồng bào trải gan
liệt sĩ thống nhất sơn hà, chống giặc trong, bình giặc ngoài,
dựng đặng nghiệp đế, quốc dân lạc nghiệp âu ca. Ông lại tiên
tri sở hành quyết thắng của Đạo Cao Đài sẽ mỹ mãn, nồng
nàn nhƣ ông đã làm thuở nào. Ngƣời đời hằng tƣởng rằng,
vua chúa ngoài đời có ăn thua gì đối với Đạo Cao Đài, vậy mà
khi thóat cảnh giả nầy, chơn linh họ vẫn về một cõi, biết rõ
rằng Chí Tôn đã định cho ngƣời nào nắm đặng tâm lý nhơn
sanh đem về nẻo chánh thì ngƣời đó thành công, chớ mƣợn
thế dựa ngoại lai để làm đài danh dự cho mình thì sớm hay
chầy cũng phải thất bại chua cay. Theo Tàu, theo Pháp, theo
Nhựt, theo Mỹ, theo Nga chúng ta đã thấy những hạng ấy chỉ
đƣợc một thời rồi quốc dân nguyền rũa muôn đời. Nên câu:
"Quan nhứt thời, Dân vạn đại". Nó thâm thúy làm sao. Qua
chẳng đƣợc bia miệng thế gian lại còn mang tội với Trời đất
quả là muội quá đỗi. Vậy mà hiện nay cũng vẫn có lắm kẻ lấy
thân dã tràng để lắp biển Đông, nghĩ cũng buồn cƣời. Có chi
vui bằng theo ngọn cờ cứu khổ của Đấng Từ Bi lo lau giọt
thảm cho đời, trải tình thƣơng Đại Đồng thiên hạ. Sống đƣợc
ngƣời biết ơn, thoát đƣợc siêu thoát tâm hồn thì có gì quí
hơn?

NGUYỄN PHAN LONG (Tên)
Qua lời thuật của một báo-giới nói về Đức Quyền Giáo-Tông,
sau ngày Ông qui Thiên rằng:
-"Tôi còn nhớ, cách chừng một năm nay, sau khi ông NguyễnPhan-Long lấy tƣ-cách Giáo Sƣ Cao-Đài lên Tòa Thánh TâyNinh ngồi làm chủ-tọa "Hội Vạn-Linh" để buộc tội ông GiáoTông mà rồi cũng không có hiệu-quả, ông Lê Văn Trung kêu
tôi mà nói: cái kết-quả của "Hội Vạn linh" này không phải là để
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rửa sạch những điều họ đã vu-cáo cho tôi, mà chính là để cho
"Đạo" đƣợc thêm một tín-đồ trí-thức "Nguyễn-Phan-Long". Lại
một hôm bàn về vấn-đề Tôn-giáo, tôi nói với Ông Lê Văn
Trung:
Tôi nhớ nhƣ tuồng một nhà văn-sĩ Ăng-Lê kia đã nói:
"Tôn-giáo này mà khác với Tôn-giáo kia cũng giống nhƣ
những nhà đăng cao, tuy là khi mới trèo lên, thì ngƣời ở bên
chân núi này, kẻ ở chân núi kia, chớ chừng đến trên đảnh
cũng gặp nhau một chỗ."

NGUYỄN PHÚC VÂN (Ngoại Hầu Cƣờng Để)
Đức Hộ Pháp tuyên bố tại phi trƣờng Tân Sơn Nhứt ngày 1210-1954 (năm Giáp Ngọ): "Đây là di hài của Đức Kỳ Ngoại
Hầu Cƣờng Để, quí danh là Nguyễn Phúc Vân, Ngài là đích
tôn của Đức Đông Cung Cảnh tức là Tông Chi Hoàng Tộc. Cả
toàn thể Quốc Dân đều biết dĩ vãng của Ngài. Ngài đã hy sinh
một đời sống lƣu vong nơi đất khách, cốt theo đuổi một mục
đích, là làm thế nào phục hồi vận mạng Tổ Quốc, độc lập thiệt
hiện. Ngài cũng nhƣ Bần Đạo, tâm hồn của Ngài phù hạp với
tâm hồn của Bần Đạo là chẳng lúc nào Ngài phân biệt màu
sắc chánh trị, cùng đảng phái, đoàn thể, Tôn Giáo. Một kiếp
sống của Ngài, chỉ có một mục đích là làm thế nào phục sự
vận mạng Tổ Quốc và đồng bào Việt Nam. Đau đớn thay! Trên
bốn chục năm lƣu vong nơi đất khách. Ngài theo đuổi một mơ
vọng mà Ngài không đạt đặng. Công chƣa thành, danh chƣa
toại, Ngài đã thành ngƣời thiên cổ nơi đất khách quê ngƣời."
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NGUYỄN THỊ HIẾU (1887-1971)
Nguyễn Thị Hiếu (Nữ Ðầu Sƣ Toà Thánh Tây Ninh).
Thế danh là Nguyễn Thị Hiếu. Bà cũng là bậc tiền bối, lập
công ngay từ thuở khởi khai Đại-Đạo.Bà đƣợc Thiên phong
Nữ Ðầu Sƣ Chánh vị ngày 24-10 Mậu-Thân (dl 13-12-1968).
Lúc sinh thời Bà đã tự tay viết Tiểu sử cho mình, hầu phút qui
Thiên dùng làm bài Tế điện. Bà Hiếu là hiền nội của Ngài Cao
Quỳnh Cƣ (Cao Thƣợng phẩm HIỆP-THIÊN-ĐÀI).
Bà là một trong 247 ngƣời ký tên vào tờ Khai Đạo.
Bài thài hiến Lễ:
Tu hành gắng chí lập dày công,
Đến buổi chung qui hƣởng phƣớc hồng.
Cửa Đạo gay-go trƣờng khổ hạnh,
Đƣờng Tiên nhàn rỗi bƣớc thong dong.
Lợi danh ví muốn cho đầy đủ,
Tội-lỗi càng thêm nỗi chất chồng
Cuộc thế chẳng qua trò mộng ảo,
Ngày về nhắm mắt nắm tay không!
Nữ Đầu-sƣ Nguyễn Hƣơng Hiếu
Bà là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ khai Đạo

NGUYỄN THỊ KIM (Tên)
(Đây là nói lên tinh thần vua tôi của ngƣời Việt Nam)
Bà Nguyễn Thị Kim là Hoàng Phi của vua Lê Chiêu Thống.
Chiêu-Thống sợ vua Quang Trung nên đã sang Tàu cầu cứu.
Bà chạy theo không kịp về ở ẩn nơi quê nhà mƣời mấy năm
trời. Chừng đem hài cốt vua Lê về nƣớc Bà lạy linh cữu Cố
quản rồi uống thuốc độc chết theo vua. Vì hy vọng của Bà là
sự thành công của vua, nên sự thất bại của nhà vua là cái chết
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của bà. Các thi nhân cảm phục tiết nghĩa ấy mà làm thi ca
tụng. Sau đây là hai bài thi:
VỊNH BÀ NGUYỄN PHI
Vạc nƣớc làu làu thế đã long,
Bọt bèo bao quản bƣớc long đong.
Dƣơng trần bợ ngợ, tôi xa chúa,
Cửa Phật bâng khuâng, vợ nhớ chồng.
Trời chẳng tựa cho ngƣời máu đỏ,
Đất xin dập lấy một mồ chung.
Hai vai tôi chúa và chồng vợ,
Nƣớc bốn ngàn năm một má hồng.
(Vô Danh)
KHÓC VUA
Nằm gai nếm mật mấy năm thừa,
Nắm cỏ đƣa về tấc đất xƣa.
Biển Bắc chín lần rồng lẫn sớm,
Non Nam một đảnh hạc về trƣa.
Tƣởng câu năm nọ nhƣ ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua đƣợc cuộc đời thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thƣa.
(Vô Danh)

NGUYỄN THỊ PHẨM (Tên)
Nguyễn Thị Phẩm là con gái của Ông Nguyễn Văn Tƣờng.
Bà là một trong 247 ngƣời ký tên vào tờ Khai Đạo.
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NGUYỄN THỊ RUỘNG (Tên)
Bà Nguyễn Thị Ruộng là Thân mẫu của Ngài Phạm Tấn Đãi
(Khai Đạo Hiệp-Thiên-Đài). Bà là một trong 247 ngƣời ký tên
vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN THỊ SANH (Tên)
Nguyễn Thị Sanh Bà là Hiền nội của ông Trƣơng Hữu Đức
(Hiến pháp Hiệp-Thiên-Đài). Bà nhập môn vào Đạo sớm, Đức
Chí Tôn phong Lễ Sanh, ngày 14-Giêng Đinh Mão(dl 15-21927).Thánh danh là Hƣơng Sanh.
Bà là một trong 247 ngƣời ký tên vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN THỊ NHIỀU (Tên)
Bà Nguyễn Thị Nhiều là Hiền nội của Ông Phạm Công Tắc
(Giáo chủ Đạo Cao-Đài) Bà hành Đạo ngay từ buổi đầu. Bà
đƣợc Thiên phong vào phẩm Nữ Chánh Phối Sƣ, điều hành về
Nữ phái.
Bà là một trong 247 ngƣời ký tên vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN THỊ THƠM (Tên)
Nguyễn Thị Thơm là Hiền nội của Ngài Lê thế Vĩnh (Tiếp Thế
Hiệp-Thiên-Đài).Bà Nguyễn Thị Thơm, đắc phong Lễ Sanh.
Thánh danh là Hƣơng Thơm.Trong kỳ phong Thánh Nữ phái
lần I ngày 14 tháng Giêng Đinh-Mão (dl 15-2-1927).
Bà là một trong 247 ngƣời ký tên vào tờ Khai Đạo.
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NGUYỄN THIÊN KIM (Tên)
Nguyễn Thiên Kim Ông là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ
khai Đạo

