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Danh mục vần NH
NHÀ
• Nhà Đăng Cao
• Nhà Nghèo Biết Con Thảo,
Nƣớc Loạn Rõ Tôi Trung

• Nhà Tịnh (Tịnh Thất)
• Nhà Tu Trì

NHẠC
• Nhạc
• Nhạc Công
• Nhạc Chấp Sự
• Nhạc Hành Lễ
• Nhạc Lễ
• Nhạc Pháp

• Nhạc Sĩ
• Nhạc Sinh
• Nhạc Sƣ
• Nhạc Tấu Quân Thiên
• Nhạc Thiều
• Nhạc Tiêu Thiều

NHAM
• Nham Hiểm
NHAN
• Nhan Hồi (Nhan Uyên)

• Nhan Uyên Kỳ

NHÀN
• Nhàn Âm Ðạo Trƣởng
NHÁNH
• Nhánh
NHÀNH
• Nhành Dƣơng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÃN
• Nhãn
• Nhãn Huệ Quang

• Nhãn Tiền
• Nhãn Tiền Báo ứng

NHẮM
• Nhắm Mắt Đâu Còn
NHĂN
• Nhăn Mày Khổ Lụy
NHẶT
• Nhặt Khoan
NHÂN
• Nhân (1)
• Nhân (2)
• Nhân Ái (Nhơn Ái)
• Nhân Bản
• Nhân Cách (Nhơn Cách)
• Nhân Chính
• Nhân Chủng (Nhơn Chủng)
• Nhân Dục
• Nhân Duyên
• Nhân Đạo
• Nhân Đạo - Thiên Đạo
• Nhân Định Thắng Thiên
• Nhân Đức
• Nhân Giả Kỳ Thiên Địa Chi
Đức, Âm Dƣơng Chi Giao,
Quỉ Thần Chi Hội, Ngũ
Hành Chi Tú Khí Dã

• Nhân Gian
• Nhân Hậu
• Nhân Khẩu
• Nhân Loại
• Nhân Luân
• Nhân Lực
• Nhân Lực - Thiên Lực
• Nhân Năng Hoằng Ðạo, Phi
Ðạo Hoằng Nhân
• Nhân Nghĩa
• Nhân Phẩm
• Nhân Quả
• Nhân Quần
• Nhân Sanh
• Nhân Sanh Quan
• Nhân Sanh Ƣ Dần
• Nhân Sĩ
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• Nhân Sự
• Nhân Tài
• Nhân Tâm Bất Túc Xà Thôn
Tƣợng, Thế Sự Đáo Đầu
Đƣờng Bộ Thiền
• Nhân Tâm Sanh Nhứt
Niệm, Thiên Địa Tất Giai Tri

• Nhân Tiên
• Nhân Tình
• Nhân Tình Thế Thái
• Nhân Từ
• Nhân Thân
• Nhân Thân Phàm Ngữ
• Nhân Vị

NHẪN
• Nhẫn

• Nhẫn Nhục

NHẤP
• Nhấp Nhóa
NHẬP
• Nhập Bát Quái
• Nhập Càn Khôn
• Nhập Diệu
• Nhập Diệt
• Nhập Đàn Hành Lễ Cúng
Phật Mẫu
• Nhập Định
• Nhập Hội
• Nhập Môn

• Nhập Niết Bàn
• Nhập Nội
• Nhập Quan
• Nhập Tâm
• Nhập Thế - Xuất Thế
• Nhập Thể
• Nhập Tịnh
• Nhập Xác

NHỊ
• Nhị Bá
• Nhị Bất Du Ðạo
• Nhị Ca
• Nhị Châu Chơn Võ
• Nhị Chúa

• Nhị Hữu Hình Đài
• Nhị Ngoạt Thập Ngũ Phân
Tánh Giáng Sanh
• Nhị Nguyên Luận
• Nhị Nƣơng Diêu Trì Cung

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Nhị Thập Bát Tú
• Nhị Thập Tứ Hiếu
• Nhị Thập Tứ Tiết

Q.2 VẦN NH▐

• Nhị Trấn Oai Nghiêm
• Nhị Xác Thân

NHIỆM
• Nhiệm Kỳ

• Nhiệm Mầu

NHIỄM
• Nhiễm Trần Thì Sa Đọa
NHIÊN
• Nhiên Đăng

• Nhiên Đăng Cổ Phật

NHIẾP
• Nhiếp Căn

• Nhiếp Tâm

NHIỆT
• Nhiệt Huyết
• Nhiệt Tâm

• Nhiệt Thành

NHIỄU
• Nhiễu Điều
NHO
• Nho
• Nho Gia
• Nho Giáo (1)
• Nho Giáo (2) (Kinh)
• Nho Nhã

• Nho Phong
• Nho - Thích - Đạo
• Nho Tông
• Nho Tông Chuyển Thế
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NHỒI
• Nhồi Quả
NHƠN
• Nhơn (Giáo Sƣ Thƣợng
Nhơn Thanh)
• Nhơn (Lễ Sanh)
• Nhơn Chủng
• Nhơn Đạo
• Nhơn Điển
• Nhơn Đức
• Nhơn Hình
• Nhơn Hƣ Đạo Bất Hƣ
• Nhơn Linh
• Nhơn Loại
• Nhơn Luân
• Nhơn Lực
• Nhơn Nhi Bất Nhơn Nhƣ Lễ
Hà? Nhơn Nhƣ Bất Nhơn
Nhƣ Nhạc Hà?
• Nhơn Nghĩa

• Nhơn Phẩm
• Nhơn Quần
• Nhơn Sanh
• Nhơn Sanh Ƣ Dần
• Nhơn Sanh Triết Lý Học
• Nhơn Sanh Vạn Vật Tối
Linh, Lễ Giả Thiên Ðịa Chi
Tự Dã
• Nhơn Tài
• Nhơn Tâm
• Nhơn Thánh
• Nhơn Thân Phàm Ngữ
• Nhơn Tình
• Nhơn Tƣớc - Thiên Tƣớc
• Nhơn Vật Mƣời Phần Hao
Tám Chín

NHU
• Nhu Quẻ Thuỷ Thiên Nhu
• Nhu Nhƣợc Trƣờng Tồn

• Nhu Sĩ (Nho Sĩ)

NHŨ
• Nhũ
• Nhũ Danh

• Nhũ Lịnh

NHUẦN
• Nhuần Thần Huệ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỤC
• Nhục Mạ
• Nhục Nhã Tổ Tông
• Nhục Nhãn

• Nhục Tổ Hổ Tông
• Nhục Thể

NHUNG
• Nhung (Giáo Sƣ Thái Nhung Thanh)
NHƢ
• Nhƣ Lai
• Nhƣ Nguyện
• Nhƣ Nhãn (Hòa Thƣợng
Giác Hải)

• Nhƣ Lâm Thâm Uyên, Nhƣ
Lý Bạc Băng
• Nhƣ Ý Đạo Thoàn Chơn
Nhơn
• Nhƣ Thị

NHƢỢC
• Nhƣợc Hữu
• Nhƣợc Thiệt, Nhƣợc Hƣ

• Nhƣợc Nhơn Liễu Đạt Âm
Dƣơng Lý, Thiên Hạ Đô Lai
Nhất Chƣởng Trung

NHƢỢNG
• Nhƣợng Nửa Quyền
NHỨT
• Nhứt Bất Sát Sanh
• Nhứt Dƣơng Sanh
• Nhứt Đại Viết Thiên
• Nhứt Điểm Linh Quang
• Nhút Khí Chi Trung
• Nhứt Môn Đồng Mạch

• Nhứt Nhị Tam Kỳ Phổ Độ
• Nhứt Nguyên
• Nhứt Nguyên Luận
• Nhứt Nhứt Phải Đợi Lịnh
Thầy
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• Nhứt Nhựt Bất Thiện Niệm
Chƣ Ác Giai Tự Khởi
• Nhứt Nhựt Tam Tỉnh Ngô
Thân
• Nhứt Niệm
• Nhứt Niệm Sân Tâm Khởi,
Bá Vạn Chƣớng Môn Khai
• Nhứt Nộ Sầu Tâm Khởi, Bát
Vạn Chƣớng Môn Khai
• Nhứt Nƣơng Diêu Trì Cung
• Nhứt Phật
• Nhứt Quán
• Nhứt Tâm Thiện Niệm
• Nhứt Tâm Nhứt Trí
• Nhứt Thăng

• Nhứt Thân Ức Vạn Diệu
Huyền Thần Biến
• Nhứt Thiết Chúng Sanh
Giai Hữu Phật Tánh
• Nhứt Thiết Chƣ Phật
• Nhất Thiết Duy Tâm Tạo
• Nhứt Thống
• Nhứt Thống Oai Nghiêm
• Nhứt Thời
• Nhứt Toán Họa Phƣớc Lập
Phân
• Nhứt Trấn Oai Nghiêm
• Nhứt Triêu Nhứt Tịch
• Nhứt Vãng Nhứt Lai

NHỰT
• Nhựt - Đức - Tàu - Tây
• Nhựt Nguyệt
• Nhựt Nguyệt Chi Quang
• Nhựt Nguyệt Mạo

• Nhựt Nhu Ngoạt Nhiễm
• Nhựt Nhựt Tân Hề Nhựt
Nhựt Tân
• Nhựt Tụng



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÀ ĐĂNG CAO
Lại một hôm, nhơn 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 nầy mà khác với Tôn giáo kia cũng giống
nhƣ những nhà đăng cao, tuy là khi mới trèo lên, thì ngƣời ở
bên chơn núi nầy, kẻ ở chơn núi kia, chớ chừng đến trên đảnh
cũng gặp nhau một chỗ".
Ông trả lời: Ðạo Cao Ðài chúng tôi cũng vậy. Song chỉ có một
điều khác, là muốn sao từ khi đƣơng ở dƣới chơn núi, thì tất
cả các nhà đăng cao đều đã biết nhau, yêu nhau".

NHÀ NGHÈO BIẾT CON THẢO NƢỚC LOẠN RÕ TÔI
TRUNG
Khi gặp cảnh nghèo mà con cái biết nghĩ tới và lo lắng cho cha
mẹ tức nhiên là chứng tỏ đƣợc lòng hiếu thảo. Lúc nƣớc biến
mà dám ra đi vì nghĩa vụ, ấy là chứng tỏ tấm lòng trung thành.
Chữ Hiếu Trung thƣờng đi đôi nhau ấy là sự đạo đức có sẵn
trong lòng ngƣời. Nếu trong nhà là ngƣời con Hiếu, tất nhiên
đối với nƣớc sẽ là tôi Trung và đối với mọi ngƣời là có Nghĩa.
Ba đức Trung- Hiếu- Nghĩa nếu có tức nhiên sẵn có, chứ
không thể học đƣợc. Câu này đƣợc dịch từ câu Nho của
Thánh Hiền: "Gia bần tri hiếu tử, Quốc loạn thức trung thần".
Đức Thƣợng Sanh nói: Có câu phƣơng ngôn: "Nhà nghèo
biết con thảo, nƣớc loạn rõ tôi trung". Ðạo đã bao phen
chịu thiệt thòi, chịu hiếp đáp, nhƣng nhờ lòng trung thành của
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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con cái Ðức CHÍ TÔN mà qua nhiều cơn giông tố rồi cũng
đứng sựng và nêu cao ngọn cờ cứu khổ. Quí vị đã thọ lãnh sứ
mạng Thể Thiên Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quí vị đều có
Thánh Thần chứng kiến, sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho
quí vị một phần thƣởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ
nào mà quí vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ
khác phá Ðạo, tức là quí vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một
trọng tội vô phƣơng cứu chữa "hoạch tội ƣ thiên vô sở đảo
dã".

NHÀ TỊNH (TỊNH THẤT)
淨室
Vấn: Nếu cất Nhà tịnh thì mấy con cũng cứ lo làm Công quả,
làm sao vào Tịnh được? Và từ cấp bực nào mới vào Tịnh?
Đức Hộ-Pháp nói: "Thầy lập Nhà Tịnh là chung cho cả nhân
loại, hạng nào cũng đƣợc, không phân biệt chức sắc hay Tín
đồ hoặc các Chi Phái, nếu họ muốn thì cũng vào đƣợc, nhƣng
phải có Quyền Vạn Linh công nhận, đó là phần Chi Phái ngoại
giáo.
Vấn: Bạch Thầy, rồi đây người nào cũng xin vào Tịnh, rồi ai lo
phổ độ? Ai lo làm công quả? Chỉ có mấy người không phận sự
họ mới xin vào Tịnh.
Đức Hộ-Pháp day sang nói với Sĩ Tải Hiển và Luật Sự Trấn:
"Ờ! biên đi, Hiển với Trấn hay tò-mò lục lạo, các nƣớc ngoài
ngƣời ta giỏi lắm, chế ra nhiều thứ chữ viết tắt tắt lẹ lắm. Mỗi
khi cuộc hội đàm cùng diễn thuyết họ đều ghi chú lại hết, còn
mình đây còn dở, chƣa phát minh, có khi hội đàm cùng đi ra
ngoài đời có nhiều cái hay má mình không ghi chép lại đƣợc
để học hỏi. Mấy đứa bây rán chế làm sao, hoặc dẫu làm thế
nào để ghi lại cái hay mà ngƣời ta nói giữa đông ngƣời.
Điều kiện nhập Tịnh Thất để Tịnh luyện:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Chơn! Bộ con ham Tịnh luyện lắm sao? Đâu có phải ngƣời
làm biếng mà vào Tịnh đƣợc. trƣớc khi vào Tịnh thì phải có đủ
Tam Lập là: Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn. Nơi cửa Đạo đặt
ra việc chi đều hữu ích cả, mƣợn Thể Pháp tƣợng trƣng mới
đoạt Bí-Pháp. Trƣớc kia Thầy lập Phạm Môn xuất hiện tại TòaThánh tƣợng trƣng cửa Phật độ sanh hồn tức nhiên gọi là
PHẬT. Minh-Thiện-Đàn mở tại Khổ-Hiền-Trang Thầy khai ThểPháp tại đó gọi là PHÁP. Phƣớc Thiện ngày nay đã ra thiệt
hiện tức nhiên ra mặt xã-hội gọi là TĂNG, thì nó sẽ bành
trƣớng vận chuyển lƣu hành cùng khắp xã hội nhơn-quần;
nghĩa là phải phụng sự cho toàn thể chúng sanh, tế khổn phò
nguy, đi Đầu họ, Đầu Quận làm hậu thuẫn cho Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài lo cơ tận độ, chỉ có công phổ-độ mới giải quả tiền
khiên. Ai không xuất thân hành Đạo, nghĩa là không có công
phổ độ thì không vào Nhà Tịnh đƣợc, vì không đủ Tam Lập.
Trƣớc khi xin vào Nhà Tịnh phải nạp tất cả giấy tờ hành Đạo,
lai lịch từ thuở nhỏ đến trƣởng thành, ở ngoài đời không án
tiết, trong cửa Đạo cũng vậy, trọn tùng Luật Pháp Đạo và
trƣờng trai mới đƣợc, rồi giao cho chi Pháp minh tra về Thể
pháp đủ bằng chứng. Chi Pháp phải giữ hồ sơ của mỗi ngƣời,
còn điều trọng yếu về vô vi, không thể gì Chi Pháp biết đặng.
Chiếu văn kiện thì đầy đủ lắm, vậy Chi Pháp chỉ biết văn-bằng
hiện hữu về mặt hữu hình mà thôi.. Khi minh tra đủ lẽ rồi mới
giao cho Hộ-Pháp cân thần, nếu vị nào đủ Tam Lập thì cho
vào Nhà Tịnh, bằng thiếu thì trở lại đi Đầu Họ, Đầu Quận hành
Đạo nữa. Nói rõ là có hộ-pháp trục Thần khai khiếu mới biết
đặng đủ thiếu, bằng không thì ngồi Tịnh lớn bụng vô ích"
Làm Công quả cũng là thực hiện Tam Lập:
Vấn: Bạch Thầy: như con đây cứ làm công quả không đi Đầu
Họ, Đầu Quận thì làm sao vào Tịnh được?
Đức Hộ-Pháp nói: "Riêng phận mấy con cứ lo làm Đền Thánh
rồi đây Thấy định cho, phần Thiêng liêng thì Chí-Tôn đã hứa,
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còn hữu hình nếu nuốn làm Quan Đạo thì Thầy ban cho phẩm
Giáo Thiện, nam nữ cũng vậy.
Vấn: Bạch Thầy: những hạng văn hay chữ giỏi, có tài đức
người ta mới giúp ích cho nhơn quần xã hội, đúng theo lời
Thầy dạy là phải giúp cho nhơn loại khắp cả hoàn cầu đạng
LẬP ĐỨC. Còn LẬP CÔNG.
………