NGUYỄN TRUNG TRỰC (1838-1868)
阮忠直
Ông Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, Quản
Chơn, sinh khoảng 1838 tại Bình nhựt, huyện Cửu An, phủ
Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến-Lức, tỉnh Long
an). Tuổi trƣởng thành của ông đúng lúc lịch sử bƣớc vào giai
đoạn ngặt nghèo, bi thảm nhất, vận mệnh của dân tộc ngàn
cân treo sợi tóc, kẻ thù là bọn thực dân cƣớp nƣớc phƣơng
Tây có thế lực hùng mạnh và trang bị hiện đại.
Ngay từ khi Pháp đặt nền đô hộ nƣớc nhà, Nguyễn Trung
Trực đã tham gia vào việc phòng thủ và bảo vệ đồn Chí Hòa
dƣới quyền của lãnh binh Trƣơng Định. Tháng 12 năm 1861,
trƣớc phong trào nổi dậy của nhân dân ba Tỉnh miền Đông,
giặc Pháp rất hoảng sợ và khủng bố các phong trào yêu nƣớc.
Thời gian này Nguyễn Trung Trực chiến đấu trong hàng ngũ
nghĩa quân phía Tân an nhằm bảo vệ vùng Gò-công, địa bàn
chính của nghĩa quân là vùng Bến Lức, dọc theo sông Vàm Cỏ
Đông.
Ngày 10-12-1861 Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân lập
nên chiến công vang dội: đốt cháy tàu Espérance trên Vàm
Nhựt tảo làm cho địch thiệt mạng 17 ngƣời. Sau chiến thắng
này hàng loạt cuộc tấn công khác đánh vào tàu địch liên tiếp
nổ ra ở Bến Lức, Sông Trà…làm cho lực lƣợng Hải quân Pháp
lúng túng, bị động thấy rõ. Một viên tƣớng Pháp từng đánh giá
chiến thắng Nhựt-Tảo là "Khúc nhạc mở đầu cho cuộc Tổng
công kích hầu nhƣ toàn bộ các đồn lũy của ngƣời Pháp". Sau
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chiến công Nhựt-tảo, Nguyễn Trung Trực ra Huế nhận chức
Quản Cơ do triều đình phong tặng. Theo chế độ phẩm trật
quan lại thời Tự Đức thì chức Quản Cơ là bậc võ quan đƣợc
xếp vào hàng Chánh Tứ phẩm.
Ngày 20-6-1867, Pháp chiếm Vĩnh-Long, tiếp đó là các Tỉnh
Châu đốc, An giang, Hà tiên. Lúc này Nguyễn Trung Trực lui
về Hòn Chông. Khi thành Hà-Tiên rơi vào tay giặc, chẳng
những ông không nghe lịnh của triều đình trở về Bình Thuận,
trái lại Ông cùng một số nghĩa quân kiên trung xây dựng căn
cứ địa chuẩn bị lực lƣợng, chờ thời cơ tấn công địch. Ngày
16-6-1868, vào lúc 4 giờ sáng, ông chỉ huy nghĩa quân kết hợp
với nội-ứng tấn công đồn Rạch-giá. Tất cả giặc Pháp và lính
tay sai giữ đồn đều bị nghĩa quân giết sạch. Đồn Rạch-giá bị
nghĩa quân phóng hỏa đốt cháy rực trời. Sau những chiến
công vang dội của Nguyễn Trung Trực, giặc Pháp thất điên bát
đảo và đã điên cuồng truy sát nghĩa quân. Chúng tàn sát 700
ngƣời dân Rạch giá để trả thù trận tấn công đồn đó. Tên Việt
gian Trần Bá Lộc đƣợc cử từ Cái Bè đến Rạch giá để đối phó
với Nguyễn Trung Trực. Hắn đặt giải thƣởng 500 đồng cho ai
bắt đƣợc hoặc dâng thủ cấp của Nguyễn Trung Trực. Độc ác
hơn nữa, hắn còn cho bắt sống Mẹ của ông khi ông bỏ Hòn
Chông ra Phú Quốc với 40 ghe chở nghĩa quân. Ngày 19-91868 tên quan Tƣ của Pháp cùng tên đội trƣởng và 125 lính
mã tà tấn công Hàm Ninh, nghĩa quân đã nghi binh để tiêu hao
sinh lực địch rồi cuối cùng đánh úp, đẩy chúng rút khỏi Hàm
Ninh. Bọn giặc gọi thêm viện binh và quay sang tấn công
Dƣơng Đông, Phú đông, An Thái, Phƣớc lộc. Trong khi đó bà
vợ của Ông bị bệnh hậu-sản qua đời. Chôn cất vợ xong, ông
ẵm con đi xin sữa. Lúc đầu nhân dân còn dám cho con ông bú
thép, sau giặc Pháp khủng bố họ bỏ chạy hết vào rừng. Đứa
bé mới hơn một tháng tuổi khát sữa chết. Trong giây phút cuối
cùng nơi rừng sâu, trên tay ôm xác đứa con, mẹ thì bị bắt,
nhân dân thì bị khảo tra tàn sát dã man, nghĩa quân đang bị
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núng thế, thuốc súng không còn, thế giặc lại mạnh, ông đã
quyết định sự hy sinh và chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Trƣớc khi tấn công một trận quyết tử, ông đã hạ lệnh tập trung
hết nghĩa quân lại giải thích cặn kẽ cho mọi ngƣời hiểu đƣợc
tình thế. Sau đó, Nguyễn Trung Trực đã kêu gọi đánh trận cuối
cùng. Trong trận này chỉ có một số nghĩa quân đƣợc tuyển
chọn. Trƣớc khi ra trận ông đã quyết định hủy bỏ toàn bộ ghe
thuyền và cất dấu tất cả vũ khí. Ông gọi riêng Ngô Văn Soạn
là cận vệ thân nhất giáo ấn kiếm và để ông Soạn ở lại bảo vệ
căn cứ. Cuộc chiến diễn ra ác liệt tại vùng căn cứ, kéo dài qua
cánh đồng tràm đến bãi Ông Lang. Trên đƣờng rút lui ông cố
tình chạy về hƣớng Dƣơng Đông để xa dần vùng căn cứ. Qua
trận chiến đấu ác liệt, Ông bị thƣơng và ngất đi, không may
ông bị sa vào tay giặc. Chúng cấp tốc đƣa Ông về Dƣơng
Đông, sau đó rút quân. Giặc Pháp vui mừng vì bắt đƣợc Ông,
chúng giở trò đối xử tử tế, đƣa ông từ Rạch giá về Sai-gòn
bằng tàu Hải-Âu, suốt chặng đƣờng dài hơn một ngày đêm,
tên Việt gian Huỳnh-Công-Tấn cố hết sức khuyên Ông theo
Pháp để hƣởng chức tƣớc lợi lộc. Ông gác ngoài tai và khẳng
khái nói: "Tôi chỉ muốn làm một chức thôi, chức gì mà có
quyền chặt đầu tất cả bọn Tây". Đến Sài-Gòn, Nguyễn Trung
Trực bị giam tại khám lớn. VIAL là tên ngƣời Pháp trực tiếp hỏi
cung ông cũng phải công nhận "Trực có gƣơng mặt thông
minh, dễ gây thiện cảm đó là con ngƣời tự trọng, có tƣ cách
đáng quí và cƣơng nghị". Sau cuộc hỏi cung, thấy không dụ
hàng đƣợc Ông, Pháp Soái bực tức nói "Ông Lịch nè, dầu
Ông sống hay chết, binh lực Pháp cũng sẽ tận diệt quân phiến
loạn xứ này". Nguyễn Trung Trực ung-dung mỉm cƣời đƣa tay
chỉ ra sân cỏ xanh ôn-tồn đáp "Thƣa Pháp Soái, chúng tôi
chắc rằng chừng nào ngoại trừ cho hết cỏ trên mặt đất thì
chừng đó mới mong trừ diệt đƣợc những ngƣời ái quốc mà
Ngài giận dữ coi là quân phiến loạn". Câu nói này sau đƣợc
coi nhƣ chân lý "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nƣớc Nam mới hết
ngƣời Nam đánh Tây". Đô đốc Nam kỳ bấy giờ là OHIE thấy
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chẳng tài nào thuyết phục đƣợc Nguyễn Trung Trực theo Pháp
nên đã tuyên án xử tử Ông cùng một số nghĩa quân khác, bản
án đƣợc thi hành tại Rạch giá. Cái chết oanh liệt của Ông
Nguyễn Trung Trực làm xúc động lòng dân Việt Nam lúc bấy
giờ. Một nhà Nho yêu nƣớc Huỳnh Mẫn Đạt có bài thơ điếu để
ca ngợi những chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc:
Điếu Nguyễn Trung Trực
Thắng phụ nhung tƣờng bất túc luân,
Đồi ba đê trụ ức ngƣ dân.
Hỏa hồng Nhựt tảo oanh thiên địa,
Kiếm bạt Kiên giang khấp quỉ thần.
Nhất đán phi thƣờng tiêu tiết nghĩa.
Lƣỡng toàn vô úy báo quân thân.
Anh hùng cƣờng cảnh phƣơng danh thọ,
Tu sát đê đầu vị tử nhân.
(Huỳnh Mẫn Đạt)
弔 阮忠直
勝負戎墻不足論
頹波砥柱憶漁民
Hỏa 紅 日 早 轟 天 地
劍拔堅江泣鬼神
一旦非常標櫛義
兩 全 無 úy 報 君 親
英雄強顈芳名壽
羞殺低頭未死人
Dịch thơ:
Thắng bại chi bàn việc tƣớng quân,
Ngƣời chài trụ đá khúc gian truân.
Lửa hồng Nhựt Tảo râm trời đất,
Kiếm tuốt Kiên-giang rợn quỉ thần
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Một sớm nhẹ mình nêu tiết nghĩa,
Đôi đƣờng trọn chữ báo quân thân
Anh hùng cứng cổ danh thơm mãi
Lũ sống khom lƣng chết thẹn đầu
(Theo bản dịch Hào khí Đồng nai của Ca Văn Thỉnh)
Tóm lại: Nguyễn Trung Trực là một nhà lãnh đạo cuộc khởi
nghĩa chống Pháp tại Kiên giang (Rạch giá) Nam phần Việt
Nam; Tục gọi là Quản Chơn hay Quản Lịch. Ngài hƣởng ứng
lời kêu gọi Cần Vƣơng của vua Tự Đức. Vào năm 1861, ông
chiêu mộ đƣợc khá đông nông dân, nổi lên đánh phá các đồn
của Pháp ở vùng Tân an, đƣợc phong chức Quản Cơ. Ông
thâu đƣợc chiến công vẻ vang vào ngày 01-12-1861, đốt cháy
rụi chiếc pháo thuyền của giặc Pháp tên là Espérance tại Vàm
Nhật Tảo, thuộc tỉnh Long an hiện nay. Sau chiến công này
ông đƣợc phong chức Thành Thú Uỷ Hà Tiên. Sau khi ba tỉnh
miền Tây bị lọt vào tay giặc Pháp, ông liền rút quân về Hòn
Chông. Vào đêm 15-6-1866, nghĩa quân của ông ở Rạch giá
giết đƣợc 5 võ quan Pháp và đoạt đƣợc hơn 100 khẩu súng
cùng một số đạn dƣợc quan trọng. Trƣớc lực lƣợng hùng hậu
của đối phƣơng cùng thêm những ngƣời phản bội nhƣ Đỗ hữu
Phƣơng và Trần bá Lộc tố cáo ông. Hiện tình ấy ông đành
phải hy sinh để cứu mạng hàng trăm quân sĩ, nên ông giải tán
tất cả rồi tự ra hàng. Quân Pháp vô cùng mừng rỡ, lập tức đƣa
về Sài gòn để Soái phủ Nam Kỳ định đoạt. Ông Nguyễn Trung
Trực cam đành lãnh án tử hình vào ngày 27-10-1868 và bị
đem hành quyết tại Rạch giá. Tƣơng truyền, trƣớc khi lãnh án
tử hình, ông Nguyễn Trung Trực đã làm một bài thơ tuyệt
mạng, lời lẽ khí khái và thống thiết nhƣ sau:
Thƣ kiếm tùng nhung tự thiếu niên,
Yên gian đảm khí hữu long tuyền,
Anh hùng nhƣợc ngộ vô dung địa,
Bảo hậu thâm cừu bất đái thiên
Dƣới đây là bài dịch của Thi sĩ Đông Hồ:
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Theo việc binh nhung thủa trẻ trai,
Phong trần hăng hái tuốt gƣơm mài.
Anh hùng gặp phải hồi không đất.
Thù hận chan chan chẳng đội trời.
Để ca tụng sự nghiệp lẫy lừng của nhà Cách mạng dân tộc
Nguyễn Trung Trực, hậu thế đề hai câu đối (trích trong bài
điếu của ông Huỳnh Mẫn Đạt) đặt hai bên cổng vào Đình thờ
ông tại Kiên-giang nhƣ sau:
"Hoả hồng Nhựt tảo oanh thiên địa,
"Kiếm bạt Kiên giang khấp quỉ thần"
Nghĩa là: Lửa Nhựt tảo thiêu đốt phƣờng cƣớp nƣớc vang cả
đất trời. Kiếm Kiên giang vung lên làm cho quỉ sợ, khiếp oai
thần. Ngàn đời sau tên tuổi của Ngài còn mãi với núi sông.
Trong buổi Cao Đài Đại Đạo Ngài có giáng cơ tiên tri việc đời
việc nƣớc, nhắc nhở chúng sanh tu hành hầu tránh cảnh
nghiệp quả trả vay rồi khóc hận
Rạch Giá, đêm 01-10 Ất Mùi (dl: 14-11-1955).
Tôn Thần NGUYỄN TRUNG TRỰC
THI
TRUNG TRỰC trải thân giúp Nguyễn trào,
Lạc Hồng ngàn thuở rạng danh cao.
Việt Nam nhứt thổ thiên niên thạnh,
Đàn nội giáng lâm tỏ ý nhau.
Trƣớc nghi án mây sầu vần vũ,
Bấm đốt tay xem thử máy Trời.
Thấy đời tiêu diệt đến nơi,
Xót thƣơng nên mới để lời cạn phân.
Kìa Đại chiến đã gần rồi đó,
Khuyên chƣ Hiền chịu khó tu hành.
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Để mà thoát nạn chiến tranh,
Hết hai còn một ngƣời lành Trời thƣơng.
Nhìn thấy cảnh sa trƣờng máu đổ,
Nhìn Ngũ châu thành phố tiêu điều.
Ruộng vƣờn xơ xác quạnh hiu,
Đƣờng đi vắng vẻ dập dìu thây thi.
Khuyên bá tánh đừng vì danh lợi,
Khuyên chƣ nhu kíp tới Đài Cao.
Dầu cho sóng bủa nƣớc trào,
Đài Cao có sẵn không sao đến mình.
Đây ta nói chúng sinh đƣợc rõ,
Trận kỳ ba đã ló bóng rồi.
Kể từ nƣớc Việt chia đôi,
Can qua ngùn ngụt nhƣ hồi Đông Châu.
Nạn tƣơng sát thần sầu quỉ khốc,
Nạn thủy tai động đất lan tràn.
Bập bồng Tần quốc tan hoang,
Hoàng cung không Chúa, ngai vàng không vua.
Bom đạn nổ đền chùa sụp đổ,
Xác thây ngƣời chật lộ đầy sông.
Đế Thiên cho đến Cửu Long,
Xƣơng vun nhƣ núi, máu hồng nhƣ sông.
Nga, Trung Cộng, Mỹ không nhƣợng bộ,
Tiếp lần qua châu thổ nƣớc Lào.
Bốn phƣơng dấy động binh đao,
Thứ ba Thế chiến không sao tránh rồi.
Bom nguyên tử đến hồi tung nổ,
Biến cảnh trần nhƣ chỗ hoang vu.
Còn chăng là kẻ chơn tu,
Cơ Trời đã định chƣ nhu nên tầm.
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Đấng Thƣợng Đế cao thâm huyền diệu,
Khai Đạo Trời lấy hiệu Tam Kỳ.
Hiệp hòa Tam giáo Ngũ chi,
Ngôi Hai tái thế Từ bi không lƣờng.
Ngƣời đem rải tình thƣơng khắp chốn,
Thấy mặt trời cứu khổn trần gian.
Y quan xanh đỏ trắng vàng,
Cân đai rỡ rỡ, địa hoàn đều hay.
Phải nhớ kỹ Đạo khai tà khởi,
Quỉ Sa Tăng cũng tới đầy đàng.
Phá cho Thánh giáo nát tan,
Dẫn ngƣời lƣơng thiện vào đàng Bàng môn.
Chúng đủ thuốc mê hồn cám dỗ,
Sắc, Tài, Quyền tứ đổ đƣa ra.
Đẩy ngƣời rơi xuống mê hà,
Muôn đời ngàn kiếp thoát ra đƣợc nào!
Lập đảng phái chen vào chánh giáo,
Xuí môn đồ phản đạo hại Thầy.
Làm ngƣời nhƣ dại nhƣ ngây,
Không phân Nam Bắc Đông Tây đàng nào.
Anh em nhà giết nhau nhƣ địch,
Con một cha tạo khích gây hiềm.
Nhớ câu máu chảy ruột mềm,
Đến chừng thức tỉnh, tủi thân đã già.
......................
Khuyên thiện tín một lòng tu niệm,
Để thoát cơn nguy hiểm kỳ ba.
Đƣợc xem Đại hội Long Hoa,
Hƣởng đời Thánh đức nhà nhà yên vui.
Kiếu từ đàn nội xin lui.
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NGUYỄN VĂN CA
(Thái Chánh Phối Sƣ Thái Ca Thanh)
Nguơn linh Ngài là Độc giác Thanh Ngƣu tức là con trâu của
Ðức Lão Tử cƣỡi.
Năm 1931 Ngài Phối Sƣ Thái Ca Thanh rút khỏi Toà Thánh
Tây Ninh về Mỹ Tho lập Minh Chơn Lý trong cơ Ðạo phân chia
Chi phái. Ngài Ngọc Chƣởng Pháp Trần Đạo Quang hợp tác
với Minh Chơn Lý, sau đó thấy ông Ca và ông Phùng sửa đổi
hết cách thờ phƣợng, nên Ngài rút khỏi Minh Chơn Lý, xuống
Bạc Liêu hợp tác với ông Cao Triều Phát mở phái Minh Chơn
Ðạo năm 1935.
Nguyên căn của Phối Sƣ Thái Ca Thanh là Ðộc Giác Thanh
Ngƣu của Ðức Lão Tử giáng phàm. Truyền Trạng Phạm Văn
Ngọ là Từ Giáp cùng giáng phàm với. Thanh Ngƣu ở với Ðức
Lão Tử lâu năm nên có nhiều phép biến hóa huyền diệu
(truyện Ðông Du Bát Tiên).
Khi Đức Hộ Pháp đến Ngọc-Hƣ-Cung lãnh lịnh xuống trần lập
Đạo Cao-Đài có gặp Đức Thái Thƣợng Đạo-Tổ, Ngài cho
biết:"Hiền hữu sẽ bị Thanh Ngƣu xuống thế khảo Hiền Hữu,
nhƣng không sao, Lão sẽ cho Từ-Giáp xuống thế theo gìn giữ
nó".
Nguyên do: Đức Hộ Pháp đến Cung Đẩu Suất từ giã Đức LýLão-Quân. Ngay lúc mà Đức Hộ Pháp mặc khôi giáp rực rỡ
đến trình diện trƣớc Ngọc Hƣ Cung. Thanh ngƣu của Đức Lão
Tử kinh hoảng giựt mình chạy làm đứt dây sứt lỗ mũi, chạy
bay xuống thế đầu kiếp làm Nguyễn Văn Ca, với ý định trả thù
Hộ Pháp sau này gọi là báo thù "Sứt lỗ mũi trâu".
Đốc Phủ Ca, sau lập Chi phái Minh Chơn Lý chống đối ToàThánh Tây-Ninh dữ-dội, đến cuồng tín, không còn thờ ThiênNhãn và danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ nữa.
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Từ-Giáp giữ Thanh Ngƣu, khi đầu kiếp xuống trần để giữ ông
Ca là Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ.
Sau đó, Đức Hộ Pháp cho Ông Ngọ liên hiệp Chi phái của ông
Ca để kềm giữ. Ông CA chỉ sợ và nghe lời khuyên nhủ của
ông Truyền Trạng Ngọ mà thôi. Vì thế mỗi sự việc đều có
nguyên-nhân của nó. Dấu tích của ông Ca hiển hiện rõ nhƣ: lỗ
mũi có thẹo, nơi ngực có chòm lông, đụng đâu bạ đó, cũng
nhƣ trâu thƣờng vung sừng đụng trán đối phƣơng.
Cuộc Ân oán đối với Đốc Phủ Ca
Lúc đầu ông Đốc Phủ Ca làm Quận Trƣởng Châu Đốc. Ông
vâng lịnh Thực dân Pháp ruồng bố các nhóm Cách Mạng
chống Pháp đang lập căn cứ trong Thất Sơn, giết chết ông Cử
Ða và bắt học trò của Cử Ða là Bảy Do giao cho Pháp xử tử.
Chơn linh Ông Bảy Do là Phật Thầy Tây-An. Linh hồn Ông
Bảy Do lên kiện nơi Ngọc Hƣ Cung. Ngọc Hƣ Cung cho phép
ông Bảy Do báo oán và giao phận sự giục loạn trong nền Ðại
Ðạo của Ðức Chí Tôn để trục ngoại các thành phần phản đạo,
rửa ráy hàng ngũ Chức sắc cho trong sạch.
Theo luật báo oán, Ngọc-Hƣ-Cung cho phép ông Bảy Do báo
thù ông Ca về tội sát nhơn, báo cho Ông Ca tu không đƣợc, bị
khảo cho đến chết.
Lúc đƣơng quyền thì ông Quận-trƣởng nhiều uy quyền, ai
cũng sợ ông Ca, riêng ông Ngọ đối xử với ông bằng tình bạnbè thân mật vẫn gọi ông Ca bằng tiếng "mày, tao". Ông Ngọ
nói gì ông Ca cũng nghe cả (đó là ngƣời nài đối với con trâu
nên cả nễ nhau từ tiền kiếp đến giờ là vậy).
Khi Ông Ca chết Chi-phái này tan rã, vì không còn dấu vết gì
của Cao-Đài Toà-Thánh Tây-Ninh nữa, ông Ca là ngƣời phản
Đạo thứ nhứt.
Ngày 21-7-1934, tại Phạm Nghiệp, Ðức Hộ Pháp cùng Ngài
Cao Tiếp Ðạo phò loan, ông Bảy Do nhập cơ:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

362

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

BẢY DO
"Kính chào chƣ vị Ðại Ðức và chƣ Ðạo hữu,
- Xin cho biết phẩm vị.
- Thần. Thầy của Bần Tăng mắc chuyển cơ đặng giáo hóa
TRANG, TƢƠNG, nên đến không đặng, mới sai Bần Tăng
thƣa lại cùng chƣ quí vị.
Thƣa Ðức Hộ Pháp, Bần Tăng lấy làm bất nguyện vì buổi nọ
Ngọc Hƣ Cung ban lịnh cho trừ diệt Phủ CA đặng báo oán.
Bần tăng đã dụ nó vào Cấm Sơn và định đƣa luôn vào ngục
thất đặng sát hại, nào dè có lịnh Chí Tôn mật chỉ không cho
sát mạng. Sau Bần tăng muốn nhập thể nó làm cho nó điên
cuồng rồi bắt nó tự ải, nào dè Chí Tôn lại binh vực cấm ngăn
thêm nữa, chỉ cho hành bịnh mà thôi. Nay nó bị điêu tàn cơ giả
Ðạo nên mang bịnh thất tình, tƣởng khi Bần Tăng cũng còn
phƣơng tẩy hận.
Ngài nín nẩm lóng tin thì hiểu rõ hành tàng mọi lẽ. Còn hai
ngƣời TRANG, TƢƠNG thì Ngọc Hƣ Cung cho khảo. Thần
đặng phép thử, khử tà trừ trƣợc đủ ba năm khảo án, rồi dạy
dỗ cho nó trung tâm, rồi cho trở lại Hội Thánh.
- Không. Cƣời! Hạng Thiên Thánh mà vào phẩm Ðầu Sƣ sao
đặng. Bần Tăng tƣởng khi Ngài hiểu điều ấy chán chƣờng,
chẳng cần để luận. Họ chỉ lãnh Hàm phong là may mắn lắm
đó."

NGUYỄN VĂN CHỨC (1873-1956)
- Ông Nguyễn Văn Chức, Cai-tổng Chợ-lớn, là ngƣời đứng
vào số 23 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ông là một trong số 28 ngƣời
đứng tên trong Tờ Khai đạo. Ông
Nguyễn Văn Chức có ngƣời vợ là
Bà Trần Thị Trầm (1871-1947).
Năm 1926, ông đang làm Cai
Tổng Phƣớc điền Trung, đƣợc
Ngài Nguyễn Ngọc Tƣơng chủ
Quận Cần Giuộc khuyến khích
nên đã nhập môn vào cửa Đạo
Cao-Đài.Ông đã xây dựng nhiều
công trình phúc lợi cho dân địa
phƣơng nhƣ đắp đƣờng, làm cầu
(Cầu Thầy Cai..) Ông Nguyễn Văn Chức qui vị ngày 24-41956. Mộ phần ông bà hiện ở Ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành,
Cần Giuộc.

NGUYỄN VĂN ĐẠT
- Ông Nguyễn Văn Đạt Nghiệp-chủ Sài-gòn, là ngƣời đứng
vào số 11 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)

NGUYỄN VĂN HẬU (Nguyễn Trung Hậu) (18921961)
Nguyễn Trung Hậu: Tiên đạo Phò cơ Đạo sĩ, thọ phong ngày
15-03-Bính Dần. Qua ngày 12-01-Đinh Mão (dl: Chúa Nhựt
13-02-1927) Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên
Đài, Đức Chí Tôn phong Ngài Nguyễn Trung Hậu vào phẩm
Bảo Pháp Hiệp Thiên Đài.
-Ông Nguyễn-Trung-Hậu, Đốc học Trƣờng Tƣ-thục Đakao, là
ngƣời đứng vào số 20 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai
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Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
Năm sinh: Nhâm Thìn (1892)
Ngày qui: 07-09-Tân Sửu (1961)
(Xem thêm Bảo Pháp Hiệp-Thiên-Đài)
Thầy dạy: "Hậu, phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ".
(Ông còn có tên Nguyễn Trung Hậu) Ông sinh ngày 5 -3 năm
Nhâm-Thìn (dl 1-4-1892) tại xã Bình hòa, tỉnh Gia Định.
Ngày qui: 7-9 Tân-Sửu (Dl 16-10-1961) lúc 16g 50. Hƣởng thọ
70 tuổi tại nhà riêng ở Gia-Định.
Ông tên thật là Nguyễn Văn Hậu bút hiệu Thuần Đức. Thân
sinh là ông Nguyễn-Phục-Lễ, còn có tên Nguyễn Văn Nhiêu,
bút hiệu Tiết Văn, Đông y sĩ, làm bốn khóa Hội đồng địa hạt
Tỉnh Gia Định.Thân-mẫu là Bà LêThị Cơ, ngƣời gốc Bình
Định. Vợ là Bà Diệp Thị Nguy (thƣờng gọi là Diệp Thị Quy con
của ông Diệp Văn Chỉ và bà Dƣơng Thị Kiển). Ngày 15-3-Bính
Dần (dl 26-4-1926), Ðức Chí Tôn phong Ngài Nguyễn Trung
Hậu cùng với Ngài Trƣơng Hữu Ðức làm Tiên Ðạo Phò Cơ
Ðạo Sĩ. Hai Ngài trở thành cặp phò loan phổ độ. Ngày 12-1Ðinh Mão (dl 13-2-1927), Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh
Truyền Hiệp-Thiên-Đài, phong Ngài Nguyễn Trung Hậu vào
phẩm Bảo Pháp.
Đức Chí-Tôn thu phục Nguyễn trung Hậu
Năm 1925, ông Nguyễn Trung Hậu nghe đồn ông Tắc, ông
Cƣ, ông Sang xây bàn có vong về cho thi hay lắm, đồn tới tai
ông, bữa nọ ông Nguyễn Trung Hậu đến nhà ông Cao Quỳnh
Cƣ, ý ông muốn thử xem coi thiệt giả. Ông đến đó hầu đàn,
ông A.Ă.Â giáng gõ bàn cho ông Nguyễn Trung Hậu bài thi
dƣới đây:
Thi
THUẦN văn chất ĐỨC tài cao,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tên tuổi làng thơ đã đứng vào.
Non nƣớc muốn nêu danh tuấn kiệt,
Ðến hồi búa Việt giục cờ Mao.
Không ai biết cái biệt hiệu của ông Nguyễn Trung Hậu là
Thuần Ðức, cho nên ông mới chịu nhập môn.
Ông Cao Quỳnh Cƣ cầu ông A.Ă.Â giải nghĩa: Cờ Mao búa
Việt là vật binh quyền của Hiên Viên Huỳnh Ðế ban cho Trấn
chƣ Hầu đặng quyền chinh phạt. Ngũ Ðế Thƣơng Châu còn
dùng: Ðáng phạt thì phát cờ Mao, Ðáng giết thì ban búa Việt.
- Cờ Mao: thì màu hồng, trên lá cờ có đề bốn chữ "Mao trừ
loạn tặc".
- Búa Việt: trên lƣỡi có khắc bốn chữ "Việt sát phản thần".
Ông là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ khai Đạo

NGUYỄN VĂN HOÀI (Tên)
Nguyễn Văn Hoài là một trong số 247 ngƣời đã đứng tên vào
Tơ khai Đạo

NGUYỄN VĂN HƢƠNG
- Ông Nguyễn Văn Hƣơng, Giáo-viên Đa-kao, là ngƣời đứng
vào số 26 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)

NGUYỄN VĂN KINH (Giáo Sƣ Phái Ngọc)
- Ông Nguyễn Văn Kinh.Thầy tu, Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh, là
ngƣời đứng vào số 09 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
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Nguyễn Văn Kinh thọ phong Giáo-Sƣ phái Ngọc. Thánh danh
là Ngọc Kinh Thanh vào ngày mùng 8-6-Bính Dần,
Nguyễn Văn Kinh: Giáo Sƣ Ngọc Kinh Thanh, thọ phong ngày
08-06-Bính Dần (dl: Thứ Bảy, 17-07-1926).
Ông Kinh, sanh năm 1890 ở Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh, tu theo
Minh Sƣ, học trò của Thái Lão Sƣ Trần Ðạo Quang. Ông Kinh
có cất một cái am nhỏ ở làng Hữu Ðạo thuộc Cai Lậy để tu
học với Ngài Nguyễn Văn Tƣơng (sau thọ phong Thƣợng
Chƣởng Pháp). Khi Ngài Thƣợng Chƣởng Pháp Tƣơng qui
Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang đƣợc phong Quyền Thƣợng
Chƣởng Pháp. Về sau nữa, khi Ngài Ngọc Chƣởng Pháp Trần
Văn Thụ đăng Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang đƣợc ân phong
chánh vị là Ngọc Chƣởng Pháp). Ông có viết hai quyển sách
về Giáo Lý Ðạo Cao Ðài là: Giảng Ðạo Yếu Ngôn và Hội Lý
Xiển Chơn Luận. Giáo Sƣ Kinh có học thức uyên thâm, nên
đƣợc Ðức Chí-Tôn bổ đi thuyết đạo phổ độ nhơn sanh ở các
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1945, do máy bay Ðồng
Minh oanh tạc đánh Nhựt Bổn, Ông bị thƣơng nặng lúc đi trên
sông Vàm Cỏ, đƣợc đƣa về bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn thì
qui liễu, hƣởng 56 tuổi. (Tài liệu của Huệ Nhẫn)
Trong Thánh Ngôn chép tay của Bà Nữ Ðầu Sƣ Hƣơng Hiếu,
trang 53, có chép bài Thánh Ngôn nầy, nhƣng phần cuối có
thêm một đọan, xin chép bổ sung ra sau đây:
K...: Giáo Sƣ Ngọc Kinh Thanh (Nguyễn Văn Kinh)
"Tu thân chƣa xong thì thế nào mong mỏi trị quốc và bình
thiên hạ đặng. Các con ôi! Dƣới thế nầy, biết bao nhiêu là Môn
đệ của Thầy mà sao Thầy buộc mình lựa cho đặng: Trung,
Lịch, Minh, Kinh, Tƣơng. Các con chƣa biết sự quí trọng ấy,
mà đến ngày biết lại ăn năn đã muộn. Các con phải gẫm
những Thánh ngôn của Thầy cho lắm và liệu lấy mà xét mình."
Tiếp Cơ: Ngày 5-7-1926 (âl 26-5-Bính Dần)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"K... nghe Thầy dạy con. Ngƣời dƣới thế nầy muốn giàu có
phải kiếm phƣơng thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt.
Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật, muốn cho đắc đạo phải có công
quả. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trƣờng công
đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các
con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho con nghe, K... ôi!
Nếu chẳng đi đến trƣờng Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì
chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. K...con ôi! Cửa
Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn A Tỳ vốn nhiều ngƣời. Con
liệu mà hành đạo. Thầy thƣơng con chừng nào, ngày sau con
càng ăn năn tiếc chừng nấy. Thầy đã hiểu lòng con ăn năn
sám hối, nên Thầy đã tha tội trƣớc cho con rồi. Phận sự con
rất lớn, tại Ngọc Ðàn con sẽ thọ lịnh".
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo và cũng có
ký tên cùng với 28 vị tiền khai Đại-Đạo nữa.

NGUYỄN VĂN MẠNH (1894-1970)
(Xem Hiến Thế Hiệp-Thiên-Đài)
Sinh ngày: năm Giáp-Ngọ (dl 19-12-1894)
Qui thiên: 15-1-Canh-Tuất (1970)
Quê-quán: Tân Niên-Trung. Tỉnh Gò-Công
Cụ thân sinh là Nguyễn Văn Chợ, Xã Trƣởng và thân mẫu là
Bà Lê Thị Liễu, Giáo viên. Thời thơ ấu đi học đỗ bằng Tiểu học
ở Gò Công, rồi lên Sài Gòn ngụ nơi nhà ngƣời cậu là Cụ Đốc
Phủ Lê Quang Liêm học nơi trƣờng Tabert, đỗ bằng Trung học
Phổ Thông và bằng Tú Tài. Đến ngày 13-2-1927, Ngài đƣợc
Đức Chí Tôn ân phong vào Thập Nhị Thời Quân với phẩm
tƣớc là Hiến Thế Hiệp Thiên-Đài.
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NGUYỄN VĂN MUỒI (Tên)
- Thế vị Nguyễn Văn Muồi. Giáo Sƣ phái Ngọc. Thánh danh
Ngọc Muồi Thanh. Ông là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ
khai Đạo

NGUYỄN VĂN TRÒ (1886-1949) (Tên)
Ông Nguyễn Văn Trò, Giáo-viên
Sài-Gòn, là ngƣời đứng vào số 25
trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ
khai Đạo ngày 23-8 Bính-Dần,
nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
Ông là một trong số 28 ngƣời ký
tên TỜ KHAI ĐẠO. Ông là con thứ
9 của ông Nguyễn Văn Lừa (18461914) và bà Nguyễn Thị Lộc
(1847-1942) ông có vợ là Bà
Dƣơng Thị Ngại (1885-1965) nhị vị
có một gái là bà Nguyễn Nhƣ Ý.
Ông Học Ecole Normale d’Instituteurs. Năm 1926, ông Nguyễn
Văn Trò làm Giáo viên ở Sài gòn. Sau khi nhập môn vào Đạo
Cao Đài, Sau đó ông rời Tây Ninh và theo Chi Phái Bến Tre.
Ông là ngƣời có ký tên vào Tờ Khai Đạo cùng với 28 vị Tiền
khai Đại-Đạo và cả với 247 vị đầu tiên nữa.
Ông có hiến đất nhà xây dựng nên Thánh Thất Tân Hƣơng
(nay thuộc ban Chỉnh Đạo). Khoảng 1940, Thánh Thất Tân
Hƣơng bị thiêu huỷ, nhờ các vật dụng dỡ từ Thánh Thất Cầu
Kho nên bổn Đạo tạm dựng lại đƣợc phần nào, đến nay đã ổn
định khang trang.
Ông Nguyễn Văn Trò qui vị ngày 25-7 Kỷ Sửu (1949). Mộ
phần ông đặt tại Thánh Thất Tân Hƣơng Long An.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGUYỄN VĂN TƢƠNG (Tên)
Ngài Nguyễn Văn Tƣơng, tu theo đạo Minh Sƣ đến bực Thái
Lão Sƣ, sau nhập qua Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, đƣợc Đức
Chí Tôn phong Thƣợng Chƣởng Pháp. Ngài đăng Tiên tại làng
Hữu Đạo, Mỹ Tho, ngày 5-11-Bính Dần (dl 9-12-1926) hƣởng
48 tuổi.
Nguyễn Văn Tƣơng đƣợc phong là Thuyết Pháp Đạo sƣ
Chƣởng Quản Oai linh Đạo sĩ, Chƣởng Pháp Phái Thƣợng,
thọ phong ngày 24-07-Bính Dần (dl: Thứ ba, 31-08-1926)
Thầy dạy: Thứ bảy, 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần).
"Các con, Diêu đợi nghe. Trung, Lịch! Hai con phải dụng đại lễ
mà an táng Tƣơng nghe. Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem
Tƣơng vào Tam thập lục Thiên, phải để nó nơi Đông Đại Bộ
Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát đạt.
Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhƣng Ngƣời
giận Tƣơng không công quả, dâng Bộ Công Thiên thơ ra trống
trải lắm, tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi gì. Ngƣời nhứt định không
dự đến. Các con nghe à!
Vậy trong hịch văn sớ tấu, các con phải thƣợng nơi Tòa Tam
Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó.
Các con hiểu.
Lịch bạch Thầy về sự đại lễ...
Không con... Đại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái
Lão nghe. Trung, Lịch đứng tên.
Diêu! Con chƣa đặng định thần khi Thầy giáng há? Những lời
Thầy dạy con, phải sắp đặt phần nhơn đạo, rồi lấy hồn xác con
mà dùng về việc Đạo, nghĩa là con phải cho xong phận sự làm
ngƣời rồi lo hành Đạo mà thôi, con à! Thầy còn dạy con nhiều
nữa, Diêu!
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Trung, Lịch! Lễ ấy phải khởi đầu giờ Tý nghe.
Thầy ban ơn cho các con.
Thầy dặn con Trung (Thứ hai, 14-12-1926- (âl 10-11-Bính
Dần): "Lý Bạch phiền Tƣơng vì trong Sổ không nhiều công
quả, Ngƣời mới để cho nó chết. Con dặn cả môn đệ coi
gƣơng Tƣơng mà giữ mình. Ráng phấn chí lập thành Chánh
giáo, chẳng bao lâu đây, Thầy sẽ cho một phƣơng pháp rất
trọng để cho các con cứu độ nhơn sanh.

NGUYỄN VĂN TƢỜNG (Hoà Thƣợng Nhƣ Nhãn)
(1874-1938)
Ông Nguyễn Văn Tƣờng, Thông-ngôn Sở tuần cảnh Sàigòn, là
ngƣời đứng vào số 16 trong số 28 ngƣời ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8-Bính Dần, nhằm Thứ Tƣ: 29-9-1926)
Tức là Hoà Thƣợng Nhƣ Nhãn (Thích Từ Phong). Ông trụ trì
chùa Giác Hải. Hoà Thƣợng có quyên trong phật tử để xây cất
Từ-Lâm-Tự tại Gò Kén Tây ninh. Ông Bà Nguyễn Ngọc Thơ
đã tích cực đóng góp vào chi phí tạo tác chùa này.