NHÀ TU TRÌ
Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện-Phƣớc đọc tại Tokyo, rằng:
…"Ngƣời ta có quan-niệm nhà tu trì chỉ biết có kinh kệ
nguyện-cầu, mà Quên rằng vì thƣơng hại chúng-sanh nhà tu
mới sớm kệ chiều kinh cầu-nguyện cho chúng-sanh bớt khổ.
Quên rằng chớ chi các nhà thông-thái phát-minh nguyên-tửlực chịu hợp-tác với nhà tu-trì để xử-dụng thì lực nguyên-tử sẽ
dùng vào việc giúp ích cho thế-gian hơn là giết hại đồngchủng. Quên rằng nếu lấy đạo-đức khuyến thiện là bổn phận
thiêng-liêng của nhà tu đặng bảo-thủ Hoà-bình, còn lấy bạohành ép buộc dân-chúng thì không bao giờ hết loạn. Thoảng
nhƣ đời biết nƣơng Đạo, thì Đạo sẽ nâng tay dìu đời. Ngặt vì
đời quá rẻ-rúng Đạo, bảo sao ngƣời tu hành không lánh mình
ngoài chốn oai-quyền thế-lực để mặc ai sa vào cạm bẫy của
tà-thần, tự rƣớc lấy sự thất-bại chua cay vô phƣơng cứu
chữa".

NHẠC
樂
F: Musique.
NHẠC là thanh âm có tiết điệu dễ nghe nhƣ hát, đàn, trống,
kèn. Một âm LẠC là vui mừng. Đủ thấy Nhạc là một sự thoảiSoạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

13

mái, vui hứng trong lòng. NHẠC là một trong Ngũ-Kinh: THI,
THƢ, LỄ NHẠC, DỊCH, XUÂN THU nhƣng qua thời đại của
Tần Thủy-Hoàng với chánh sách «Phần thƣ khanh Nho» tức là
đốt sách chôn học trò, nên ngọn lửa Tần đã thiêu rụi tất cả chỉ
còn lại bộ KINH DỊCH mà thôi, vì nhà Tần cho rằng đây chỉ là
sách bói toán, không đáng quan ngại. Thật ra:"Bộ kinh NHẠC
của KHỔNG-TỬ đã san định, nay chỉ còn có một ít trong thiên
Nhạc-Ký, chép ở trong bộ Lễ Ký. NHẠC đƣợc hiểu theo ý của
cổ-nhân: NHẠC là do ÂM mà sinh ra. Cho nên mới hình ra ở
cái THANH, những thanh tƣơng ứng cùng nhau rồi biến ra
thành phƣơng, tức là thành cung bực, trong, đục, cao, thấp,
gọi là ÂM..Đem các âm so vào những Nhạc-khí để đánh ra
tiếng: Kim, Thạch, Ty, Trúc những đồ múa là Can 干 (khiên),
thích 戚 (búa), vũ 羽 (lông chim sẻ), mao 旄 (lông đuôi bò) và
những thi phú ca vịnh, gồm tất cả gọi là NHẠC.
Vậy nghĩa chữ NHẠC nói chung cả chuông trống, đàn địch,
múa hát và văn thơ.
SỰ QUAN TRỌNG CỦA NHẠC
Vì NHẠC có một nguồn gốc thần-bí nhƣ thế nên NHẠC có thể
làm điều-hòa Trời Đất; hòa chung với Trời đất. Ngoài ra NHẠC
còn có thể cảm hóa lòng ngƣời vì tình dục con ngƣời thì do
ngoại cảnh sinh ra trong khi tính tình thì do Trời phú cho: phàm
là ngƣời ai cũng có cái tính bởi huyết khí, tâm trí sinh ra mà
cái tình AI, LẠC, HỈ, NỘ thì không thƣờng. Sự ứng cảm khởi ở
ngoại vật mà động rồi cái tâm thuật mới hình rõ ra. Thật vậy,
khi nghe âm thanh thong-thả êm-đềm thì lòng ngƣời cảm thấy
vui-vẻ mà khi nghe âm thanh trầm buồn thì lòng ngƣời thƣơng
cảm xót xa hay khi nghe âm thanh chính-trực thì lòng ngƣời
cũng trang nghiêm, tôn kính. Vì NHẠC cảm hóa con ngƣời một
cách sâu xa nên có thể biến cải tâm-tánh con ngƣời khiến con
ngƣời trở nên hiền lƣơng nhân hậu hoặc độc ác, tàn bạo, dâm
đảng. Nhạc thanh thiện khiến ngƣời làm điều thiện, NHẠC
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thanh ác khiến ngƣời làm điều ác. Nhƣ vậy, tác dụng của
NHẠC còn để di dƣỡng tính tình con ngƣời nhờ những âm
thanh tao nhã. Đức KHỔNG PHU TỬ nói rằng: "Xét cho cùng
các lẽ về NHẠC để trị lòng ngƣời thì cái lòng giản dị, chính
trực, từ ái, thành tín, tự-nhiên phơi phới mà sinh ra"
Chính vì cái tác-dụng mãnh-liệt của NHẠC đó mà cổ-nhân đã
giáo-dục con ngƣời bằng cách chế ra NHẠC. "NHẠC là cái vui
của Thánh-nhân mà khiến cho lòng dân trở nên tốt lành, có thể
cảm lòng ngƣời rất sâu và di phong dịch-tục đƣợc cho nên
Tiên-Vƣơng mới đặt ra dạy Nhạc".
Thầy dạy: Chợ Lớn, ngày 27-1-1928 (âl 5-1-Mậu Thìn)
"Mỹ Ngọc! Nhạc trong Đạo chƣa có vẻ chi hoàn toàn, con
gắng lo đặng có thế dạy truyền ra cho nhiều đứa biết mà dùng
trong khi hành Đại lễ. Nhiều đứa có thể học đƣợc nhƣng
chẳng để lòng đến, nên lúc hữu sự, Lễ Nhạc gì đều chẳng
trọn.
Trung! Con hiệp với Mỹ Ngọc cho lịnh đặng biểu môn đệ Thầy,
đứa nào có thể giúp về Nhạc đặng thì gắng học cho đủ mà
dùng, khỏi nhọc lòng cầu nơi ngoài. Con biết à.!
Phú! học Nhạc đƣợc, gắng sức giúp cho Đạo, con! Còn nhiều
đứa khác, Trung và Mỹ Ngọc liệu mà lựa cho đủ."
CHỨC SẮC BỘ NHẠC (10 PHẨM)
Phẩm từ trên xuống:
1- Tiếp lễ Nhạc Quân
3- Đốc Nhạc
5- Lãnh Nhạc
7- Đội Nhạc
9-Bếp Nhạc

2- Nhạc Sƣ
4- Đề Nhạc
6- Quản Nhạc
8- Cai Nhạc
10- Nhạc Sĩ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẠC CÔNG
樂 工
E: The player.
F: L’éxécutant.
Thầy dạy Bảo-Văn-Pháp Quân: "Đƣợc! nhƣng còn sơ sót,
món nào liệu chẳng có ích, thì nên chế giảm, trừ ra NHẠC phải
giữ cho toàn, đi LỄ cho có vẻ nghiêm-nghị, ấy là hai món đại
khái đó. NHẠC còn chƣa đủ thể cách, đờn để rƣớc chƣ TIÊN
THÁNH không phải vậy là đủ, ngƣời Nhạc-công phải ăn mặc
tinh-khiết. Sắp đặt vào khởi NHẠC phải có thứ lớp phân minh,
chớ chẳng phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái Thánhý đó. Phải sắp đặt lại nghe à! Nơi Đàn nào mà khác hơn
Thánh-giáo và bày biện nhiều trái cách thì Đạo hữu không
phép tham dự". (TNHH 18-7-1928)

NHẠC CHẤP SỰ
Nhạc chấp sự 樂執事:ngƣời có phận sự về lễ nhạc.
Nhạc chấp sự các môn chánh phải là vị Chức sắc quan trọng
hơn, nghiêm chỉnh thi hành, vì trƣớc Đại điện Chí-Tôn, Chức
sắc phải trọng vọng khiêm cung đảnh Lễ.