NGUYỄN VĂN TƢỜNG (Thƣợng Tƣờng Thanh)
(1887-1939)
Ðức Chí Tôn phong chức Giáo Hữu phái Thƣợng, Thánh danh
Thƣợng Tƣờng Thanh. Ông Nguyễn Văn Tƣờng đã cho mƣợn
nhà làm nơi họp Ðại hội lập TỜ KHAI ÐẠO: Lúc đó Ông
Nguyễn Văn Tƣờng làm Thông Ngôn cho Sở Tuần Cảnh,
nhận thấy sự huyền diệu của Ðức Chí Tôn nên Ông nhập môn
theo Ðạo. Nhà của Ông Tƣờng ở trên một phần đất rộng
khoảng 1500m2. Vâng lịnh Ðức Chí Tôn, hai Ngài Ðầu Sƣ mời
các Chức sắc và tín đồ họp Ðại hội vào 8 giờ tối ngày 23-8Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bính Dần (dl 29-9-1926) tại nhà Ông Nguyễn Văn Tƣờng ở
hẻm 237 bis đƣờng Galliéni (nay là đƣờng Trần Hƣng Ðạo).
Thế nên có đủ chỗ cho quí Ngài Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc
Lịch Nguyệt tổ chức Ðại hội gồm 247 vị hiện diện, lập Tờ Khai
Ðạo. Ông Nguyễn Văn Tƣờng thƣờng xuyên hành đạo tại
Thánh Thất Cầu Kho, mất vào ngày 26-9-Kỷ Mão (dl 7-111939). (Tài liệu của Huệ Nhẫn).
Ðêm nay, ngày nầy (23-8-Bính Dần) hai Ngài Thƣợng Trung
Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt họp Ðại hội Chức sắc và tín đồ tại
nhà Ông Nguyễn Văn Tuờng để dự thảo Tờ Khai Ðạo gởi lên
nhà cầm quyền Pháp. Số ngƣời dự họp lên tới 247 vị. Hằng
năm, vào ngày 23-8 nầy nơi Thánh Thất Nam Thành Sài gòn
đều có làm Lễ Kỷ niệm ngày lập TỜ KHAI ÐẠO. Đức Quyền
Giáo Tông nhắc lại rằng: "Khi Cầu Cơ thì Ðấng Chí-Tôn giáng
kêu tôi dạy phải cho Môn-đệ của Thầy tối 23 tháng 8 tựu tại
nhà Ðạo Hữu Tƣờng đây. Tôi không biết rõ Thánh-ý, điều tôi
vâng mạng cho chƣ Ðạo-Hữu hay lời Thánh truyền tới bữa 23
tháng 8 năm Bính-Dần, là ngày 29 Septembre 1926 chƣ Ðạo
Hữu tựu tại đây rồi cầu Ðấng Chí-Tôn giáng dạy tôi phải biên
tên hết các Nam Nữ lƣỡng phái đặng đứng Tờ Khai Ðạo cho
Chánh phủ, khi ấy có mặt tại nơi đàn hết thảy là 247 vị Ðạo
Hữu Nam Nữ".
Ông là một trong 247 ngƣời ký tên vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN VƢƠNG NHẤT THỐNG NƢỚC NAM
1. Nguyễn Vƣơng Ánh ở Tiêm La:
Tháng tƣ năm Ật-Tỵ (1785), ông Nguyễn Huệ đánh phá ở Mỹ
tho, Nguyễn Vƣơng thế cô, lại phải sang nƣơng nhờ nƣớc
Tiêm. Đến khi các tƣớng sĩ đã biết ngài ở Tiêm La, đều lục tục
kéo sang bái yết, bấy giờ có quan cũ là Lê Văn Câu (còn gọi
Quân hay Duân) đem 600 ngƣời sang theo giúp. Vua nƣớc
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Tiêm để cho ngƣời Việt Nam ở riêng một chỗ gọi là Long Kỳ, ở
ngoài thành Vọng Các (Bangkok).
Nguyễn Vƣơng bèn phân trí mọi ngƣời đi làm các việc: ngƣời
thì đi làm ruộng để lấy thóc gạo nuôi quân, ngƣời thì đi ra các
đảo làm sẵn chiến thuyền, ngƣời thì đi lẻn về Gia Định, chiêu
tập những kẻ nghĩa dũng để đợi ngày khôi phục. (Nay ở
Bangkok có một chỗ gọi là làng Gia Long tức là chỗ Nguyễn
Vƣơng ở ngày trƣớc). Lúc bấy giờ nhân có quân Diến Điện
sang đánh Tiêm La, Nguyễn Vƣơng cùng với bọn Lê Văn Câu,
Nguyễn Văn Thành đem quân bản bộ đi đánh giúp nƣớc Tiêm.
Nguyễn Vƣơng lại có công trừ đƣợc những giặc Mã Lai
thƣờng vẫn hay đến quấy nhiễu ở mặt bể. Bởi thế nên nƣớc
Tiêm lại càng trọng đãi vua tôi nhà Nguyễn.
2. Nguyễn Vƣơng về lấy Gia Định:
Trong khi Nguyễn Vƣơng còn phải nƣơng náu ở đất Tiêm La,
ông Nguyễn Huệ tiến binh ra Bắc Hà giết Trịnh Khải, tôn vua
Lê, rồi về đƣợc phong là Bắc Bình Vƣơng, đóng ở Phú Xuân.
Ông Nguyễn Nhạc xƣng là Trung Ƣơng Hoàng Đế, phong cho
Nguyễn Lữ làm Đông Định Vƣơng vào giữ đất Gia Định.
Nhƣng chẳng đƣợc bao lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ
không hòa với nhau. Nguyễn Nhạc đem quân Phú Xuân vào
vây thành Qui-Nhơn nguy cấp lắm. Nguyễn Nhạc phải vời Đô
đốc Đặng Văn Chân đem quân ở Gia Định ra cứu. Từ đó quân
thế của Tây Sơn ở Gia Định đã kém, ở các nơi lại có nhiều
đảng theo về Chúa Nguyễn, rồi nổi lên đánh phá, làm cho
quân Tây Sơn càng ngày càng khó giữ. Vả trong mấy anh em
Tây Sơn chỉ có Nguyễn Huệ là anh hùng hào kiệt hơn cả, mà
đã ra chuyên giữ mặt Bắc, thì công việc mặt Nam phó mặc
Nguyễn Lữ là ngƣời tầm thƣơng, cho nên thế Tây Sơn ở mặt
ấy thành ra suy nhƣợc.
Lúc bấy giờ Nguyễn Vƣơng ở Tiêm La vẫn có ngƣời đi về tin
tức, biết có cơ hội lấy đƣợc đất Gia Định, mà cũng biết rằng
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ngƣời Tiêm La vẫn không giúp đƣợc cho mình lại còn có bụng
ghen ghét: nhƣ năm Đinh Mùi (1787) có ngƣời Bồ Đào Nha
đƣa quốc thƣ cho Nguyễn Vƣơng xin đem binh và thuyền ở
thành Goa lại giúp. Vua Tiêm La biết việc ấy làm không bằng
lòng, Nguyễn Vƣơng phải từ chối và tạ ơn ngƣời Bồ Đào Nha.
Đến khi đƣợc tin rằng đất Gia Định có thể lấy đƣợc, Vƣơng
bèn để thƣ lại từ tạ vua Tiêm La, rồi nửa đêm đem Vƣơng
mẫu và cung quyến xuống thuyền về nƣớc. Bấy giờ là tháng
bảy năm Đinh Mùi (1787).
Nguyễn Vƣơng đi qua đảo Cổ cốt có ngƣời nhà Thanh tên là
Hà Hỉ Văn thuộc về Thiên Địa Hội đem mấy ngƣời đến xin
theo giúp. Vƣơng về đất thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ
đến Hà Tiên cho ngƣời đƣa Vƣơng mẫu và cung quyến ra ở
Phú Quốc, rồi cùng mọi ngƣời về đóng ở Long Xuyên. Lúc bấy
giờ Nguyễn Vƣơng đi đến đâu, những ngƣời hào kiệt ra theo
rất nhiều lại có tƣớng Tây Sơn là Nguyễn Văn Trƣơng đem
300 quân, 15 chiếc thuyền ra hàng. Qua tháng 6, Vƣơng vào
cửa Cần Giờ, quân thế to lắm, Đông Định Vƣơng Nguyễn Lữ
khiếp sợ để quan Thái phó Phạm Văn Tham ở lại giữ thành
Sài Gòn rồi lui về đóng ở Lạng Phụ, thuộc Biên Hòa. Nguyễn
Vƣơng sai ngƣời trá làm một cái thƣ của Nguyễn Nhạc gửi
cho Nguyễn Lữ, trong thƣ bảo phải giết Phạm Văn Tham đi,
rồi Vƣơng sai ngƣời giả tảng đƣa lầm cho Phạm Văn Tham,
Phạm Văn Tham bắt đƣợc cái thơ ấy sợ hãi, lập tức về Lạng
Phụ để phân giải tình oan với Nguyễn Lữ, nhƣng Nguyễn Lữ
thấy tự nhiên Phạm Văn Tham kéo quân đến, lại có cờ trắng đi
trƣớc, tƣởng là Văn Tham đã hàng nhà Nguyễn rồi, vội vàng
bỏ thành chạy về Qui-Nhơn, đƣợc ít lâu thì mất.
Phạm Văn Tham trở về giữ thành Gia Định đánh phá đƣợc
quân nhà Nguyễn. Nguyễn Vƣơng phải rút quân về miền Mỹ
Tho, chỉ còn đƣợc 300 quân và vài mƣơi chiếc thuyền, thế lực
đã núng lắm. Nhƣng nhờ có mộ thêm đƣợc mấy nghìn quân
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Cao Miên và lại có mấy toán quân Tây Sơn về hàng, cho nên
quân thế mới hơi vững.
Bấy giờ lại nhờ có Võ Tánh là tƣớng giỏi ra giúp, cho nên
Nguyễn Vƣơng lại tiến lên đánh Nƣớc Xoáy, Phạm Văn Tham
lùi về đóng ở Ba Thắc.
Võ Tánh là ngƣời ở Biên Hòa, có ngƣời anh tên là Võ Nhân
làm thuộc tƣớng Đỗ Thanh Nhân. Sau Đỗ Thanh Nhân bị giết,
Võ Nhân tụ quân Đông Sơn làm phản, đánh lại Chúa Nguyễn,
nhƣng chẳng bao lâu cũng bị bắt, phải giết. Võ Tánh mới đem
dƣ đảng Đông Sơn của anh về giữ Vƣờn Trầu (thuộc Gia
Định), rồi sau lại về đóng ở Gò Công, xƣng là Tổng Nhung, thủ
hạ có mấy vạn ngƣời, quân Tây Sơn đã bị đánh phá nhiều lần,
thƣờng nói rằng: "Trong bọn tam hùng đất Gia Định, Võ Tánh
là anh hùng bậc nhất, không nên phạm đến". Khi Nguyễn
Vƣơng ở Tiêm La về có sai Nguyễn Đức Xuyên đến dụ Võ
Tánh về giúp. Đến khi Nguyễn Vƣơng về đóng ở Nƣớc Xoáy,
Võ Tánh đem bộ hạ đi đuổi đánh Phạm Văn Tham, rồi đến
tháng tƣ năm Mậu Thân (1788) mới đem Võ Văn Lƣợng,
Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô, Trần Văn Tín đến hành tại bái
kiến Nguyễn Vƣơng. Nguyễn Vƣơng mừng rỡ, phong cho làm
Tiền Phong Dinh Chƣởng Cơ và lại gả cho bà Ngọc Du Công
Chúa là em gái. Bọn Võ Văn Lƣợng đều đƣợc phong làm cai
cơ.
Qua tháng 7 năm ấy (1788) Nguyễn Vƣơng đem quân về đóng
ở Ba Giồng, rồi sai Tôn Thất Hội và Võ Tánh đem binh vào
đánh quan đốc chiến Tây Sơn là Lê Văn Minh ở đồn Ngũ Kiều,
đốt phá cả đồn trại, bắt đƣợc tƣớng sĩ rất nhiều. Lại có tƣớng
là Nguyễn Văn Nghĩa phá đƣợc quân Tây Sơn ở Lộc Dã (tức
là Đồng Nai). Tháng tám thì Nguyễn Vƣơng vào thành Gia
Định, chiêu yên trăm họ, sửa sang phép tắc và phong thƣởng
cho các tƣớng sĩ. Bấy giờ quan Thái bảo Tây Sơn là Phạm
Văn Tham vẫn đóng ở Ba Thắc; Vƣơng sai giữ các cửa bể
không cho quân Tây Sơn chạy thoát, rồi sai Nguyễn Văn Nhàn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sang Tiêm La báo tiệp; sai Nguyễn Văn Nhân và Trƣơng Phúc
Giáo ra Phú Quốc đón Vƣơng mẫu và cung quyến về Gia
Định.
Sang năm Kỷ Dậu (1789) Phạm Văn Tham ở Ba Thắc đem
binh xuống thuyền định ra bể về Qui-Nhơn, nhƣng Nguyễn
Vƣơng đã sai Lê Văn Câu (còn gọi Duân), Tôn Thất Hội, Võ
Tánh, Nguyễn Văn Trƣơng hợp binh lại đánh ở Hỗ Châu, quân
Phạm Văn Tham không phá đƣợc vây, lại phải lui về Ba Thắc.
Văn Tham chờ không thấy viện binh, liệu thế giữ không nổi,
bèn đem binh ra hàng, đƣợc ít lâu bị tội phải giết.
Từ đó toàn đất Gia Định thuộc về Chúa Nguyễn cả.
3. Nguyễn Vƣơng sửa sang mọi việc ở Gia Định:
Nguyễn Vƣơng thu phục đƣợc đất Gia Định rồi, lập ra luật
pháp, không cho dân gian đánh cờ bạc, lại nghiêm cấm phù
thủy và đồng bóng để giữ phong tục cho khỏi sự mê hoặc.
Trƣớc hết Vƣơng lo chỉnh đốn những việc thuế khóa, việc
canh nông, để lấy lƣơng tiền nuôi tƣớng sĩ và tu bổ việc vũ bị.
Lại đặt ra các sở công đồng để các quan văn võ hội nghị mọi
việc quốc quân và lo sự tiến binh đánh Tây Sơn.
4. Việc khai khẩn điền thổ:
Đất Gia Định lúc bấy giờ chi ra làm 4 doanh là: Phiên Trấn,
Trấn Biên, Trấn Vĩnh và Trấn Định, nhƣng vì phải loạn lạc mãi,
dân sự đói khổ, ruộng đất bỏ hoang, lƣơng thực không đủ.
Nguyễn Vƣơng bèn sai văn thần là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang
Định, Ngô Tùng Chu, Hoàng Minh Khánh cả thảy là 12 ngƣời
làm Điền tuấn quan để khuyên nhủ quân dân cố sức làm
ruộng. Từ lính phủ binh cho đến ngƣời cùng cố đều bắt phải
làm ruộng cả. Hễ ai không chịu thì bắt phải làm lính để thay
cho phủ binh.Đến mùa lúa chín, thì cứ mỗi ngƣời cày ruộng
đồng bằng phải nộp 100 cơ, mà ai cày ruộng núi thì phải nộp
60 cơ trở lên. Ai nộp đủ lệ ấy, nhƣ phủ binh thì đƣợc miễn cho
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một năm không phải đi đánh giặc, mà dân đinh thì đƣợc miễn
cho một năm giao dịch. Ai không nộp đủ thì không đƣợc dự
vào lệ miễn ấy. Lại mộ những dân ở các nơi đến làm ruộng,
gọi là điền tốt. Quan điền tuấn lấy ruộng đất bỏ hoang cấp cho
để cày cấy. Ai không có đủ trâu bò mà cày bừa, thì quan cũng
cấp cho, rồi đến mùa phải trả bằng thóc. Nguyễn Vƣơng lại
phát trâu bò và điền khí cho quân dân, bắt đi khai khẩn những
nơi rừng núi để làm ruộng gọi là đồn điền, rồi đến mùa lấy thóc
để vào kho, gọi là đồn điền khố. Các quan văn võ đều phải mộ
ngƣời lập thành đội, gọi là đồn điền đội, mỗi năm mỗi ngƣời
phải nộp 6 hộc thóc. Còn dân mà ai mộ đƣợc 10 ngƣời trở lên,
thì cho làm cai trại và đƣợc trừ sƣu tịch.
Cách Nguyễn Vƣơng khai khẩn đất Gia Định thật là khôn
khéo, khiến cho đất Nam Việt trƣớc là một chỗ đất bỏ hoang,
không có ngƣời ở, mà sau thành ra một nơi rất đông ngƣời và
rất trù phú trong nƣớc Nam ta. Ấy cũng là một cái công lớn
của ông Nguyễn Phúc Ánh vậy.
5. Việc buôn bán:
Nguyễn Vƣơng lập lệ: phàm những thuyền của khác mà có
chở những đồ gang, sắt, kẽm và lƣu hoàng, thì quan mua để
làm binh khí và cho cứ theo số hàng nhiều ít, đƣợc chở thóc
gạo về nƣớc. Bởi vậy những khách buôn bán cũng vui lòng
đem đồ hàng đến bán. Vƣơng lại sai quan ở doanh Trấn Biên
cứ theo giá chợ mà mua lấy đƣờng cát để đổi cho những
ngƣời Tây Dƣơng mà lấy đồ binh khí.
6. Ông Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh ở Pháp về:
Từ mùa đông năm Giáp Thìn (1784), ông Bá Đa Lộc đem
Hoàng Tử Cảnh cùng với Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn
Khiêm xuống tàu sang Tây; đi qua Ấn Độ Dƣơng và thành
Phong-ti-thê-ri (Pondichéry) đất Ấn Độ, ở lại gần 20 tháng, rồi
đến mùa xuân năm Đinh Mùi (1787), thì chiếc tàu chở ông BáĐa-Lộc mới vào cửa Lorient ở phía Tây nƣớc Pháp Lan Tây.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ông Bá-Đa-Lộc đƣa Hoàng Tử Cảnh vào yết kiến Pháp Hoàng
Louis XVI. Pháp Hoàng lấy Vƣơng lễ tiếp đãi Hoàng Tử và
giao cho Thƣợng thƣ
Mỗi một cơ là 42 bát. Ngoại giao bộ là De Montmorin Bá Tƣớc,
thƣơng nghị với ông Bá Đa Lộc việc sang giúp Nguyễn
Vƣơng.
Đến ngày 28 tháng 11 năm 1787 thì ông Bá Đa Lộc và De
Montmorin bá tƣớc ký tờ giao ƣớc, đại lƣợc nói rằng:
1-Vua nƣớc Pháp thuận giúp cho Nguyễn Vƣơng 4 chiếc tàu
chiến và một đạo binh: 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 hắc
binh ở Phi Châu (Cafres) và đủ các thứ súng ống thuốc đạn.
2-Vì vua nƣớc Pháp có lòng giúp nhƣ thế, Nguyễn Vƣơng phải
nhƣờng đứt cho nƣớc Pháp cửa Hội An (Faifo) và đảo Côn
Lôn (Poulo-Condore).
3-Nguyễn Vƣơng phải để cho ngƣời nƣớc Pháp ra vào buôn
bán tự do ở trong nƣớc, ngoại giả không cho ngƣời nƣớc nào
ở Âu Châu sang buôn bán ở nƣớc Nam nữa.
4-Khi nào nƣớc Pháp có cần đến lính thủy, lính bộ, lƣơng
thực, tàu bè ở phƣơng Đông, thì Nguyễn Vƣơng phải ứng biện
cho đủ giúp nƣớc Pháp.
5-Khi Nguyễn Vƣơng đã khôi phục đƣợc nƣớc rồi, thì phải cứ
mỗi năm làm một chiếc tàu, y nhƣ tàu của nƣớc Pháp đã cho
sang giúp, để đem sang trả cho Pháp Hoàng
Tờ giao ƣớc ký xong rồi, Pháp Hoàng xuống chiếu giao cho
quan Tổng trấn thành Pondichéry ở đất Ấn Độ, tên là De
Conway bá tƣớc, kinh lý việc sang giúp Nguyễn Vƣơng.
Ngày mồng 8 tháng chạp tây, năm 1787, ông Bá Đa Lộc vào
bái tạ Pháp Hoàng Louis XVI, rồi đem Hoàng Tử Cảnh xuống
tàu về nƣớc Nam. Nhƣng đến khi sang tới thành Pondichéry,
vì De Conway bá tƣớc có chuyện bất hòa với ông Bá-Đa-Lộc,
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cho nên Bá tƣớc mới tìm cách ngăn trở việc giúp Nguyễn
Vƣơng, rồi làm sớ về tâu Pháp Hoàng xin bãi việc ấy đi, lấy cớ
rằng sự đem binh sang cứu viện Nguyễn Vƣơng là việc rất khó
mà không có lợi gì. Pháp đình thấy sớ của De Conway bá
tƣớc nói nhƣ vậy cũng lấy làm nản; vả lại lúc bấy giờ chính
phủ còn đang bối rối về việc trong nƣớc, dân cách mệnh đã
rục rịch cả mọi nơi, cho nên bỏ việc ấy không nói đến nữa.
Ấy cũng vì có De Conway bá tƣớc, cho nên việc sang cứu viện
Nguyễn Vƣơng không thành, bởi vậy sau ông Faure chép
truyện ông Bá- Đa-Lộc, có tiếc rằng: "Ví bằng lúc bấy giờ
chính phủ nƣớc Pháp mà sẵn lòng giúp ông Bá-Đa-Lộc, thì có
lẽ ông ấy đã lập nên cho nƣớc Pháp thành cuộc bảo hộ ở An
Nam ngay từ cuối đời thập bát thế kỷ, khiến cho về sau khỏi
phải dùng đến sự chiến tranh mới xong công việc" (Tờ giao
ƣớc này hiện còn ở Ngoại Giao Bộ ở Paris và đã biên rõ ở
sách ông Gosselin)..
Ông Bá-Đa-Lộc thấy De Conway bá tƣớc không chịu xuất binh
thuyền, bèn đứng lên đi mộ ngƣời, mua tàu và súng ống khí
giới để đem sang giúp Nguyễn Vƣơng.
Đến tháng 6 năm Kỷ Dậu (1789), ông Bá-Đa-Lộc và Hoàng Tử
Cảnh đi chiếc tàu chiến Méduse về đến Gia Định. Các tàu
buôn chở súng ống thuốc đạn cũng lục tục sang sau.
Bấy giờ những ngƣời Pháp tên là Chaigneau (Nguyễn Văn
Thắng), túc là chúa tàu Long, Vannnier, (Nguyễn Văn Chấn),
tức là chúa tàu Phụng, De Forcant (Lê Văn Lăng), Victor
Ollivier (ông Tín), Dayot v.v... cả thảy đến non 20 ngƣời theo
ông Bá-Đa-Lộc sang giúp Nguyễn Vƣơng; Vƣơng phong quan
tƣớc cho cả mọi ngƣời để luyện tập quân sĩ, làm tàu, đúc súng
và chỉnh đốn mọi việc vũ bị.
Từ đó, thế lực của Nguyễn Vƣơng mỗi ngày một mạnh, tƣớng
tá mỗi ngày một đông, lƣơng thực nhiều, quân sĩ giỏi, việc
đánh phá Tây Sơn đã chắc lắm rồi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tháng tƣ năm Tân Hợi (1791), bà Thứ phi sinh ra Hoàng tử
thứ tƣ lên là Đảm, tức là vua Thánh Tổ ở làng Tân Lộc, gần
Sài Gòn bây giờ. Đến tháng ba năm Quý Sửu (1793), thì
Vƣơng lập Hoàng Tử Cảnh làm Đông Cung, phong chức
nguyên súy, lĩnh tả quân doanh.
7. Nguyễn Vƣơng đánh Qui Nhơn lần thứ I:
Nguyễn Vƣợng đã khôi phục đƣợc đất Gia Định rồi, nghỉ ngơi
hơn một năm để chỉnh đốn mọi việc. Đến tháng tƣ năm Canh
Tuất (1790) mới sai quan chƣởng tiền quân là Lê Văn Câu
đem 5.000 quân thủy và quân bộ ra đánh lấy Bình Thuận, sai
Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành đem quân đi làm tiên phong.
Chẳng bao lâu nhà Nguyễn lấy đƣợc đất Phan-Rí và hạ đƣợc
thành Bình-Thuận. Nhƣng vì Lê Văn Câu và Võ Tánh hai
ngƣời không chịu nhau, Nguyễn Vƣơng bèn lƣu Lê Văn Câu ở
lại giữ Phan Rí, triệu Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành về Gia
Định. Lê Văn Câu đem quân ra đóng ở Phan Rang bị quân
Tây Sơn đến vây đánh, phải cho ngƣời đi gọi Võ Tánh và
Nguyễn Văn Thành trở lại cứu, nhƣng Võ Tánh không chịu trở
lại, chỉ có Nguyễn Văn Thành đƣa binh đến đánh giải vây rồi
cùng Lê Văn Câu về giữ Phan Rí.
Lê Văn Câu lấy điều bại binh ấy làm thẹn, xƣng bệnh
không ra coi việc binh nữa. Đến khi về Gia Định nghị tội phải
cách hết chức tƣớc, Lê Văn Câu uống thuốc độc tự tử..
Quân nhà Nguyễn ra đánh Tây Sơn lần ấy không lợi;
vả bấy giờ là mùa tháng 7, gió bắc thổi mạnh, cho nên Nguyễn
Vƣơng truyền rút quân về Gia Định để đợi mùa gió thuận thì
mới đem quân đi đánh nhau, cho nên ngƣời đời bấy giờ gọi là
giặc mùa.
Năm Nhâm Tý (1792) tháng ba, nhân khi mùa gió Nam thổi
mạnh, Nguyễn Vƣơng sai tƣớng là Nguyễn Văn Trƣơng cùng
với Nguyễn Văn Thành, Dayot và Vannier (Nguyễn Văn Chấn)
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đem chiến thuyền từ cửa Cần Giờ ra đốt phá thủy trại của Tây
Sơn ở cửa Thị Nại (cửa Qui-Nhơn) rồi lại về.
Tháng ba năm Quý Sửu (1793) Nguyễn Vƣơng để Đông Cung
ở lại giữ đất Gia Định, sai Tôn Thất Hội cùng Nguyễn Huỳnh
Đức và Nguyễn Văn Thành đem bộ binh ra đánh Phan-Rí.
Nguyễn Vƣơng cùng với Nguyễn Văn Trƣơng và Võ Tánh
đem thủy sƣ đi đánh mặt bể. Đến tháng năm thì chiến thuyền
của Nguyễn Vƣơng vào cửa bể Nha Trang rồi lên đánh lấy
phủ Diên Khánh và phủ Bình Khang, sau lại ra đánh lấy phủ
Phú Yên.
Mặt thủy, Nguyễn Vƣơng đƣợc toàn thắng, còn mặt bộ, thì
Tôn Thất Hội chỉ lấy đƣợc phủ Bình Thuận mà thôi. Vƣơng
bèn sai ngƣời đƣa thƣ giục Tôn Thất Hội phải kíp tiến binh lên
hội với thủy sƣ, để hai mặt cùng ra đánh QuI-Nhơn.
Khi quân của Nguyễn Vƣơng vào cửa Thị Nại, vua Tây Sơn là
Nguyễn Nhạc sai Thái Tử là Nguyễn Bải, đem binh ra chống
giữ. Nguyễn Vƣơng bèn mật sai Võ Tánh đem binh lẻn đi hội
với toán quân Tôn Thất Hội và Nguyễn Văn Thành để đánh tập
hậu. Quân của Nguyễn Bảo bị hai mặt đánh lại, chống không
nổi, phải bỏ chạy về Qui-Nhơn. Từ đó quân thủy và quân bộ
của Nguyễn Vƣơng tƣơng thông đƣợc với nhau. Vƣơng bèn
sai Tôn Thất Hội, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn
Thành đem binh tiến lên đánh thành Qui-Nhơn.
Nguyễn Nhạc phải sai ngƣời ra cầu cứu ở Phú Xuân. Bấy giờ
vua Quang Trung đã mất rồi, vua Cảnh Thịnh, tức là Nguyễn
Quang Toản, sai quan Thái-úy là Phạm Công Hƣng, quan hộ
giá là Nguyễn Vƣơng thấy viện binh đã đến, liệu thế chống
không nổi, rút quân về Diên Khánh (tức là Khánh Hòa bây giờ)
rồi về Gia Định. Để Nguyễn Văn Thành ở lại giữ Diên Khánh,
Nguyễn Huỳnh Đức ở lại giữ Bình Thuận.
Đến tháng 11, Nguyễn Vƣơng lại sai Đông Cung Cảnh và ông
Bá Đa Lộc, Phạm Văn Nhân, Tống Phúc Khê ra giữ thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Diên Khánh. (Lê Văn Câu là một ngƣời công thần đã theo phò
Nguyễn chủ trong lúc gian nan, nay cũng bất đắc kỳ tử. Văn
Huấn, quan đại tƣ lệ là Lê Trung và quan đại tự mã là Ngô
Văn Sở đem 17.000 bộ binh và 80 con voi đi đƣờng bộ, và sai
quan đại thống lĩnh là Đặng Văn Chân đem hơn 30 chiếc
thuyền đi đƣờng bể, cả hai đạo cùng tiến vào cứu Qui-Nhơn).
8. Thế Lực Tây Sơn:
Bọn Phạm Công Hƣng giải vây đƣợc rồi, kéo quân vào thành
Qui-Nhơn, chiếm giữ lấy thành trì và tịch biên cả các kho tàng.
Nguyễn Nhạc thấy vậy, tức giận đến nỗI thổ huyết ra mà chết.
Ông làm vua đƣợc 16 năm.
Vua Cảnh Thịnh ở Phú Xuân thấy Nguyễn Nhạc mất rồi,
phong cho Nguyễn Bảo làm Hiến Công, cho ăn lộc một huyện,
gọi là tiểu triều rồi để Lê Trung và Nguyễn Văn Huấn ở lại giữ