NHẠC HÀNH LỄ
樂行禮
Nhạc hành lễ là Âm Nhạc diễn tấu trong Đại đàn và Tiểu đàn
khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Sau đây là bài của
Nhạc Sƣ Trần Thiện Niệm.
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• Nhạc Đại đàn và Tiểu đàn tại Đền Thánh
• Nhạc cúng Từ thời tại Đền Thánh
• Nhạc cúng Đại đàn tại Báo Ân Từ
• Nhạc cúng Tứ thời tại Báo Ân Từ

*****
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Lục Thập Bát Niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_____________________________+

Kính gởi: Chƣ vị Chánh Phó trƣởng phiên Nhạc 1,2,3.
Chức sắc, chức việc và nhân viên thuộc ban
Nhạc Tòa Thánh.
Chánh yếu
Về việc cúng Đại Đàn, Tiểu Đàn và Tứ thời hai nơi
Đền-Thánh và Báo-Ân-Từ.
Xin nhắc lại để đồ theo khuôn mẫu Lễ-nghi của các bậc Đại
Đức tiền nhân ra công dạy dỗ Nhạc, Lễ, Kinh kệ buổi sơ khai,
hôm nay chúng ta phải gia tâm chỉnh đốn cho y khuôn mẫu để
khỏi phần thất lễ.
Nhạc hành lễ là âm nhạc diễn tấu trong Đại đàn và Tiểu đàn
khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
Sau đây là bài của Nhạc Sƣ Trần Thiện Niệm, cai quản Ban
Nhạc Tòa Thánh, gởi cho các Chánh Phó Trƣởng Phiên Nhạc,
Chức sắc và nhân viên Bộ Nhạc, để thi hành về phần Âm nhạc
trong Đại đàn, Tiểu đàn và Tứ thời khi cúng Đức Chí Tôn tại
Đền Thánh và cúng Đức Phật Mẫu nơi Báo Ân Từ.
B. Nhạc Đại đàn và Tiểu đàn tại Đền Thánh:
1- Toàn thể Chức sắc Chức việc tới Đàn vía phải mặc phẩm
phục Chức sắc của mình. Đại đàn thì mặc Đại phục, Tiểu đàn
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thì mặc Tiểu phục, không có phẩm cấp thì không đƣợc ngồi
vào băng Bán nguyệt, khi lên lầu Hiệp Thiên Đài đảnh lễ xong
là 11 giờ 35 phút.
2- Gần tới giờ hành lễ, ban Nhạc phải ngồi vào băng Bán
nguyệt, là nơi hành lễ trƣớc 15 phút mà lo chu đáo các món
Nhạc khí của mình. Đại đàn thì ở Nghinh Phong Đài và lầu Bát
Quái Đài, Tiểu đàn thì tại lầu Hiệp Thiên Đài.
3- Khi Chức sắc và toàn thể nhập đàn đến Hiệp Thiên Đài
thì Nhạc không khua động, chuyện vãn, thử kèn chi cả, do Lễ
đài báo hiệu.
4- Nhạc chấp sự các môn chánh phải là vị Chức sắc quan
trọng hơn, nghiêm chỉnh thi hành, vì trƣớc Đại điện Chí-Tôn,
Chức sắc phải trọng vọng khiêm cung đảnh Lễ.
5- Trống Tiếp Giá phải là vị Trƣởng ban y căn bản thủ vĩ phân
minh. Các môn phụ phải tế nhị khiêm nhƣờng, giọng kèn oai
linh không lệch lạc. Tới đờn 7 bài, hay 5 bài, hay 3 bài, cần
thúc lẹ.
6- Từng Hƣơng, không đờn quá lơi và không đờn lớp trống
Xuân, tới kinh Niệm Hƣơng và Khai Kinh, đừng đờn cho đọc
kinh lơi quá, lệch chữ Kinh cùng ảnh hƣởng đến toàn thể mỏi
mệt và giảm tinh thần Tín ngƣỡng. Đờn Nam xuân cho đọc
Kinh Ngọc-Hoàng và Tam giáo, đờn giữ mức trung bình, lẹ
quá mất giọng Xuân, cũng không đờn lớp trống xuân, vì lớp
trống xuân, Đức Chí-Tôn đã tiền định rồi.
7- Trống lập ban: đổ trống nhuyễn nhẹ ngắn, chờ gài thủ các
môn phụ mới tiếp vào để không lấp câu xƣớng cũng không trễ
lạy (nhứt là chờ nơi Lễ đài báo hiệu).
8- Trong ba từng Dâng Tam bửu, không đổi ngƣời nhằm thủ
vĩ bất động phách. Đàn nội tôn nghiêm gìn tiền hậu luật y nhứt
mẫu khiến đàn nội không bị phóng tâm.
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9- Thƣợng tấu Sớ Văn: câu sớ quan trọng, điểm trống tỏ ý uy
linh, kính cẩn hơn; câu trung bình thì điểm trung bình. Phần sớ
(đốt sớ) có uy linh, trống chuyển qua thét.
10- Trống lập ban: ba lạy xong gài trống vô đờn lớp trống
xuân tụng kinh Ngũ Nguyện, lạy xong dứt trống lập ban.
11- Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài nhập Nội nghi và Hộ Đàn
Pháp Quân, Tả Hữu Phan Quân nhập Nội nghi, bái xong dứt
trống lập ban, trở thét trung bình. Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài đi
về tới chỗ, tiếng kiểng đổ, toàn thể đứng lên xá, rồi bày ban
đứng chờ.
12- Toàn thể nghe tiếng chuông bãi đàn, nhạc gài thái bình,
tiền bần hậu phú, tiễn bƣớc Chức sắc đi ra, Nhạc dứt, tịch, ấy
là đàn tràng viên mãn.
C. Nhạc cúng Từ thời tại Đền Thánh:
1- Khi lên từng lầu Hiệp-Thiên-Đài thì ban nhạc đảnh lễ một
lƣợt cho rập ràng. Còn 10 phút trƣớc khi khởi lễ thì ngồi vào
băng bán nguyệt, soạn lên dây đờn nhỏ nhẹ, cần nghiêm túc
thủ lễ tỏ sự tôn kính vì là trƣớc đại điện.
2- Đúng giờ hành lễ, chuông nhứt, nhạc rao đờn, Chức sắc,
Chức việc và toàn đạo tới cấp Hiệp-Thiên-Đài thì nhạc đờn bài
Hạ.
3- Kế tiếp chuông nhì, Chức sắc, Chức việc đồng xá, vào
ngồi thì dứt bài Hạ. Nhạc liền ra Ai, chuông thỉnh Thánh vừa
xong là khởi đờn Nam ai, Giáo nhi và đồng nhi tụng kinh Niệm
Hƣơng. Lạy xong, tiếp tụng bài Khai Kinh. Hai bài giọng Nam
ai nầy, đừng đọc kinh lơi quá, khiến tiếng kinh lệch lạc không
đúng chữ Kinh và không đúng giọng nếu đờn lơi, cũng không
đờn lớp mái Nam ai trong đờn kinh nầy.
4- Tới đờn Xuân, Giáo nhi và đồng nhi tụng bài Ngọc Hoàng
Kinh và luôn trong các bài kinh giọng Xuân nầy, không lẹ quá
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mà mất phù ba của giọng xuân, cũng không xen lớp trống
xuân vì lớp trống xuân thể pháp đờn cho Năm câu nguyện,
đặng dứt thời cho cúng đàn mà thôi.
5- Tới đờn Dâng Tam bửu, Giáo nhi đồng nhi chờ qua nhịp
mới thài, đều đúng câu đờn nào cũng vậy. (Lời dạy của Đức
Hộ Pháp vì chánh pháp môn nhịp điệu).
6- Thời cúng có Dâng Sớ, khi mãn thài thì đờn bài Hạ, tùy
mau chậm, dứt để đọc sớ. Khi phần sớ, nhạc rao xuân, lạy 3
lạy xong thì nhịp vô lớp trống xuân đọc Ngũ Nguyện, dứt thì
trở đờn bài Hạ. Nếu có Chức sắc Hiệp Thiên-Đài lên Nội nghi
lạy thì chờ, khi về tới chỗ thì đứng lên bài ban, Nhạc và Giáo
nhi đồng nhi lạy. Nghi lễ kệ chuông bãi đàn.
7. Cúng thời Ngọ, Nhạc còn đờn để Giáo nhi và đồng nhi
tụng kinh Tuần Cửu, khi dứt kinh đến niệm Câu chú của Đức
Chí Tôn, nhạc không đƣợc đờn nhái theo mà đƣợc đờn xuân
tới cho ăn nhịp mà thôi.
8- Mỗi thời cúng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, mỗi nơi có Chức
sắc Bộ Nhạc để ủng hộ chƣ nhân viên trong thời cúng đƣợc
nghiêm túc, tôn kính của Nhạc Thánh đƣờng, đối với lòng tín
ngƣỡng của toàn đạo trong thời cúng, ấy là gƣơng mẫu Nhạc
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy.
9- Riêng về Chức sắc, Chức việc cúng thời Tý tại Đền Thánh
phải mặc áo Tiểu phục cho nghiêm trang hơn. Mong chƣ Chức
sắc Chức việc chú ý khoảng nầy cho đƣợc chu toàn thiện mỹ.
D. Nhạc cúng Đại đàn tại Báo Ân Từ:
1- Tới 11 giờ 35 phút, ban nhạc lo chuẩn bị trƣớc, nhứt là lo
chỉnh soạn các môn nhạc khí và nhân viên của mình. Còn 15
phút đến 12 giờ thì đến lễ bái mà ngồi vào băng bán nguyệt,
so dây đờn nhỏ nhẹ, nhứt là kèn và trống cơm, muốn thử kêu
rõ ràng thì phải tại cơ sở của mình, còn đến giờ cúng thử nhỏ
cho biết ăn giọng âm thanh với đờn mà thôi.
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2- Lên trƣớc Đại Điện không đƣợc hút thuốc, nói chuyện ồn
ào mất vẻ trang nghiêm, vì là nơi tất cả tịnh tâm đảnh lễ, còn
hút thuốc cũng là trƣợc đối với thiêng liêng, hơn nữa khi đi
cúng cũng đã súc miệng sạch rồi.
3- Các môn chánh của nhạc phải là ngƣời có phẩm lớn và
đạo hạnh mà làm chuẩn hƣớng.
Nhạc Tấu Quân Thiên, trống gài đầu trung bình, bạc không
phép lƣớt trống, vì thúc lẹ thì lớp và âm thanh không phân
minh, làm giảm uy hùng của Tiếp Giá. Còn đờn 3 hay 5 bài thì
cần đờn lẹ lên, nhớ tôn Thánh ý Đức Phạm Hộ Pháp, không
hối thúc Tiếp Giá mà hối thúc đờn.
4- Tới từng Điện Hƣơng: đờn xuân điện không đờn lơi, cũng
không đờn lớp trống xuân. Khi lễ quì, toàn thể nghe chuông
thỉnh Thánh, nhạc rao đặng vô đờn Nam ai. Giáo nhi đồng nhi
đọc kinh Niệm Hƣơng, đừng đờn đọc kinh lơi vì trong giọng
kinh quá trầm, chữ kinh lệch lạc, bổn đạo mỏi, giảm tín
ngƣỡng. Tới bài Khai Kinh cũng giọng Nam ai, hai bài nầy cần
thúc nhịp lại.
5- Trống lập ban: trống nhỏ ngắn gọn, các môn tum, bạc, kèn
và phụ chờ gài thủ vô sau nghe đúng pháp, còn đổ ồn lên một
lƣợt làm lấp mất tiếng câu xƣớng của Lễ sĩ, đổ kéo dài thời
gian làm mất một lạy của tập thể.
6- Tới đờn Xuân, Giáo nhi đồng nhi đọc Phật Mẫu Chơn Kinh,
giữ mức trung bình, lẹ quá mất giọng Xuân, cũng không đờn
lớp trống xuân (vì nhƣ đã nêu ở phần trên), dứt, trống lập ban,
lạy.
7- Lễ điện Tam bửu: qua những lớp bài Hạ và trống thét, lớp
trống thét không đánh mỏ, bạc, lẹ quá mất điệu thuần hậu
trung dung, tới gài Đảo ngũ cung, giữ mực trung bình. Lễ tới
Nội nghi, tới thƣợng Tam bửu, Lễ sĩ đổi sang thì nhạc thúc