thành Qui-Nhơn. Từ đó các tƣớng Tây Sơn mới hoạt động
hơn trƣớc. Tháng ba năm Giáp-Dần (1794) Nguyễn Văn Hƣng
đem bộ binh vào đánh Phú Yên, và Trần Quang Diệu vào vây
thành Diên Khánh. Đông Cung Cảnh cho ngƣời về Gia Định
cầu viện, Nguyễn Vƣơng bèn đem đại binh đến đánh giải vây.
Trần Quang Diệu rút quân về. Nguyễn Vƣơng thấy thế Tây
Sơn còn mạnh và lại đến mùa gió bắc, cho nên Vƣơng đem
Đông Cung về Gia Định; để Võ Tánh ở lại giữ thành Diên
Khánh.
Tháng giêng năm Ất Mão (1795) Trần Quang Diệu lại đem
quân vào đánh Diên Khánh, Võ Tánh hết sức chống giữ,
Quang Diệu đánh mãi không đƣợc. Đến tháng hai, Nguyễn
Vƣơng để Đông Cung ở lại giữ Gia Định, đem thủy sƣ ra cứu
Diên Khánh.
Trong khi hai bên còn đang chống giữ nhau ở đất Diên Khánh,
thì ở Phú Xuân các quan đại thần nhà Tây Sơn giết hại lẫn
nhau, gây thành mối loạn.
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Nguyên từ khi vua Quang Trung mất rồi, vua Cảnh Thịnh lên
ngôi, nhƣng quyền về cả Thái sƣ Bùi Đắc Tuyên, các quan có
nhiều ngƣời oán giận. Năm Ất Mão (1795) Bùi Đắc Tuyên sai
Ngô Văn Sở ra Bắc-hà thay cho Vũ Văn Dũng. Văn Dũng về
Phú Xuân, đi đến trạm Hoàng Giang gặp quan trung thƣ lệnh
là Trần Văn Kỷ phải tội đày ra ở đấy. Văn Kỷ nhân đang căm
tức Bùi Đắc Tuyên, bèn xui Vũ Văn Dũng rằng: "Thái sƣ ngôi
trùm cả nhân thần, cho ai sống đƣợc sống, bắt ai chết phải
chết; nếu mà không sớm trừ đi, thì rồi có chuyện bất lợi cho
nhà nƣớc. Ông nên liệu sớm đi".
Vũ Văn Dũng xƣa nay vẫn tin trọng Văn Kỷ, nay thấy nói nhƣ
vậy, bèn nghe lời ấy, về mƣu với Phạm Công Hƣng và
Nguyễn Văn Huấn, lừa đến đêm đem quân vây nhà Bùi Đắc
Tuyên bắt bỏ ngục, rồi sai Nguyễn Văn Huấn vào Qui-Nhơn
bắt con Đắc Tuyên là Bùi Đắc Trụ và cho ngƣời đƣa thƣ ra
Bắc Hà truyền cho quan giết chết là Nguyễn Quang Thùy (em
Nguyễn Quang Toản) bắt giải Ngô Văn Sở về Phú Xuân. Bọn
Vũ Văn Dũng bèn đặt chuyện ra vu cho những ngƣời ấy làm
phản, đem dìm xuống sông giết đi. Vua Cảnh Thịnh không sao
ngăn giữ đƣợc, chỉ gạt nƣớc mắt khóc thầm mà thôi. Lúc bấy
giờ Trần Quang Diệu đang vây thành Diên Khánh, nghe tin ấy,
thất kinh, nói với các tƣớng rằng: "Chúa Thƣợng không phải là
ngƣời cứng cỏi, để cho đại thần giết lẫn nhau. Nếu trong mà
không yên, thì ngoài đánh ngƣời ta thế nào đƣợc?"
Quang Diệu bèn giải vây rút quân về. Khi về đến Qui-Nhơn,
Nguyễn Văn Huấn đến tạ tội trƣớc. Trần Quang Diệu không
hỏi đến, rồi dẫn quân về đến làng An cựu đóng bên bờ sông
mé nam. Vũ Văn Dũng cùng với nội hậu Tứ cũng đem quân
bản bộ ra đóng ở mé bắc bờ sông, ỷ mệnh vua ra cự nhau với
Trần Quang Diệu.
Vua Cảnh Thịnh sợ hãi sai quan ra khuyên giải cả hai bên,
Trần Quang Diệu mới đem các tƣớng vào chầu, rồi với bọn Vũ
Văn Dũng giảng hòa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ đó Trần Quang Diệu làm Thiếu phó, Nguyễn Văn Huấn làm
Thiếu bảo, Vũ Văn Dũng làm Đại tƣ đồ, Nguyễn Văn Danh
(hay là Nguyễn Văn Tứ) làm Đại tƣ mã, gọi là Tứ trụ Đại thần.
Nhƣng chẳng đƣợc bao lâu có ngƣời gièm pha, Trần Quang
Diệu bị thu hết cả binh quyền, chỉ đƣợc giữ chức tại triều mà
thôi. Thế lực Tây Sơn từ đấy về sau mỗi ngày một kém: trên
vua thì còn nhỏ dại, không có đủ uy quyền để sai khiến các
quan, dƣới tƣớng tá thì vì lòng ghen ghét rồi cứ tìm cách mà
giết hại lẫn nhau. Bởi vậy cho nên đến khi quân Nguyễn
Vƣơng ở Nam ra đánh, chẳng phải mất bao nhiêu công phu
mà lập nên công lớn vậy.
9. Nguyễn Vƣơng đánh Qui-Nhơn lần thứ II:
Từ khi quân của Trần Quang Diệu giải vây Diên Khánh về Phú
Xuân rồi, Nguyễn Vƣơng cũng rút quân về Gia Định sửa soạn
việc quân lƣơng và sai ngƣời đi do thám mọi nơi để chiêu mộ
ngƣời về đánh Tây Sơn.
Đến năm Đinh Tỵ (1797) Nguyễn Vƣơng để Tôn Thất Hội ở lại
giữ Gia Định, rồi cùng Đông Cung Cảnh đem binh thuyền ra
đánh Qui-Nhơn, lại sai Nguyễn Văn Thành và Võ Tánh ra đánh
Phú Yên.
Quân thủy của Nguyễn Vƣơng ra đến Qui-Nhơn, thấy Tây Sơn
đã phòng bị, liệu đánh không đổ đƣợc, Nguyễn Vƣơng bèn ra
đánh Quảng Nam. Đƣợc vài tháng quân nhu không đủ, lại phải
đem quân về Gia Định, sai Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần
Thƣờng ở lại giữ thành Diên Khánh.
10. Nguyễn Vƣơng đánh Qui-Nhơn lần thứ III:
Nguyễn Vƣơng về Gia Định rồi, một mặt sai Nguyễn Văn Thụy
sang Tiêm La xin với Quốc Vƣơng nƣớc ấy đem quân đi
đƣờng Vạn Tƣợng, hoặc sang đánh Thuận Hóa, hoặc sang
đánh Nghệ An, để chận đƣờng quân ở Bắc-hà vào. Một mặt
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sai quan binh bộ tham tri là Ngô Nhân Tĩnh sang sứ nhà
Thanh, để do thám mọi việc.
Năm Mậu Ngọ (1798) Tiểu triều là Nguyễn Bảo căm tức vua
Cảnh Thịnh là Nguyễn Quang Toản chiếm giữ mất đất QuiNhơn, bèn định bỏ về hàng Nguyễn Triều. Vua Cảnh Thịnh
biết mƣu ấy, sai tƣớng vào bắt Nguyễn Bảo đƣa về dìm xuống
sông giết đi. Lại có ngƣời nói gièm rằng việc Tiểu Triều làm
phản là tại quan trấn thủ Lê Trung. Vua Cảnh Thịnh triệu Lê
Trung về Phú Xuân, sai võ sĩ bắt chém đi. Đƣợc ít lâu quan
Thiếu phó Nguyễn Văn Huấn cũng bị giết. Từ đó quân Tây
Sơn ai cũng nản lòng, có nhiều ngƣời bỏ theo về Nguyễn
Vƣơng.
Bấy giờ có ngƣời con rễ Lê Trung là Lê Chất vốn là ngƣời
đánh trận giỏi có tiếng, quan làm đến chức Đại đô đốc; đến khi
thấy vua Tây Sơn hay nghi kỵ mà giết hại các công thần nhƣ
vậy, bèn bỏ trốn sang hàng nhà Nguyễn. Nguyễn Vƣơng trọng
dụng cho làm chức Tƣớng Quân. Nguyễn Vƣơng thấy thế Tây
Sơn đã suy nhƣợc, đến tháng ba năm Kỷ Mùi (1799) bèn cử
đại binh ra đánh Qui Nhơn. Đến tháng tƣ thủy quân của
Nguyễn Vƣơng vào cửa Thị Nại, rồi Nguyễn Vƣơng sai quan
Hậu quân Võ Tánh, hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức đem quân
lên bộ đóng ở Trúc Khê. Ngay lúc bấy giờ quan Khâm sai tiền
quân chƣởng cơ Nguyễn Văn Thành đem bộ binh ra đánh lấy
Phú Yên, rồi tiến quân lên tiếp ứng cho toán quân Võ Tánh.
Đến tháng năm, thì quân của Nguyễn Vƣơng đến vây thành
Qui-Nhơn. Ở Phú Xuân sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng
đem binh vào cứu. Nhƣng mà vào đến Quảng Nghĩa gặp quân
của Nguyễn Văn Thành giữ ở Thạch Tân, cho nên không cứu
đƣợc Qui-Nhơn.
Sử chép rằng khi đạo quân của Vũ Văn Dũng vào đến Chung
Xá, đóng lại ở đấy, đến đêm có con nai ở trong rừng chạy ra,
có ngƣời trông thấy kêu to lên rằng: Con nai! Quân Tây Sơn
nghe lầm là quân Đồng Nai! Mọi ngƣời luống cuống bỏ chạy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Các quân đội Tây Sơn tƣởng là quân nhà Nguyễn đã vây
đánh, đều vỡ tan cả. Quân nhà Nguyễn thừa thế đánh đuổi,
thành ra quân Tây Sơn thua to. Quan trấn thủ Qui-Nhơn là Lê
Văn Thanh không thấy viện binh đến, mà lƣơng thực ở trong
thành thì hết cả, bèn cùng các tƣớng mở cửa ra hàng. Nguyễn
Vƣơng đem quân vào thành rồi đổi tên Qui-Nhơn gọi là Bình
Định.
Vua Tây Sơn đƣợc tin Qui-Nhơn thất thủ, liền cử đại binh vào
đóng ở Trà Khúc (thuộc Quảng Nghĩa) để đốc các tƣớng tiến
binh đánh quân nhà Nguyễn. Nhƣng vì phải độ trái mùa gió,
thủy chiến không tiện, cho nên các quan đều can xin rút quân
về. Vua Cảnh Thịnh bèn sai Nguyễn Văn Giáp ở lại giữ Trà
Khúc, sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng giữ Quảng Nam.
Nguyễn Vƣơng cũng đem quân về Gia Định, để Võ Tánh và
Ngô Tòng Chu ở lại giữ thành Bình Định. Năm ấy (1899) ông
Bá-Đa-Lộc đi tòng chinh, mất ở cửa Thị Nại. Nguyễn Vƣơng
đem về hậu táng ở Gia Định, tặng phong làm Thái Tử Thái
Phó Bi Nhu Quận Công.
11. Quân Tây Sơn vây thành Bình Định:
Khi quân nhà Nguyễn ra vây đánh thành Qui Nhơn, vua Tây
Sơn sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem binh vào cứu,
nhƣng vì quân cuả Văn Dũng không đánh mà tan, đến nỗi bại
binh. Việc ấy là tội Văn Dũng, nhƣng nhờ có Quang Diệu giấu
đi, cho nên không ai biết. Văn Dũng cảm ơn ấy, cho nên mới
kết nghĩa sinh tử với Quang Diệu.
Bấy giờ ở Phú Xuân có nhiều ngƣời ghét Quang Diệu, nhân
dịp ấy mà đổ tội cho Quang Diệu, bèn tâu vua xin sai ngƣời
đƣa mật thƣ ra cho Vũ Văn Dũng để giết Quang Diệu. Vũ Văn
Dũng tiếp đƣợc thƣ ấy đƣa cho Trần Quang Diệu xem. Trần
Quang Diệu sợ hãi, lập tức đem quân về Phú Xuân, đóng ở
mé Nam sông Hƣơng Giang, nói rằng về bắt những ngƣời
loạn thần. Vua Tây Sơn sai ngƣời ra giảng hòa. Không ai dám
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đi, sau phải bắt mấy ngƣời nộp cho Quang Diệu. Quang Diệu
mới vào chầu. Vua Cảnh Thịnh cũng tìm lời giảng dụ, khuyên
phải hết sức giúp đỡ nhà nƣớc. Quang Diệu khóc lạy rồi xin
cùng Văn Dũng đem thủy bộ quân vào lấy lại thành Qui-Nhơn.
Đến tháng giêng năm Canh Thân (1800), quân của Trần
Quang Diệu và Vũ Văn Dũng tiến đến gần thành Qui-Nhơn. Võ
Tánh giữ vững, không ra đánh. Quang Diệu sai đắp lũy chung
quanh thành và chia quân ra vây bốn mặt. Văn Dũng thì đem
hai chiếc tàu lớn và hơn 100 chuyến thuyền ra đóng giữ cửa
Thị Nại, xây đồn và đặt súng đại bác ở hai bên cửa bể, để
phòng ngự thủy quân nhà Nguyễn. Nguyễn Vƣơng đƣợc tin
quân Tây Sơn ra vây thành Bình Định, liền cử đại binh ra cứu
viện, sai Nguyễn Văn Thành đem Lê Chất, Nguyễn Đình Đắc,
Trƣơng Tiến Bảo, chia ra làm ba đạo ra đánh lấy đồn Hội An ở
Phú Yên, rồi kéo ra đánh ở Thị Dã (thuộc Bình Định). Nguyễn
Vƣơng đem thủy binh ra đến Qui-Nhơn đóng thuyền ở ngoài
cửa Thị Nại. Bấy giờ quân bộ của Nguyễn Văn Thành và quân
thủy của Nguyễn Vƣơng không thông đƣợc với nhau, cho nên
sự cứu viện không có công hiệu gì cả.
Đến tháng giêng năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Vƣơng sai
Nguyễn Văn Trƣơng, Tống Phúc Lƣơng đem quân tiền đạo
đến đánh đồn thủy của Tây Sơn và sai Lê Văn Duyệt, Vũ Di
Nguy đem thủy quân vào đánh cửa Thị Nại. Vũ Di Nguy trúng
đạn chết, còn Lê Văn Duyệt ra sức xông đột, đốt đƣợc cả tàu
và thuyền của Tây Sơn.
Tƣớng Tây Sơn là Vũ Văn Dũng phải bỏ cửa Thị Nại đem binh
về hợp với Trần Quang Diệu để phòng giữ mọi nơi. Nguyễn
Vƣơng lấy đƣợc cửa Thị Nại rồi, cho ngƣời đƣa tin về Gia
Định báo cho tƣớng sĩ các nơi đều biết. Năm ấy Đông Cung
Cảnh lên đậu, mất ở Gia Định, thọ đƣợc 22 tuổi. Đƣợc một
tháng Hoàng Tử thứ hai tên là Hy cũng mất ở Diên Khánh,
đem về táng ở Gia Định.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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12. Nguyễn Vƣơng thu phục Phú Xuân:
Nguyễn Vƣơng đánh đƣợc trận thủy ở Thị Nại rồi, bèn sai
Nguyễn Văn Trƣơng đem thủy quân ra đánh Quảng Nam,
Quảng Nghĩa và lại thấy quân Tây Sơn vây thành Qui-Nhơn
một cách cẩn mật lắm, đánh phá không đƣợc. Vƣơng cho
ngƣời lẻn vào thành bảo Võ Tánh và Ngô Tòng Chu bỏ thành
mà ra. Nhƣng Võ Tánh phúc thƣ lại rằng: quân tinh binh của
Tây Sơn ở cả Quy Nhơn, vậy xin đừng lo việc giải vây vội, hãy
nên kíp ra đánh lấy Phú Xuân thì hơn. Nguyễn Vƣơng bèn để
Nguyễn Văn Thành ở lại chống giữ với Trần Quang Diệu và
Vũ Văn Dũng, rồi đem đại quân ra đánh Phú Xuân. Bấy giờ
nhà Tây Sơn cũng bối rối lắm: ở Nghệ An thì có tƣớng nhà
Nguyễn là Nguyễn Văn Thụy và Lƣu Phúc Tƣờng đem quân
Vạn Tƣợng sang đánh phá; ở Thanh Hóa thì có phiên thần là
Hà Công Thái khởi binh giúp nhà Nguyễn; ở Hƣng Hóa thì có
thổ ti là Phan Bá Phụng nổi lên quấy nhiễu. Còn các trấn ở
Bắc Hà thì rối vì những việc tông giáo; các đạo trƣởng và đạođồ đạo Thiên Chúa cũng nổi lên, có ý giúp nhà Nguyễn; dân
tình thì bị quan quân nhũng lạm hà hiếp, ai ai cũng có lòng oán
giận. Ở Phú Xuân, vua thì hèn, các quan đại thần thì cứ ghen
ghét nhau rồi tìm kế giết hại lẫn nhau, việc chính trị không sửa
sang gì cả. Bởi vậy nhân dân đều mong mỏi chúa Nguyễn, cho
nên có câu hát rằng:
"Lạy trời cho chóng gió nồm,
"Để cho Chúa Nguyễn giong buồm thẳng ra".
Nguyễn Vƣơng thấy lòng ngƣời đã không theo Tây Sơn nữa,
bèn đem binh ra đánh Phú Xuân, đến tháng năm (1801), thủy
sƣ vào cửa Tƣ Dung. Tƣớng Tây Sơn là phò mã Nguyễn Văn
Trị đem quân ra lập đồn giữ ở núi Quy Sơn. Tiền quân nhà
Nguyễn đánh không đƣợc. Nguyễn Vƣơng sai Lê Văn Duyệt
và Lê Chất đem thủy binh ra đánh tập hậu. Nguyễn Văn Trị bỏ
đồn mà chạy. Quân Nguyễn Vƣơng vào cửa Nguyễn Hải (cửa
Thuận An) rồi kéo lên đánh thành Phú Xuân. Vua Tây Sơn
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phải ngự giá đem quân ra chống giữ, hai bên đánh nhau đến
giữa trƣa, thì quân Tây Sơn vỡ tan. Quân Nguyễn Vƣơng tiến
lên đuổi đánh, thu phục đƣợc đô thành. Bấy giờ là ngày mồng
3 tháng 5 năm Tân Dậu (1801). Nguyễn Vƣơng vào thành Phú
Xuân treo biển yên dân, rồi sai Lê Chất đem bộ binh đuổi đánh
quân Tây Sơn, sai Nguyễn Văn Trƣơng đem thủy binh ra chặn
ở Linh Giang, để đánh quân Tây Sơn chạy ra Bắc. Lại sai
Phạm Văn Nhân ra giữ cửa Nguyễn Hải, sai Lƣu Phúc Tƣờng
đem quân đi đƣờng Cam Lộ sang Vạn Tƣợng truyền bảo các
Mƣờng giữ đƣờng yếu lộ không cho quân Tây Sơn chạy tràn
sang.
13. Võ Tánh tử tiết:
Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đang vây đánh thành QuiNhơn, đƣợc tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tƣớng đem quân ra
cứu, nhƣng ra đến Quảng Nam, gặp quân của Lê Văn Duyệt
kéo vào đánh chặn đƣờng, quân Tây Sơn phải lùi trở lại. Từ
đó Trần Quang Diệu ngày đêm hết sức đốc quân đánh thành.
Quân Nguyễn Vƣơng ở trong thành hết cả lƣơng thực, không
thể chống giữ đƣợc nữa, quan trấn thủ là Võ Tánh bèn viết
thƣ sai ngƣời đƣa ra cho Trần Quang Diệu nói rằng: "Phận sự
ta làm chủ tƣớng, thì đành liều chết ở dƣới cờ. Còn các tƣớng
sĩ không có tội gì, không nên giết hại".
Đoạn rồi sai ngƣời lấy rơm cỏ chất ở dƣới lầu Bát Giác, đổ
thuốc súng vào tự đốt mà chết. Quan Hiệp trấn là Ngô Tùng
Chu cũng uống thuốc độc tự tử.
Trần Quang Diệu vào thành Qui-Nhơn tha cho cả bọn tƣớng sĩ
và sai làm lễ liệm táng Võ Tánh và Ngô Tòng Chu, rồi sai Đại
đô đốc Trƣơng Phúc Thƣợng và tƣ khấu Định, đem binh đi
đƣờng thƣợng đạo ra đánh Phú Xuân. Đi đƣợc nửa đƣờng thì
quân hết lƣơng. Trƣơng Phúc Thƣợng về hàng nhà Nguyễn,
còn tƣ khấu Định thì đánh thua chạy vào chết ở trong Mƣờng.
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Trần Quang Diệu lại sai Lê Văn Điềm vào đánh Phú Yên, cũng
không đƣợc.
Bấy giờ Trần Quang Diệu tuy đã lấy đƣợc thành Qui Nhơn,
nhƣng một mặt thì có quân của Lê Văn Duyệt và Lê Chất ở
Quảng Nam, Quảng Nghĩa đánh vào, một mặt thì quân của
Nguyễn Văn Thành ở cửa Thị Nại đánh lên, còn ở phía Nam,
lại có quân của Tống Viết Phúc và Nguyễn Văn Tính ở Phú
Yên đánh ra. Ba mặt thụ địch, quân Tây Sơn phải hết sức
chống giữ, để chờ quân ở Bắc Hà vào cứu viện.
14. Trận Trấn Ninh:
Từ khi thất thủ Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh ngày đêm kíp ra
Bắc Hà, đổi niên hiệu là Bảo Hƣng và truyền hịch đi các trấn
để lấy viện binh rồi sai em là Nguyễn Quang Thùy đem binh
mã vào giữ Nghệ An. Đến tháng 11, vua Tây Sơn đem quân 4
trấn ở xứ Bắc và quân Thanh Hóa, Nghệ An, cả thảy đƣợc
non 3 vạn ngƣời, sang sông Linh Giang. Lại sai tƣớng đem
hơn 100 chiếc chiến thuyền vào giữ cửa Nhật Lệ. Bấy giờ có
vợ Trần Quang Diệu là Bùi Thị Xuân cũng đem 5.000 thủ hạ đi
tòng chinh.
Quan Chƣởng Trung Quân Bình Tây Đại Tƣớng Quân Nguyễn
Văn Trƣơng, cùng với Tống Phúc Lƣơng, Đặng Trần Thƣơng
giữ ở Linh Giang, thấy quân Tây Sơn thế mạnh phải lui về giữ
Đồng Hới. Nguyễn Vƣơng đƣợc tin ấy, liền thân chinh đem đại
binh ra tiếp ứng, sai Phạm Văn Nhân và Đặng Trần Thƣờng
đem quân ra giữ mặt bộ, sai Nguyễn Văn Trƣơng ra giữ mặt
bể.
Tháng giêng năm Nhâm-Tuất (1802), vua Tây Sơn sai Nguyễn
Quang Thùy tiến quân lên đánh lũy Trấn Ninh; đánh mãi không
đổ. Vua Tây Sơn đã toan rút quân về, nhƣng Bùi Thị Xuân
không chịu, xin cho ra đốc quân đánh trận. Đánh từ sáng sớm
đến chiều tối, chƣa bên nào đƣợc thua. Bỗng có tin rằng thủy
quân của Tây Sơn ở cửa Nhật Lệ (cửa Đồng Hới) đã bị
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Nguyễn Văn Trƣơng phá tan cả. Quân Tây Sơn khiếp sợ bỏ
chạy, tƣớng là Nguyễn Văn Kiên về hàng nhà Nguyễn.
Vua Tây Sơn đem tàn quân chạy về Bắc, để Nguyễn Văn
Thận ở lại giữ Nghệ An.
Nguyễn Vƣơng phá đƣợc quân Tây Sơn ở thành Trấn Ninh rồi
đem quân về Phú Xuân, để trung quân Nguyễn Văn Trƣơng
giữ Đồng Hới, để Tống Phúc Lƣơng và Đặng Trần Thƣờng
giữ Linh Giang.
Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng ở Qui-Nhơn đƣợc tin quân
Tây Sơn thua ở Trấn Ninh, liệu chống không nổi, bèn đến
tháng 3 năm Nhâm Tuất (1802) bỏ thành Qui-Nhơn, đem binh
tƣợng đi đƣờng thƣợng đạo qua Ai Lao ra Nghệ An, để hội với
vua Tây Sơn mà lo sự chống giữ.
15. Nguyễn Vƣơng lên ngôi tôn:.
Nguyễn Vƣơng từ khi khởi binh ở Gia Định tuy đã xƣng
Vƣơng, nhƣng vẫn theo các Chúa đời trƣớc không đặt niên
hiệu. Đến nay khôi phục đƣợc Phú Xuân, thanh thế lừng lẫy,
Bắc phá đại quân của Tây Sơn, Nam lấy lại thành Qui Nhơn;
đất An Nam bấy giờ từ sông Linh Giang vào đến Gia Định lại
thuộc về nhà Nguyễn nhƣ trƣớc. Các quan thân thuộc đều xin
Nguyễn Vƣơng đặt niên hiệu và lên ngôi tôn.
Tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802) Ngài lập đàn tế cáo trời đất,
rồi thiết triều để các quan chầu mừng và đặt niên hiệu là Gia
Long nguyên niên.
16. Quân Nam ra lấy Bắc Hà: Nguyễn Vƣơng đã lên ngôi làm
Vua rồi, sai Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhân Tĩnh đem các đồ
phẩm vật và những ấn sách của nhà Thanh phong cho Tây
Sơn sang nộp cho Thanh Triều và xin phong. Ngài lại định ngự
giá đi đánh Bắc Hà, bèn sai Nguyễn Văn Trƣơng lĩnh thủy
binh, Lê Văn Duyệt và Lê Chất lĩnh bộ binh, hai mặt thủy bộ
cùng tiến.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tháng 6, thì quân bộ sang sông Linh Giang tiến lên đóng ở Hà
Trung, quân thủy vào cửa Hội Thống rồi lên đánh phá các đồn
lũy của Tây Sơn. Quan Trấn Thủ Nghệ An là Nguyễn Văn
Thận bỏ thành chạy ra giữ đồn Tiền Lý ở Diễn Châu. Bấy giờ
Trần Quang Diệu đi đƣờng Ai Lao ra đến châu Quí Hợp,
xuống huyện Hƣơng Sơn thấy quân nhà Nguyễn đã lấy đƣợc
Nghệ An rồi, bèn cùng với Bùi Thị Xuân về huyện Thanh
Chƣơng, bao nhiêu quân sĩ đều bỏ cả, đƣợc mấy hôm hai vợ
chồng cùng bị bắt. Còn Vũ Văn Dũng chạy ra đến Nông Cống
cũng bị dân bắt đƣợc đem nộp. Quân Nguyễn Triều kéo tràn
ra lấy Thanh Hóa, đi đến đâu quân Tây Sơn chƣa đánh đã tan,
chỉ trong một tháng đã ra đến Thăng Long. Vua Tây Sơn thấy
thế mình không chống giữ đƣợc nữa, bèn cùng với các em là
Nguyễn Quang Thùy, Nguyễn Quang Thiệu và mấy ngƣời bề
tôi là bọn Đô đốc Tú và Nguyễn Văn Tứ sang sông Nhị Hà
chạy về phía Bắc, nhƣng lên đến địa hạt Phƣợng Nhỡn, bị dân
ở đấy bắt đƣợc. Nguyễn Quang Thùy tự tử, Đô đốc Tú và vợ
cũng tự vẫn. Còn vua tôi nhà Tây Sơn mấy ngƣời đều bị đóng
củi đem về nộp ở Thăng Long.
Nhà Tây Sơn khởi đầu từ năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Nhạc
xƣng đế ở Qui-Nhơn, đến năm Nhâm Tuất (1802), cả thảy
đƣợc 24 năm. Nhƣng Nguyễn Nhạc chỉ làm vua từ đất Quảng
Nam, Quảng Nghĩa trở vào mà thôi, còn từ Phú Xuân trở ra,
thì thuộc về nhà Lê. Đến năm Mậu Thân (1788), vua Quang
Trung xƣng đế hiệu, rồi ra đánh giặc Thanh, lấy lại đất Bắc Hà,
sửa đổi việc chính trị. Từ đó nƣớc Nam mới thuộc về nhà
Nguyễn Tây Sơn.
Vậy kể từ năm Mậu Thân (1788) đến năm Nhâm Tuất (1802)
thì nhà Tây Sơn chỉ làm vua đƣợc có 14 năm mà thôi. Trong
bấy nhiêu năm phải đánh Nam dẹp Bắc luôn, không mấy lúc
nghỉ việc chiến tranh, cho nên nhà Tây Sơn không sửa sang
đƣợc việc gì. Vả, sau khi vua Quang Trung mất rồi, vua thì
hèn, quan thì nhũng, chính trị bỏ nát, lòng ngƣời oán giận, ai
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cũng mong mỏi đƣợc thời thịnh trị để yên nghiệp mà làm ăn.
Bởi vậy cho nên khi vua Thế Tổ Cao-Hoàng nhà Nguyễn cất
quân ra Bắc, lòng ngƣời theo phục, chỉ một tháng trời mà bình
đƣợc đất Bắc Hà, đem giang sơn về một mối, Nam Bắc một
nhà, làm cho nƣớc ta thành một nƣớc lớn ở phƣơng Nam vậy.