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mực trung bình mà thôi, lẹ quá giảm giá nhịp điệu Nhạc Thánh
đƣờng.
8- Trống lập ban, lạy, một mình trống đổ nhỏ gài thủ thì các
môn phụ lập vô thủ nhịp sau, còn đổ rầm lên lấp xƣớng, trễ lạy
lụp chụp có khi lễ phải chờ vì Lễ hƣng Nhạc tác.
9- Đến Thƣợng Tấu Sớ văn, từ xây tá đến thét ngắn. Lƣu ý
tới câu sớ quan trọng thì điểm trống, tôn kính uy linh hơn (đổ
ro roi điểm ba), câu trung bình thì điểm trung bình (không ro
mà điểm ba). Tới phần sớ, đổ trống phần sớ có vẻ tôn nghiêm
dâng uy hùng, tiếp thét luôn. Lạy 3 lạy.
10- Đến Ngũ Nguyện, gài trống vô đờn, chừng mức hồi khởi
đầu không lẹ không chậm (nhƣ đờn Xuân và Tiếp Giá mới vô
nhịp ban đầu) tới đây mới đờn lớp trống xuân với năm câu
Nguyện, cuối cùng tận tâm cầu đảo của toàn thể đặng mãn
đàn. Khi 3 lạy xong, nghe chuông, toàn thể đứng lên xá và
đứng lƣỡng ban.
11- Nhạc còn trổi đều, cho Lễ sĩ, Giáo nhi, đồng nhi, Trật tự,
Kiểm đàn lạy, còn Nhạc khi mãn Năm câu nguyện thì lo thi
nhau mà lễ bái, đến đây đồng chờ tiếng kiểng và ba tiếng
chuông.
12- Lễ sĩ xƣớng: Lễ thành, nhạc đổ trống gài lớp thái bình,
tiền bần hậu phú rồi dứt, tịch, mãn lễ.
E. Nhạc cúng Tứ thời tại Báo Ân Từ:
1- Còn 20 phút tới giờ cúng, Nhạc phải ứng trực sẵn, đến
chừng còn 10 phút, Nhạc vô bái lễ, xong vào băng bán nguyệt
ngồi lên dây đờn nhỏ gọn và không nói chuyện ồn ào pha lẫn,
thủ lễ nghiêm túc.
Tới giờ, Chuông nhứt, rao đờn vô bài Hạ. Chuông nhì, vô quì,
dứt đờn bài Hạ, toàn thể nghe chuông thỉnh Thánh, nhạc rao
đờn vô Nam ai, Giáo nhi đồng nhi đọc kinh Niệm Hƣơng (đừng
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vô đờn và đọc kinh quá lơi). Dứt bài Niệm Hƣơng, lạy 3 lạy.
Tiếp đọc bài Khai Kinh. Hai bài Nam ai nầy đọc quá lơi sẽ có
nhiều chữ kinh lệch lạc.
2- Dứt bài Khai Kinh, tiếp đờn Nam xuân cũng không quá lẹ,
Giáo nhi đồng nhi đọc Phật Mẫu Chơn Kinh, nếu lẹ sẽ mất
giọng phù ba của hơi xuân, nhạc cũng không đờn lớp trống
xuân (nhƣ đã nêu ở phần trên), dứt bài xuân, lạy 3 lạy.
3- Nhạc rao Xuân nữ, vô đờn Xuân nữ, đờn mức trung bình,
nhứt là thuần túy thung dung pháp Nhạc Thánh đƣờng (chớ
không phải cải lƣơng sân khấu), Giáo nhi đồng nhi cũng không
nên tụng bài kinh Tán Tụng Công Đức Phật Mẫu kéo dài,
ngƣợc lại vì kinh đọc cúng không phải nói lối của sân khấu mà
tƣởng sân khấu là phi pháp. Phi pháp là phi lễ.
4- Mãn bài kinh đờn giọng Xuân nữ, nhạc rao giọng Đảo, lạy
3 lạy xong, nhạc vô đờn bài Đảo, Giáo nhi đồng nhi chờ qua
một nhịp mới khởi thài. Ấy là ý thức của Đạo nghiệp.
5- Ba lạy xong chờ gõ vô nhịp trở đờn lớp trống xuân một lớp,
Giáo nhi đồng nhi tụng Ngũ Nguyện, dứt bài Ngũ Nguyện liền
đờn bài Hạ, lạy 3 lạy xong, toàn thể đàn nội đứng lên. Nhạc
dứt đờn. Toàn thể đứng lƣỡng ban. Giáo nhi đồng nhi và Nhạc
đi lạy, nghi lễ đánh chuông.
Lạy xong trở về vị trí.
6. Nghi lễ kệ chuông bãi đàn, bái mãn đàn.

NHẠC LỄ
樂 禮
E: The music and rites.
F: La musique et les rites.
Thứ hai, 27-9-1926 (âl: 21-8-Bính Dần)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: "Còn Nhạc Lễ là phép nhà Nam, Thầy muốn giữ gìn
sao cho trọn vẹn, các con hiểu.?"

NHẠC PHÁP
樂法
"Thể hình Nhạc pháp hai phƣơng Văn Võ khác nhau: các thức
đờn đều thuộc về Văn ban, vì có sẵn bản của Hiền xƣa đã sắp
đặt. Trong mỗi bản đều có lớp có lang tùng theo nhịp nhàng
nội ngoại ứng biến mà diễn tả bài Nhạc của nghệ sĩ thế nào
cho có đủ câu Âm câu Dƣơng đúng với niêm thức của bản,
mới có thể hòa âm với các giống đờn khác, chẳng khác nào
nhƣ các nhà văn sĩ cần chủ tâm, tùy nơi âm vận, niêm, luật,
phá, thừa, trạng, luận, chuyển, kết, cho đúng mà hành văn mới
tác thành những áng thi phú văn từ đáng giá. Hơn nữa, Nhạc
sĩ cần phải thấu hiểu rằng: tuy nhà văn sĩ đã chung họa thi văn
với nhau trong một đề chủ, nhƣng tinh thần trong bài văn đều
do nơi khí phách riêng của mỗi ngƣời, tùy nơi tâm chí cao thấp
mà biến tƣớng, nhờ đó mà ngoại nhân rõ thấy tài hay dở của
văn sĩ. Nghệ thuật của Nhạc sĩ cũng vẫn dƣờng ấy, vì cũng do
nơi giọng đờn thanh cao tao nhã hay là thô bỉ sƣợng sùng mà
ngƣời nghe hiểu đƣợc trình độ tiến hóa của Nhạc sĩ là thế
nào".

NHẠC SĨ (Phẩm)
樂士
E: Musicain.
F: Musicien.
Nhạc sĩ là ngƣời chuyên về Âm nhạc.
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Nhạc Sĩ là phẩm Chức sắc trong Bộ Nhạc. Phẩm thấp nhứt là
Nhạc Sĩ. Nhạc Sĩ đối phẩm Chánh Trị Sự. Muốn đƣợc vào
phẩm Nhạc Sĩ, ngƣời học nhạc phải qua một kỳ thi do Hội
Thánh tổ chức và phải đậu kỳ thi nầy, có cấp bằng của Hội
Thánh. Khi đủ công nghiệp, Nhạc Sĩ phải thi lên Bếp Nhạc.
Thể thức thi Nhạc Sĩ: Biết cầm một cây đờn và trọn hiểu nhạc
khi có Tiểu đàn và Đại đàn, Nhạc trống Tiếp Giá.
Thể thức thi Bếp Nhạc là: Biết trọn nghi lễ và nhạc nghệ về tài
tử.
Đức Hộ-Pháp Thuyết Đạo Tại Bộ Nhạc Lễ, 8 giờ 40 Ðêm 1609-Canh Dần (1950) nói về Trọng trách của Nhạc Sĩ
"Lễ Nhạc là hai điều trọng hệ của Ðức Chí Tôn, khi Ngài đến
vẫn chú ý đến hai điều ấy, chúng ta cũng vẫn biết nền Ðạo
Cao Ðài là Nho Tông chuyển thế thì tức nhiên toàn cả xã hội
nhơn quần nơi mặt địa cầu nầy nhờ Ðạo Nho sửa đoan chỉnh
đốn thiên hạ lại, chúng ta thấy xã hội tinh túy đạo đức của họ
dƣờng nhƣ đảo ngƣợc lại, khủng hoảng tinh thần mà ra vậy.
Nho Ðạo đã lập xã hội ở Á Ðông từ Tam Hoàng qua tới nhà
Châu rồi Ngài Châu Công chỉnh đến Tân Dân. Lễ Nhạc sản
xuất do nơi Huỳnh Ðế với Châu Công; ấy vậy mình phải biết
Nhạc, khi nào cầm cây đờn, năm mƣời cây hòa lại nó một
giọng thì tức nhiên chữ HÒA do nơi nhạc sanh ra vậy.
Lễ Nhạc do nơi âm thinh, bởi thế nên chúng ta thấy vạn quốc
giờ phút nầy, dầu văn minh thế nào mà hiểu đặng nền tăng
tiến của Trung Hoa thì đều khen ngợi. Từ thử đến giờ trên mặt
địa cầu nầy có nƣớc Tàu là do Ðức Khổng Phu Tử chỉnh đốn
hoàn bị nên Lễ Nhạc có phƣơng thế làm môi giới, làm khí cụ
cho toàn vạn quốc đƣơng buổi nầy, lấy tƣ cách lễ độ làm
ngoại giao, tƣởng chắc không nghịch nhau, chúng ta thấy tấn
tuồng của vạn quốc họ đều thất lễ ấy mà thế giới khởi chiến
tranh.
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Mấy em Nhạc tự biết mình chẳng phải làm nghề sơ lƣợc của
những ngƣời đờn thổi ngoài đời nhƣ họ vậy, thành ra hèn hạ,
còn nếu muốn biết tánh cách quan trọng của nó thì dở lịch sử
ra xem mới biết, dầu nƣớc văn minh nào ở mặt địa cầu nầy
cũng không thế cải bỏ nhạc đƣợc. Mấy em phải biết cái tinh
túy mà ngƣời ta có thể đo lƣờng Nhạc cao thấp mà hiểu đƣợc,
vì cớ cho nên mỗi nƣớc có bản Quốc-thiều. Qua nói cùng mấy
em rõ, giờ phút nầy mấy em cầm cây đờn, giữ giá trị riêng để
tự trọng lấy mình, Qua nói rõ hồi lúc Qua học đờn tài tử, Qua
đờn không cần ai khen, không sợ ai chê, hễ cầm cây đờn lên
giọng đều nhƣ nói chuyện về tinh thần với cây đờn của mình,
nhứt là Ðức Cao Thƣợng-Phẩm sanh tiền buổi nọ, lấy cây đờn
mà làm bạn thiết, hết thảy ngôn ngữ thƣờng tình đều khinh rẻ.
Qua nghe từ ngôn ngữ của Nhạc, Qua biết nó là bạn tri âm, tri
kỷ, cao thâm hoạt bát của nó, nên lấy trí luận thì từ trƣớc kia
Bá Nha là bạn tri âm của Tử Kỳ, biết tri kỷ đặng để làm gƣơng,
hễ cầm cây đờn thì phiêu phi ở giữa lừng trời, nhiều khi tiếng
đờn hợp với tinh thần, thấy dƣờng nhƣ tƣởng tƣợng ra khỏi
xác thân để giúp tinh thần cƣờng liệt vô đối, cái năng lực của
cây đờn là ấy vậy. Kẻ ngoài bàn luận, phê bình tánh cách hòa
nhã mà thôi, mình biết tinh túy của mình, trọng hay khinh là do
nơi mình, nếu mình biết trọng thì họ trọng, nếu mình khinh thì
họ khinh, mấy em tƣởng tƣợng nghe đờn của mấy em, giờ
phút nầy mấy em có thể nghĩ nó có giới hạn và có thể làm bạn
với ta. Từ Thƣợng cổ, từ bực yếu trọng, họ nói là bạn với nó
vậy, chí hƣớng tự trọng của nó từ trƣớc kia những bậc tiền
nhân của chúng ta là bạn thế nào thì ngày nay chúng ta cũng
làm bạn nhƣ thế ấy. Mấy đứa thi đậu kỳ nầy, con đƣờng
Thánh Thể của Ðức Chí Tôn đã mở rộng cho mấy em khoan
thai bƣớc tới, Qua để hy vọng tƣơng lai kẻ nào cầm vận mạng
của nó phải biết giá trị và tánh chất hòa hợp với tiếng đờn yểu
điệu, hiền từ, lịch lãm, khí khái của mấy em đã đào tạo ngày
kia nó có giá trị và ảnh hƣởng cho cả quốc hồn là cây đờn của
mấy em, nó sẽ là tƣơng lai vận mạng của nƣớc nhà. Nhớ từ
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đây sắp về sau phải biết tự trọng lấy mình, mà biết tự trọng lấy
mình thì sau thiên hạ mới trọng mình vậy. (Thuyết Ðạo QIII / tr
109)