NGUYỆT CÚC
月菊
E: The chrysanthemum of autumn.
F: Le chrysanthème de l’automne.
Nguyệt cúc do chữ Cúc nguyệt là tháng cúc, tức là tháng có
hoa cúc nở. Mỗi năm Cúc nở vào tháng tám Âm lịch ấy là vào
mùa Thu vì vào tháng 8 nầy hoa cúc tới mùa nở rộ. Nói về
Hoa thì mỗi mùa trong năm có một thứ hoa đặc trƣng: Mùa
Xuân thì có hoa mai, mùa Hạ thì có hoa sen, mùa Thu thì có
hoa cúc, mùa Ðông thì có hoa đào.
Bài Dâng Trà có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."

NGUYỆT HOA
月花
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển,
"Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa.
"Có ngày hư nát cửa nhà,
"Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng."
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NGUYỆT HUYẾT
月血
Là thời kinh nguyệt của ngƣời phái nữ. Xƣa nay với các Tôn
giáo khác, nhứt là Phật giáo rất cấm kỵ ngƣời Nữ khi đến ngày
hành kinh không đƣợc đến trƣớc chỗ Linh thiêng, hoặc những
nơi thờ tự. Nhƣng trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay, có một
quan niệm tiến bộ hơn, là không có luật cấm kỵ ấy. Thiết nghĩ
sự cấm kỵ là một sự sai lầm quá đáng. Tuy nhiên sự kín đáo
và sạch sẽ vẫn là điều tiên quyết với ngƣời Nữ phái, không là
tội.
Thời tiền khai Đại-Đạo, trong một kỳ Đàn, Bà Giáo Sƣ Hƣơng
Hồ (Huỳnh Thị Hồ) con gái của Bà Lâm Thị Thanh (Đầu Sƣ
Hƣơng Thanh). Đức Chí Tôn giáng đàn gọi đến Bà Hƣơng Hồ.
Hôm ấy Bà đang hành kinh (kinh nguyệt) không dám lên lầu
để trình diện, nên đƣợc Bà Bát Nƣơng Diêu-Trì Cung giáng
đàn cho Thi:
Thân phận phàm nhơn trƣợc đã đành
Chẳng vì nguyệt huyết kỵ anh Linh
Âm dƣơng Nam Nữ hoa trêu bƣớm
Hòa ái tƣơng sanh thủy nhập bình
Tạo hóa ví tay xây đảnh trí
Chúng sanh nên mặt tạo khuôn hình
Thợ trời đâu dễ chê đồ Tạo
Tốt xấu sạch dơ tại miệng mình