NHẠC SINH
樂生
E: Student of music.
F: Étudiant de musique.
Nhạc: Âm nhạc, âm thanh có tiết tấu hòa nhau nghe êm tai, để
nói lên một ý nghĩa. Sinh: học trò. Nhạc sinh là học trò của
trƣờng dạy âm nhạc

NHẠC SƢ (Phẩm)
樂師
E: Professor of music.
F: Professeur de musique.
Nhạc sƣ là bực thầy về Âm nhạc.
Nhạc Sƣ là phẩm Chức sắc trong Bộ Nhạc. Phẩm cao nhứt là
Nhạc Sƣ. Nhạc Sƣ đối phẩm Giáo Sƣ.

NHẠC TẤU QUÂN THIÊN
樂奏壎天
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ thử ai cũng cho âm thanh sắc tƣớng là
tà mị, mà căn bản của Ðạo Nho là Lễ Nhạc mà chính Ðạo
Tam-Kỳ là Nho Tông Chuyển Thế thì phải truy tầm nguyên lý
của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðôi phen chúng ta không hiểu đƣợc cho uyên thâm khi dâng lễ
cho Chí-Tôn lúc Nhạc Tấu Quân Thiên, hết lớp trống, qua đến
Bảy bài thì lâu quá có khi phải chồn chân rồi nản chí, chính
Bần-Ðạo cũng vậy vì nghĩ rằng: Chí Tôn tƣ vị quốc dân Việt
Nam nên tiền định chi chi cũng làm gƣơng mẫu cho toàn Đại
đồng Thế giới mà có Lễ Nhạc nầy luôn luôn khi dâng Lễ thì ý
nghĩa ấy ắt cao trọng lắm là phải.? Bởi cớ nên khi mới Khai
Ðạo, Bần-Ðạo đến tại Thánh Thất Thủ Ðức của ông Thơ tạo
lập, Bần Ðạo không tin nên hỏi Ðức Lý Giáo Tông, Ngài dạy
rằng, trên Ngọc Hƣ Cung có hai câu liễn:
Phía hữu: Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão.
Phía tả: Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.
八魂運轉歌黃老
萬物同聲念至尊
Bần-Ðạo cũng không hiểu là gì, lần lần Bần-Ðạo hỏi nữa, BầnÐạo lại đƣợc dạy mà hiểu rằng: Kể từ phôi thai Càn Khôn vạn
vật nầy, Chí Tôn là khối sanh quang, biến thành hai khối sanh
khí, hai khối ấy trụ lại thành một khối lớn tƣơng hiệp nhau mới
nổ sanh tiếng Âm, ngƣời ta gọi là nổ ầm, hay nghe tiếng Ni,
Ðạo Phật sửa lại thành Úm (Úm ma ni bát rị hồng ) nhờ tiếng
nổ ấy Bát hồn mới vận chuyển biến sanh vạn vật và loài
ngƣời.! Tiếng ấy bay ra nghe đến đâu thì khí sanh quang đến
đó tức là có sự sống đến, bằng chẳng nghe đƣợc thì nơi ấy
tiêu diệt nghĩa là chết mất mà thôi. Bởi cớ nên dùng những vật
Bát âm, nó đã chết đi rồi nhƣ cái trống chẳng hạn là tấm da
trâu đã chết mà với sự khôn ngoan của loài ngƣời nó mới có
tiếng kêu đƣợc tức là làm cho nó sống lại đƣợc, nghĩa là Bát
hồn ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ Ðức Chí-Tôn, vì cớ
nên khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên là có âm thinh sắc tƣớng,
song hiểu xác lý: Khi dâng lễ Chí Tôn qui pháp định, thấy và
nghe cả Bát Hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài. Nên chi
từ đây, khi Nhạc Tấu Quân Thiên chúng ta xem quí hơn dâng
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Tam Bửu, dầu phải lỡ đi nửa chừng trong Ðền Thờ, nghe đến
đó phải dừng lại, cấm không đƣợc đi lộn xộn thì lễ ấy giảm
điều kính trọng dâng cho Chí-Tôn mà không nên.
Khi ấy là vận chuyển Bát hồn đảnh lễ Ðức Chí Tôn, vì cớ Lễ
Nhạc hiểu rõ lại thì Chí-Tôn không phải là tƣ vị nƣớc Việt-Nam
mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn và Ngài vẫn vui
nhận lễ ấy. Ấy vậy mới có thể làm chủ và làm gƣơng cho toàn
nhơn loại đƣợc, thì danh ấy không phải là quá đáng. Xin
khuyên toàn Ðạo từ đây nên để trọn tâm mà kính trọng khi
Nhạc Tấu Quân Thiên".
Đức Hộ-Pháp giảng giải rằng: Bên Á Ðông, trong nền Ðạo Cao
Ðài có trống có chuông, còn bên Âu Châu có chuông mà
không có trống là tại sao? Tại sao Á Ðông dùng trống còn Âu
Châu dùng chuông? -Trống là âm thinh của Ðạo. Thuở chƣa
có Càn Khôn vũ trụ, Ðạo giáo có dạy: Hai lằn nguơn khí đụng
lại nổ ra khối lửa, khối lửa ấy là ngôi Thái Cực. Chủ ngôi Thái
Cực là Ðức Chí Tôn. Khi nào Trời sét nổ, chúng ta nghe sao?
An Nam mình kêu "Ầm" còn theo Ðạo pháp kêu "Ùm", vì cớ
phép Phật sửa lại là "úm" (Úm ma ni bát rị hồng) câu ấy đọc có
nghĩa là nắm cả quyền năng vũ trụ quản suất trong tay. Tiếng
nổ ta nghe nó ra sao? Khi nổ rồi còn nghe tiếng bay xa,
nguyên căn của tiếng nổ là tiếng trống, còn giọng ngân là tiếng
chuông. Ấy vậy nguyên căn của Ðạo Giáo do bên Á Ðông nầy,
có tiếng trống ngân bay qua Âu Châu, nên các Ðạo giáo Âu
Châu đều là hƣởng ứng theo Phật Giáo, mà Phật Giáo xuất
hiện nơi Á Ðông. Vì vậy mà các nền Tôn giáo phụ thuộc không
đúng theo nguyên tắc căn bản.
Còn tại sao khi vô làm lễ, lúc "Nhạc Tấu Quân Thiên" tức là lễ
hiến dâng sự sống cho Ðức Chí Tôn là Thầy của cả Càn Khôn
vạn vật, Bần Ðạo thƣờng nhắc nhở tất cả phải đứng ngay
ngắn, nghiêm chỉnh. Nhạc là hƣởng ứng của cả khối sanh
quang, của Càn Khôn vạn vật đồng thinh. Nơi Á Ðông có câu
"Biều, Thổ, Cách, Mộc, Thạch, Kim dữ Tƣ, Trƣớc nãi bát
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