NGUYỆT SAN
月 刊
E: Monthly review.
F: Revue mensuelle.
Nguyệt san 月刊: Thứ tạp chí ra hàng tháng.
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NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN (VICTOR HUGO) (18021885)
-Đức Victor-Hugo giáng sinh tại thành phố Besancon nƣớc
Pháp năm 1802. Ông là đệ nhất thi hào nƣớc Pháp vào thế kỷ
19. Lúc thiếu thời ông theo cha qua nƣớc Tây Ban Nha
(Espagne), rồi sang Ý Đại Lợi (Italia), rồi sau cùng trở về nƣớc
Pháp, an trú tại Ba Lê (Paris) và theo học tại trƣờng Bách
Khoa. Tánh vốn thông minh thiên phú, ông học một biết mƣời
và sẵn có một hồn thơ phong phú. Năm 15 tuổi ông đã làm thơ
gửi dự thi tại Hàn Lâm Viện Pháp-Quốc và đƣợc chấm đậu.
Về sau ông sáng tác rất nhiều thi phẩm tuyệt luân, thể hiện
những tƣ tƣởng thanh cao, những tƣ tƣởng dồi dào, những
ngụ ý kín đáo. Ông định hƣớng Văn Nghệ giới theo chủ nghĩa
lãng mạn.
- Là chủ nghĩa cảm tình, vô câu thúc, cứ tự do mô tả tính tình
và cảm giác của con ngƣời chứ không chịu gò bó trong qui
thức nào cả. Năm 1841 ông có chân trong Hàn Lâm Viện
Pháp Quốc. Sau cuộc cách mạng 1848 ông tham gia Hội Nghị
Lập Pháp. Nơi đây ông trổ tài hùng biện để binh vực chủ nghĩa
tự do.
- Nƣớc Pháp của thế kỷ 19 có đủ Quốc Hồn và Quốc tuý cao
cả, phần lớn nhờ hƣớng theo tƣ tƣởng chánh trị và văn hoá
của ông bộc lộ trong những tác phẩm phong phú về lƣợng
cũng nhƣ về phẩm.
- Ông mất năm 1885. Lễ quốc táng, đƣợc chính phủ Pháp cử
hành long trọng và thi hài ông đƣợc an trí vào miếu Công Thần
(Panthéon).
Hộ Pháp Đƣờng, le 23-7-1937 (16è jour du 6è mois de l’année
Đinh Sửu)
Médiums: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
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Présents à la séance: Giáo Sƣ Thƣợng Chữ Thanh et
quelques dignitaires de la Mission Étrangère.
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
ou VICTOR HUGO
Bonjour Hộ Pháp et mes chers amis.
Cao Tiếp Đạo, j’ai à vous parler personnel- lement au sujet de
Charles.
Vous êtes idéaliste. Il suffit de vous dire que toute autorité qui
mérite son nom doit être respectée de gré ou de force. L’avenir
de la Mission Étrangère nous réserve encore beaucoup de
surprises au point de vue sacrifices. Sachez bien que Charles
a été désigné par moi pour réaliser un plan très complexe.
L’honneur de tous les Missionnaires est placé au premier plan.
Il dépend d’une réelle énergie dans les paroles et dans les
actes pour mettre chacun à la hauteur de sa tâche.
Le Corps entier est imbu de toutes sortes de corruptions, auusi
bien chez les hommes que chez les femmes, par d’effroyables
procédés. Or, un assainissement radical est absolument
nécessaire.
Bài dịch ra Việt văn :
Hộ Pháp Đƣờng, 16-6-Đinh Sửu (dl 23-7-1937).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn : Giáo Sƣ Thƣợng Chữ Thanh và vài Chức sắc của
Hội Thánh Ngoại Giáo.
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
ou VICTOR HUGO
Xin chào Hộ Pháp và các bạn thân mến.
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Cao Tiếp Đạo, Bần đạo cần nói riêng với Hiền hữu về vụ
Charles.
Hiền hữu thì lý tƣởng. Chỉ cần nói với Hiền hữu rằng, tất cả
quyền hành xứng đáng với tên của nó phải đƣợc tôn trọng dầu
muốn dầu không. Tƣơng lai của Hội Thánh Ngoại Giáo còn
dành cho chúng ta nhiều ngạc nhiên về phƣơng diện hy sinh.
Hiền hữu nên biết rằng, Charles đƣợc Bần Đạo chỉ định để
thực hiện một kế hoạch rất phức tạp.Danh dự của tất cả Chức
sắc Ngoại Giáo đƣợc đặt lên hàng đầu. Nó tùy thuộc vào một
khả năng thực sự trong các lời nói và trong các việc làm để đặt
mỗi ngƣời nơi bậc cao nhiệm vụ của mình.Toàn cơ quan bị
thâm nhiễm bởi tất cả những thứ hƣ hỏng, nơi cả Nam phái
lẫn Nữ phái, bằng những thủ đoạn ghê tởm. Nay, một cuộc
thanh lọc tận gốc là tuyệt đối cần thiết.
Donc, la désignation de Charles est muârement conçue, je
reconnais qu’il n’a pas tout fait pour réussir. Il y a vraiment des
défaillances, mais les résultats obtenus sont aussi assez
élogieux. Je vous serais donc infiniment reconnaissant de
l'aider puissamment dans sa tâche pour aplanir les difficultés
qui peuvent se produire dans l’accomplissement du dessein de
Dieu. Cao Tiếp Đạo répond: -Je vous obéis. Je m’entendrai
avec Sa Sainteté pour aider Charles.
- Merci. Adieu.
(Extrait de Thèse de Pierre Bernardini pour le Doctorat 3è
cycle à Université de Paris VII, page 375)
________________
Charles: Il s’agit du Giáo Sƣ Thƣợng Chữ Thanh ou Charles
Hugo.
Vậy thì sự chỉ định Charles đƣợc quan niệm chín chắn, Bần
đạo nhìn nhận nó không làm tất cả để thành công. Quả thật có
nhiều khuyết điểm, nhƣng các kết quả thâu đƣợc cũng khá
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đáng khen. Vậy, Bần đạo vô cùng biết ơn Hiền hữu đã giúp đỡ
hiệu quả trong nhiệm vụ của nó để san bằng những khó khăn
có thể xảy ra trong việc hoàn thành Thánh ý của Đức Chí Tôn.
Cao Tiếp Đạo đáp: - Tôi vâng lời Ngài. Tôi sẽ thỏa thuận với
Đức Hộ Pháp để giúp Charles.
- Cám ơn. Xin cáo biệt.
(Trích trong Luận án Tiến sĩ Đệ Tam cấp tại trƣờng Đại học
Paris VII của Pierre Bernardini, trang 375)
________________
Chú thích:
Charles: Đó là Giáo Sƣ Thƣợng Chữ Thanh hay Charles
Hugo. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn hay Victor Hugo giáng cơ
cho biết: Hai ngƣời con trai của Ngài tái kiếp ở Việt Nam
- Charles Hugo tái kiếp là ông Đặng Trung Chữ, đạo hiệu
Ngạn Sơn, đắc phong Giáo Sƣ Thƣợng Chữ Thanh.
- François Hugo tái kiếp là ông Trần Quang Vinh, đạo hiệu
Hiển Trung, đắc phong Giáo Sƣ Thƣợng Vinh Thanh.
*Kim Biên, ngày 13-12-Đinh Mão (dl: 5-1-1928)
Bần Đạo chào chƣ Đạo hữu, chƣ Đạo muội.
"Bần Đạo còn một ngày nơi đây thì quyền hành buộc mình
cũng còn một ngày. Chƣ Đạo hữu khá nghe dạy: Sự hả!
Cƣời…Linh tánh Chí Tôn đã cho nó hay trƣớc rằng Bần Đạo
sẽ phạt nó nên trốn mặt. Vì miệng nó mà Hộ Pháp chịu hàm
oan, trốn tội sao cho khỏi.
Chƣ Đạo hữu phải hiểu rằng, nếu không phải phép huyền vi
mầu nhiệm của Chí Tôn thì chƣa dễ làm cho mẹ của Thƣợng
Sanh và Tiếp Đạo phải chịu oan khúc ấy đặng bao giờ. Ngạn
Sơn, khá để trí vào đó nghe.
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"Những điều nghị luận vô trí của chƣ Đạo hữu lúc nọ chẳng
trúng vào đâu hết mà còn hại cho Thánh Thất nơi đây bị truất
bỏ, phần nhiều Đạo hữu bị trục xuất là vì nhẹ tánh lầm nghe,
nói đi nói lại mà ra đến đỗi ấy.
Ôi! Hại thay cho cái miệng mà cũng giận thay cho phàm tánh
đó chút. Nếu cả thế gian có đặng một ngƣời hiểu thấu cơ Trời
thì Đạo không đến đỗi phải chịu bị bế lại gần mƣời ngàn năm
nay nơi cõi Á Đông nầy vậy.
Phải chi có Đạo tâm bền chặt thì đã thoát khỏi tội tình ấy rồi.
Khá giận mà cũng khá thƣơng đó chút.
Cƣời... Cũng nhƣ thần của Sen viết mà Bần đạo phải chịu tội
liên can.
Cơ Bút! Cơ Bút! Hộ Pháp khá để ý cho lắm.
Cơ Bút có thể hại tiêu hủy Đạo đặng đó.
Từ đây Bần đạo không giáng cơ nơi nào hết, nếu có ai mƣợn
danh Bần đạo mới đến hiệp cùng ngƣời.
Hộ Pháp! Từ đây tới buổi về, để cho Cửu Trùng Đài liệu
phƣơng hành đạo, còn Hộ Pháp chỉ lo về Luật lệ xử đoán mà
thôi, đừng giúp đỡ chi, rồi trƣớc ngày đi giao quyền lại cho
Tiếp Đạo"...

NGƢ - TIỀU - CANH - MỤC
E: Fisherman, woodsman, flowman, herdsman.
F: Pêcheur, bûcheron, laboureur, pasteur.
Ngƣ-Tiều-Canh-Mục: nghề câu cá, nghề đốn củi, nghề ruộng
rẫy, nghề nuôi gia súc. Đây là bốn nghề chánh của ngƣời xƣa
làm để sinh sống.
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NGỰ
(Ngự: ngồi lên, chỉ bậc vua chúa đến nơi có mặt)
Sài gòn, Thứ bảy, 14-8-1926 (âl 7-7-Bính Dần)
Thầy: Các con nghe dạy: "Vẫn từ ngày Đại Đạo bế lại, Chánh
quyền đều vào một tay Chúa Quỉ. Cƣời… Khi Ngọc Hƣ Cung
và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Chúa Quỉ biết cơ mầu
nhiệm ấy và hiểu rõ rằng Tà quyền đã dứt, nên trƣớc khi Thầy
chƣa đến, nó đã hiểu rõ rằng bề nào Thầy cũng phải chiếu y
Thánh ý Tam giáo qui nhứt mà dùng danh "Cao Đài Tiên Ông
Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát", nên chúng đã dùng chữ CAO ĐÀI
trƣớc Thầy mà lập Tả Đạo Bàng Môn.
Thầy hỏi các con: Vậy chớ Tà quái nhận tên ấy là chủ ý gì? Lại
làm cho ra rẻ rúng danh ấy, để cho các con nghi ngờ mà lánh
xa Thánh giáo nhƣ đàn Cái Khế vậy. Nhƣng có một điều là nó
không dám ngự nơi ngai Thầy, tiện dụng làm một vị Tiên Ông
mà thôi. Cƣời.. Vậy, các con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy,
Cao Đài nơi kia, đừng vội tin mà lầm mƣu Tà mị. Các con
nghe và tuân theo".

NGỰ BAN
禦班
E: To gratify.
F: Gratifier.
Ngự: chỉ hành động của vua, cầm cƣơng ngựa. Ban: cấp cho.
Ngự ban là vua ban cho (Do vua ban cho,thƣởng ban).
Kinh Ðệ Nhị Cửu:
"Chén trường sanh có lịnh ngự ban."
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NGỰ GIÁNG
禦降
E: To descend.
F: Descendre.
Ngự: chỉ hành động của vua, cầm cƣơng ngựa. Giáng: đi
xuống. Ngự giáng là vua đi xuống.
Bài xƣng tụng công đức Phật Tiên thánh Thần:
"Trên Điện ngọc vua Trời ngự giáng."

NGỰ MÃ THIÊN QUÂN
禦馬天君
Đức Hộ Pháp nói: "Thập Nhị Thời Quân, Thƣợng Sanh,
Thƣợng Phẩm, Hộ Pháp gọi là Ngự Mã Quân của Chí Tôn.
Phật Mẫu sợ Chí-Tôn tạo Đạo không nên phải tái kiếp nên Bà
phải cho theo xuống Thập Nhị Thời Quân, phẩm tƣớc cao
trọng thay, nhƣng không có gì trƣớc mắt Phật Mẫu tất cả, con
cái của ngƣời sang trọng đến đâu, Ngƣời càng rầu càng lo sợ,
e sang trọng ắt tự kiêu, biết đâu không hại cho tƣơng lai vô
biên của họ vì quyền tƣớc (01-10-đinh Sửu)
Mỗi phen đến, đặc biệt Ngài muốn thế nào sự đau khổ của
Ngài đó sẽ làm cơ quan giải thoát cho toàn thiên hạ. Sợ ChíTôn phải khổ, nên Ngự-Mã-Quân tái kiếp, lập Đạo thay thế cho
Ngài. Tại sao vậy? Nói thật: không ai có quyền năng nào hơn
Mẹ ru con, không ai có quyền năng bằng cha yêu ái khi con
đau đớn. Con đƣơng khóc Mẹ bồng thì liền nín, còn Cha hôn
một cái hết thảm hết phiền (15-10-Đinh Hợi)
Hộ Pháp là Ngự mã Thiên quân của Chí-Tôn:
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Đức Hộ Pháp nói về trách-vụ của Ngài: "Bần-Đạo may duyên
đựợc Đức Chí-Tôn chọn làm Ngự Mã Quân của Ngài để thay
Ngài, lập nền Chánh giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay
thế tất cả Tôn giáo đã có từ 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. Các phẩm chơn hồn trong Càn khôn Vũ-trụ của Đức
Chí Tôn đã lấy quyền cho Phật Mẫu đào tạo tám phẩm chơn
hồn, tức là chơn hồn: vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại,
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Trong tám phẩm chơn hồn ấy xuất
hiện nơi Kim-Bàn do theo luật Thiêng liêng của Đức Chí Tôn
đã định, thì họ phải từ từ tăng tiến mãi, cái luật tăng tiến ấy nó
buộc ta mỗi kiếp sanh đều kiếm phƣơng tu, đặng chi? Đặng
tạo Thiêng-liêng-vị cho chúng ta, các đẳng chơn hồn ấy khi đã
đến nhơn phẩm rồi chia ra hai phẩm hồn đặc biệt: Ở trong vật
loại tăng tiến lên đạt nhơn phẩm của mình gọi là Hóa nhân.
Các chơn hồn ở trong Kim-Bàn đã xuất hiện với địa vị nhơn
phẩm của mình là Nguyên-nhân. Hai phẩm hồn ấy nếu không
noi theo đạo đức đặng từ từ bƣớc lên con đƣờng Thánh Đức
của mình, đặng đạt cho tới địa vị cuối cùng là Phật-Vị lại làm
tội lỗi thì phải sa vào Quỉ Vị.
Ấy vậy phần ngƣời có nguyên nhân, hóa nhân, quỉ nhân. Hại
thay 100 ức nguyên nhân do Đức Chí-Tôn đã để lại mặt thế
này, đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong Vạn Linh sanh
chúng của Ngài đã đào tạo thì: Phật-vị có sáu ức. Tiên-Vị có
hai ức. Còn chín mƣơi hai ức nguyên nhân bị đọa trần. Từ
ngày Đạo bị bế họ có lắm công tu mà thành thì không thành.
Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy mà chính mình Đức
Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo của Ngài, chúng
ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt hơn hết là Đức Chí-Tôn
đã thấy rõ rằng: Các nguyên nhân ấy không phƣơng gì tự giải
thoát đặng vì quá tội tình, quá mê luyến hồng trần hoặc đào
tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ cho nên Tu thì có Tu mà
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thành thì không có thành, tức nhiên từ ngày Đạo bế thì cơ siêu
thoát đã mất tại mặt thế này, chính mình Đức Chí Tôn biết
rằng không thế gì các nguyên nhân tự mình đạt cơ giải thoát
đặng. Hôm nay, Ngài đến lập nền Chơn-giáo của Ngài chúng
ta đã ngó thấy lòng yêu ái vô tận của Ngài là thế nào? Chúng
ta thử suy đoán không ai nói cho mình nghe hơn Mẹ của mình,
không ai dạy dỗ mình có oai quyền hơn Mẹ của mình, cái tình
trạng ấy đối với mặt thế chúng ta thế nào thì quyền năng nơi
cõi Thiêng-liêng Hằng sống nhƣ in không có mảy-may chi
khác. Ngài lập giáo rồi còn một nỗi là kêu nó không đến. Ngài
dạy mà không biết chi, chính mình Ngài đã nhiều lần hạ trần
lập Đạo mà 92 ức nguyên nhân vẫn đui và điếc mà thôi, không
biết để chun vào lòng yêu ái vô tận của Ngài, đặng hƣởng cái
hạnh phúc vô biên của Ngài đã đào tạo".

NGỰ TRẦN GIAN
Ngự trần gian 禦塵间: đến cỏi thế gian
Thi văn dạy đạo có câu:
Hạnh ngộ Cao Ðài truyền Ðại Ðạo,
Hảo phùng Ngọc Ðế ngự trần gian.

NGỰ TRIỀU
禦朝
Ngự: chỉ hành động của vua, cầm cƣơng ngựa. Triều: triều
đình. Ngự triều là vua đến chỗ họp triều đình. Ở đây ý nói
Đức Chí Tôn đến Ngọc Hƣ Cung để họp Thiên triều của Ngài.
Kinh Tiểu-Tƣờng có câu:
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"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

NGỪA
E: To wait for.
F: Attendre (chờ).
Ngừa: từ ngữ xƣa, có nghĩa là: chờ, chờ đón, đón rƣớc.
Ngày nay, ngƣời ta dùng chữ Ngừa với ý nghĩa là: Phòng giữ
trƣớc (ngăn ngừa, đề phòng). Td: Ngừa bệnh, Phòng ngừa.

NGỬA NGHIÊNG
Ngửa nghiêng: Nghiêng ngữa, xụp đổ, hƣ hoại
"Than ôi! Lƣợn sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý
ngửa nghiêng tới đó. Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba,
nền phong hóa mối cang-thƣờng, sau vì đó mà hƣ hoại."

NGƢNG QUYỀN
Trong Thập hình của Đức lý Giáo Tông, mà nếu phạm vào
hình luật 4 và 5 thì bị ngƣng quyền.
Ðệ Tứ Hình:- Lấn quyền, giành quyền. - Phạm thƣợng. - Tự
chuyên, sửa cải Chơn Truyền. Ðịnh Án: Ngƣng quyền từ ba
đến năm năm
Ðệ Ngũ Hình: - Mê hoặc chúng sanh. - Cám dỗ. Ðịnh Án:
Ngƣng quyền từ một đến ba năm và phạt vào Tịnh Thất
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Nhƣng lòng ngƣời cũng lắm khi điên đảo, đôi khi cũng tự
ngƣng quyền để tỏ sự không phục tùng thƣợng lịnh nữa, nên
Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh có làmThơ Thán Đạo ngâm
của có câu:
Vậy nên mới sanh ra đố kỵ,
Tƣởng rằng đây mến vị tham quyền!
Đem lòng ghét ngõ ghen hiền
Đồn ra ngƣng chức ngƣng quyền làm reo.

NGƢNG THẦN ĐỊNH TRÍ
凝神定智
E: To concentrate one’s mind completely.
F: Concentrer tout son esprit.
Ngưng: (chữ Hán) có nghĩa là nhóm vào một chỗ, cô đọng lại.
Thần: tinh thần. Định: làm cho yên ổn. Trí: trí não.Ngƣng thần
là tập trung tinh thần lại.
Ngƣng thần định trí là gom tụ cả tinh thần và trí não vào một
chỗ để giữ cho yên ổn, không vọng động.

NGƢỜI NGOẠI QUỐC ĐẾN ĐÂY HỌC ĐẠO
Vì sự đòi Chùa ấy nên Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy tại chùa
Gò Kén ngày 19-01-Đinh-Mão (dl: 20-2-1927)
"Ngày nay Lão nhứt định chùa nầy trả lại. Xong trƣớc khi trả,
phải cất Thánh Thất cho xong y nhƣ lời dạy. Chƣ Đạo hữu
phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi chi cũng ở
tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh địa. Vả lại phong thổ
thuận cho nhiều nƣớc ngoại quốc đến đây học đạo. Lão
muốn nơi khác mà Chí Tôn không chịu.
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Thƣợng Trung Nhựt! Phải làm thế nào chừa đất dƣ ra ít nữa là
50 mẫu là cả trọn bản đồ Bạch Ngọc Kinh và cho đủ Thánh địa
ấy. Hiền hữu đi chọn đất về cho Lão hay, cầu khẩn Chí Tôn
nghe!" (Trích Đạo-Sử. II/ 222)

NGƢỜI TU HÀNH
Đức Hộ Pháp nói: "Ngƣời Tu-hành mục-đích đem cái ân cho
ngƣời chớ không phải đợi ngƣời làm ân cho mình; nghĩa là
mình phải lo sự ấm no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức
Chí-Tôn đã dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải
Phụng-sự cho Vạn-linh để giải khổ cho loài ngƣời trong lúc họ
đang lâm nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự thì không còn
ai chối cải rằng ta không phải là ân-nhân của xã-hội, chừng ấy
ta không muốn về Tây phƣơng họ cũng lập bàn hƣơng-án để
đƣa ta đặng đền ơn cứu tử".

NGƢỜI GIỮ ĐẠO
Khi một ngƣời đã nhập môn vào Đạo Cao-Đài rồi thì phải giữ
đúng theo qui luật giới điều của Đạo. Điều căn bản là Tân Luật
làm điểm chính yếu cho ngƣời mới tu hành.
*Trọng-yếu của Tân-Luật là ngƣời giữ Đạo phải biết "giữ Ngũ
giới-cấm và Tứ đại điều-qui". Nhất là về Thế-luật ở điều thứ ba
là:
"Phải giữ Tam cang ngũ thƣờng là nguồn cội của nhơn đạo:
Nam thì hiếu-đễ, trung-tín, lễ-nghĩa, liêm-sĩ. Nữ: Tùng phu,
tùng phụ, tùng tử và Công, Dung, Ngôn, Hạnh"
"Trong Tân-Luật ấy Chí-Tôn định cho Ngũ-giới cấm, Tứ đại
điều qui và trong ấy cốt yếu bảo-vệ Tam-cang Ngũ thƣờng của
toàn thể con cái của Ngài. Thật ra cái Thiên-Luật của Ngài mà
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Ngài đã để trong tâm-não con cái của Ngài: Đây là vấn-đề
căn-bản của Nhơn-đạo nên trong Thánh-ngôn HiệpTtuyển:
Thầy dạy Nữ-phái biết trọng Tam tùng Tứ đức, Nam-phái Tam
cang ngũ thƣờng. Hễ nhơn-đạo thành thì là phù-hạp Thiênđạo, nghe à! (TNI/ 101)
TÂN LUẬT: VỀ NGƢỜI GIỮ ĐẠO
Ðiều Thứ Chín: Muốn xin nhập môn phải có hai ngƣời đạo
đức tiến dẫn đến ngƣời làm đầu trong Họ. Hai ngƣời tiến dẫn
phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt ngƣời mới, cho hiểu biết đạo lý.
Ðiều Thứ Mƣời: Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ.
Còn ai mới vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng
giữa đại điện thề liền. Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật
Pháp của Ðại Ðạo truyền ra.
Ðiều Thứ Mƣời Một: Ngƣời làm đầu trong Họ hay là Chức
Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn
thần an vị cho ngƣời mới vào Ðạo.
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.
Ðiều Thứ Mƣời Ba: Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ
mƣời ngày sắp lên, đƣợc thọ truyền bửu pháp, vào Tịnh thất
có ngƣời chỉ luyện Ðạo.
Ðiều Thứ Mƣời Bốn: Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo
Hữu sắp lên, phải chọn trong bực ngƣời thƣợng thừa mà thôi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðiều Thứ Mƣời Lăm: Bực thƣợng thừa theo Ðại Ðạo buộc
phải để râu, tóc. Ăn mặc thƣờng. Phải dùng toàn đồ vải trắng,
hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí".

NGƢỠNG ÂN SINH
仰恩生
Cầu xin cho nhơn sanh thoát khỏi tai họa và hƣởng đƣợc ơn
huệ sống còn (Ngưỡng 仰: Ngửa mặt trông lên với lòng kính
trọng và yêu mến. Ân sinh: Ơn để đƣợc sống, hƣởng ơn huệ
để đƣợc sống còn)
Bài Dâng Rƣợu có câu:
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ.
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

NGƢỠNG NGHĨA
仰義
F:Estimer.
Ngƣỡng nghĩa là trông chờ với tình nghĩa tốt đẹp.
Lục Nƣơng Diêu Trì Cung nói: "Em chào mấy Anh. Em đƣơng
ở Ngự Quan Cung, Bát Nƣơng đến cho hay rằng mấy anh
đƣơng ngƣỡng nghĩa, nên vội vã đến hầu. Khi mơi nầy, em
đặng tin lành: Ngọc Hƣ lo chuyển pháp. Cả Thiên thơ hủy phá,
sửa cải pháp chơn truyền. Chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật vui
mừng chẳng xiết. Diêu Trì Từ Mẫu đẹp dạ không cùng, nhƣng
vì cái mừng ấy mà làm cho Ngƣời đổ lụy".
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NGƢỠNG NGUYỆN
仰願
E: To implore.
F: Implorer.
(Ngưỡng là ngẩng đầu lên , tƣ́c là tỏ sƣ̣ thành kin
́ h hƣớng về
Trên; nguyện là cầu xin , khấ n hƣ́a ): Bằ ng cả t ấm lòng thành
cầ u nguyện Ơn Trên hộ trì cho đƣợ c nhƣ ý.
Lòng Sớ dâng về thiêng liêng các kỳ Lễ Vía đều có câu:
*Ngƣỡng nguyện: "ĐỨC HỘ-PHÁP thể đắc háo sanh Đại đức:
Bác-ái, Công bình, vận chuyển Huyền diệu Thần bút, thƣờng
giáng oai linh hộ trì bố hoá chƣ Đệ-tử trí não quang minh, tinh
thần mẫn huệ, thừa kế đại chí bảo thủ chơn truyền, thật hành
Nhơn-Nghĩa tế độ chúng sanh hiệp đồng chủng tộc, huynh đệ
nhứt gia, cộng hƣởng thái bình, thanh nhàn hạnh phƣớc."
(Lòng sớ dâng cúng vào Lễ Vía Đức Hộ-Pháp).
Trong tinh thầ n ngƣời Cao-Đài, nhấ t là với Đƣ́c Hộ Pháp , Ngài
sẵn có trong lòng đƣ́c tƣ̀ bi , đã làm cho cả nhơ n sanh ái mộ ,
mà Ngài còn là Ngƣời của Cung Hỗn Nguơn Thiên giáng trần
trong một sƣ́ mạng cao cả , do vậy mà lòng ngƣỡng vọng của
nhơn sanh đế n vô cùng , lúc nào cũng nguyện cầu quyền năng
Thiêng liêng của Ngài luôn che chở hộ trì. Qua lòng Sớ dâng
về Thiêng liêng vào nhƣ̃ng ngày Via
́ của Đƣ́c Ngài, nguyện xin
lòng Trời chiếu giám.
Vía chƣ vị Nữ Đầu Sƣ thì dâng sớ lên Đức Chí-Tôn:
Ngƣỡng nguyện Vô trung Từ-Phụ: phát hạ hồng ân, quảng
thi Đại đức ban tứ chƣ vị NỮ ĐẦU-SƢ cao thăng Thiên vị,
thƣờng giáng oai linh giáo-hoá chƣ Đệ-tử trí não quang minh,
tinh-thần mẫn huệ, thiện năng kế chí thuật sự thật hành chánh
giáo phổ-hoá nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hoà-ái tƣơng
thân, Đại-Đồng huynh đệ, phục hồi Thƣợng cổ Thánh đức
thuần lƣơng. Cộng hƣởng thạnh trị thiên hạ thái bình thanh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhàn hạnh phúc". (Lòng sớ dâng lên vào Lễ vía Tam vị Nữ
Đầu-sƣ)

NGƢỠNG VỌNG
仰望
E: To look up and beg for.
F: Regarder en haut et espérer.
(Ngưỡng 仰: Ngửa mặt trông lên với lòng kính trọng và yêu
mến. Vọng 望: Trông mong). Ngƣỡng vọng là ngẩng đầu lên
với cử chỉ tỏ lòng kính trọng và mong nhờ ơn Trời đất.
Giải nghĩa: Chúng con ngẩng mong nhờ:
Đấng Vô Trung Từ Phụ ban phát ơn to và hƣởng đức lớn của
ngôi Trời, bố hóa cho chúng con Thánh thể đƣợc tốt đẹp, tăng
thêm điều tốt lành và sống lâu. Chúng con xin vâng theo mạng
lịnh, thay Trời để giáo hóa dân, cứu giúp chúng sanh, tâm tánh
an định và giác ngộ, thân thiết thƣơng yêu nhau, sống nhƣ
anh em trong thế giới Đại Đồng, trở về với đời Thƣợng nguơn
Thánh đức, làm ngƣời dân tốt trong đời Nghiêu Thuấn mà
sống yên nơi vui nghiệp, cùng hƣởng đời thái bình thạnh trị,
an nhàn và hạnh phƣớc.
Chúng con đồng thành tâm cúi đầu bái lạy và kính cẩn dâng
sớ này tâu lên. Kính trình
Bài Dâng Trà có câu:
"Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
"Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường."
Huỳnh Hoa Tiên Nƣơng là Thánh hiệu của Nhứt Nƣơng DiêuTrì-Cung giáng đêm 28-7-Mậu Tuất (dl: 11-9-1958) có câu:
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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.

NGƢU ĐẨU
牛斗
Đức Chí-Tôn giải: Ấy là tên hai vì sao:
- Ngƣu Tinh: Thiên văn học tự tên gọi là Thái bình.
- Đẩu Tinh: Thiên văn học tự tên gọi là Bình tịnh.
Thái Bình với Bình Tịnh xuất hiện một lƣợt là tới đời Thái bình
thật sự. Hai vì sao ấy họp chung thành ra Sao Cày, thềm sao
Ngƣu tinh là màu xanh. Kể từ các sao nhỏ lớn thƣờng gần tới
chân trời, độ chừng hai thƣớc tây là Sao Ngƣu. Nếu Sao
Ngƣu mọc hƣớng nào thì Sao Cày trở cán về hƣớng đó. Nếu
Sao Cày trở cán về hƣớng nào thì hƣớng đó cầm cán. Xƣa trở
cán về Tây, nay trở cán về Nam, Nam còn Tây mất, cần xem
Sao thì hiểu.
Trên là lời giải của Đức Chí-Tôn do lời cầu xin giải nghĩa của
Đức Cao Thƣợng Phẩm, khi Đức Chí-Tôn giáng Cơ cho bài thi
trong đó có tên các vì sao.
Bài Cơ giáng tại Sài Gòn năm Ất Sửu (1925):
Bảy mƣơi năm ách nạn dần qua,
Dân trí hầu nay biết nƣớc nhà.
Ngƣu- Đẩu Tây Âu day cán ngã,
Khôi –Khuê Đông Á trở đuôi tà.
Nam triều từ thuở tri an quốc,
Nguyễn nghiệp đến chừ thất trị gia.
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Hiệp Phố huờn Châu đành có lúc,
Thần dân an hƣởng cuộc bình hòa.
Khôi Tinh gọi là Loạn Tinh. Khuê Tinh gọi là Ly Tinh. Ly Tinh,
Loạn Tinh trổ mặt ra một lƣợt là đời Ly-loạn. Sao Cày trở đầu
về hƣớng nào thì hƣớng đó còn, Sao Cày trở đuôi về hƣớng
nào thì hƣớng đó mất. Hai vì Sao đó không chừng rán để ý
cho kỹ kiếm thì thấy rõ.
Thiên cơ nhiều điều bí pháp chẳng nên nói, Thầy nói thêm một
điều này ngày sau rõ: Sau sẽ thấy rằng năm, tháng, ngày, giờ
này Đức, Nhựt, Ý hiệp cùng nhau là ngày hạnh phúc của nhơn
sanh. Trƣớc hết Nhựt, Nam đặng hợp là ngày "Phục Nguyên".
Ngài Thƣợng Trung Nhựt giáng mừng sau khi Đức Hộ Pháp
từ Madagascar trở về: "Các em ôi! Cái trạng thái của đời
chẳng phải dễ chi cho Thần Tiên thố lộ. Nếu các em biết đặng
nỗi đau đớn thƣơng tâm của chúng Qua nơi thiêng liêng cảnh
thì mấy em sẽ tự nhiên khoái lạc mà xem thế sự đổi dời, nhứt
là tƣơng lai của quốc gia Nam Việt. Mấy em nghe thi:
Dƣơng thế căn nguyên tại thảm sầu,
Đƣờng vinh hoa ấy tại Thiên lâu.
Trƣờng xuân quạnh quẽ đƣa Ngƣu Đẩu,
Nẻo họan nghinh ngang điểm bạch đầu.
Hạc nội đã ra ngoài bến khổ,
Trâu vàng đứng vững ở sông Ngâu.
Ví nên nghiệp cả Nam thiên trƣớc,
Phải dụng tài xƣa để vẽ màu.

HẾT VẦN NG
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