29

âm". Các vật vô năng mà nói đặng có trật tự niêm luật hòa
nhau là đạt đạo, hiệp lại với tiếng Kinh mình đọc là âm thinh,
nghĩa là con ngƣời cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc
Hƣ Cung có đôi liễn:
"Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão.
"Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn."
Khi nhạc trổi, cả thảy phải im lặng, hiến cả âm thinh sự bí mật
ấy gọi là Phi Tƣớng Lễ, chủ ý là trình tấu với Ðức Chí Tôn
rằng: Các con biết đƣợc mầu nhiệm nguyên căn của Cha lành
muốn cho các con nối nghiệp theo một khuôn phép trƣờng tồn.
Lễ đó trọng hệ nhƣ dâng Tam Bửu vậy. (TĐII/80)

NHẠC THIỀU
樂韶
Nhạc: Âm nhạc, âm thanh có tiết tấu hòa nhau nghe êm tai, để
nói lên một ý nghĩa. Thiều: đẹp, sáng. Nhạc thiều là những
khúc nhạc do vua Thuấn đặt ra, nghe réo rắc êm tai, khiến cho
lòng ngƣời trở nên tốt đẹp. Nhạc thiều đƣợc dùng trong cung
đình.
Nhắc lại cuộc đời của Đức Khổng-Tử:
Khi Ngài châu lƣu khắp thiên hạ thì bên mình không khi nào
rời cây đàn Ngũ huyền cầm. Quan niệm của Ngài là tiếng đàn
thanh nhã có thể nâng cao tinh thần và trụ vững tâm chí siêu
nhân của ngƣời quân tử. Lúc Ngài bị vây giữa khoảng nƣớc
Trần và nƣớc Sái, bảy ngày không nấu ăn, chỉ ăn rau luộc
suông, các đệ tử nhƣ Tử Lộ, Nhan Hồi, Tử Cống vv... đều băn
khoăn lo sợ cho Ngài, nhƣng Ngài vẫn ung dung ngồi đàn hát.
Chúng ta thấy rõ Thánh nhơn trọng dụng Âm nhạc nhƣ vậy vì
Nhạc nghệ là một bộ môn văn hóa cao đến tột độ và Nhạc
Thiều có mãnh lực huyền bí cao siêu, giúp an dân trị nƣớc, cải
hóa xã hội. Du Bá Nha đập nát Dao cầm, thề không đờn nữa
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vì ngƣời bạn tri âm là Chung Tử Kỳ đã mất thì không còn ai
biết nghe tiếng đờn của mình. Khổng Minh Gia Cát Lƣợng
mƣợn tiếng đờn mà lui giặc Tƣ Mã Ý. Trƣơng Tử Phòng nhờ
có giọng tiêu ai oán mà trong một đêm giải tán tám ngàn đệ tử
của Sở Bá Vƣơng tại Cửu Lý San để cho Lƣu Bang diệt đƣợc
kẻ thù chung của thiên hạ, lập nên cơ nghiệp nhà Hớn hơn
400 năm. Công dụng của Nhạc Thiều thời xƣa thì cao thƣợng
nhƣ vậy. Ngày nay, ngƣời ta dùng Âm nhạc làm công cụ cho
chủ nghĩa con buôn trên sân khấu, khiến nên nhạc sĩ vì kế
sanh nhai phải bán rẻ tài nghệ, làm cái giá trị của Quốc Nhạc
phải bị hạ thấp đến cực điểm".

NHẠC TIÊU THIỀU
樂簫韶
Nhận thấy xƣa kia vua Thuấn Đế dùng Nhạc Tiêu thiều cảm
hóa lòng dân, đến thời kỳ này ĐẤNG CHÍ TÔN lại dùng Nhạc
tiêu-thiều ca tụng Nam xuân cảm hóa toàn thể chúng sanh đều
đƣợc hòa thuận thƣơng yêu. Còn luận đến pháp hành-lễ thì
ĐẤNG CHÍ-TÔN dùng pháp Nhựt-dụng thƣờng hành lễ bái
cảm hóa toàn thể chúng sanh đều phát khởi Đạo-tâm, biết
cung kỉnh khiêm nhƣợng, hiển nhiên rằng tinh-thần của LỄ
NHẠC rất quan hệ cho việc trị quốc an dân bình phục tâm-lý
toàn thể thiên hạ đều hiệp kỉnh, đồng hòa không còn tranh
chấp hơn thua hay là kỳ thị chủng tộc và tất cả xem nhau nhƣ
anh em một nhà.

NHAM HIỂM
巖險
F: Dangereux,périlleux.
Nham: đá núi cao dốc. Hiểm: hiểm trở gay go. Nham hiểm:
tính hiểm ác.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối có câu:
"Làm lành đặng hưởng phước duyên,
"Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu."

NHAN HỒI (Nhan Uyên) (Tên)
顏回-顏淵
"Trong 70 môn đồ, Trọng Ni chỉ khen riêng Nhan Hồi hiếu học,
mà Nhan Hồi (Uyên) thƣờng xác xơ, ăn hẩm hút mà cũng
không đƣợc no, lại chết yểu. Trời kia báo đáp ngƣời thiện mà
nhƣ vậy ƣ?".
Nhan Hồi, họ Nhan, tên Hồi, tự là Tử Uyên, nên cũng gọi là
Nhan Uyên, là con của ông Nhan-Do, ngƣời nƣớc Lỗ. Nhan
Hồi theo học với Đức Khổng Tử và là học trò giỏi nhứt trong số
các Môn đệ của Đức Khổng Tử. Nhan-Hồi kém hơn Đức
Khổng Tử 30 tuổi, thiên tƣ thông minh, nhanh nhẹn, hiếu học,
chuộng Lễ, làm việc gì cũng không lầm lỗi đến hai lần, nói điều
gì cũng không cẩu thả, khi giận ngƣời nầy không giận lây
ngƣời kia, đứng đầu khoa đức hạnh trong cửa Khổng. Đức
Khổng Tử thƣờng khen rằng: Ta có trò Hồi, cho nên các học
trò ngày càng thân với Ta. Nhan Hồi nhà nghèo, ở trong ngõ
hẹp, giỏ cơm bầu nƣớc, nếu là ngƣời khác thì không chịu
đƣợc mà lo buồn. Nhan Hồi thì tự nhiên vui vẻ, học đạo. Đức
Khổng Tử khen là ngƣời Hiền và có Nhân. Năm Nhan Hồi 29
tuổi thì tóc đã bạc trắng.
Lúc Đức Khổng Tử và các môn đệ bị nƣớc Trần và nƣớc Sái
vây khổn ở ngoài đồng, không cho đi qua nƣớc Sở, Khổng Tử
hết lƣơng thực. Những ngƣời đi theo đều ốm, dậy không nổi,
nhƣng Đức Khổng Tử vẫn dạy môn đệ, rồi ngâm thơ, đánh
đàn, ca hát, không tỏ ra vẻ suy yếu.
Tử Lộ (tên là Trọng Do) thấy thế có vẻ giận, đến hỏi:
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- Ngƣời quân tử cũng có lúc cùng khốn ƣ?
Đức Khổng Tử đáp: Ngƣời quân tử lúc cùng khốn thì giữ
vững, còn kẻ tiểu nhân trong lúc cùng khốn thì làm bậy.
Đức Khổng Tử nhìn mặt Tử Cống (tên là Đoan Mộc Tứ) thấy
có vẻ giận, liền nói: Này anh Tứ, anh cho ta học nhiều mà biết
phải không?
Tử Cống đáp: Dạ, đúng thế, không phải thế sao?
Đức Khổng Tử nói: Không phải đâu! Ta lấy một điều để quán
triệt tất cả.(Nhà triết học khác với ngƣời thƣờng là đó).
Đức Khổng Tử biết các học trò còn có chỗ tức tối, bèn gọi
Nhan Hồi đến hỏi: Này anh Hồi! Kinh Thi có nói: Chẳng phải
con trủy, chẳng phải con hổ, ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta
phải hay sai? Tại sao ta gặp cảnh nầy? Nhan Hồi đáp:
- Đạo của Phu Tử hết sức lớn lao, nên cả thiên hạ không ai
dung nạp đƣợc. Nhƣng Phu Tử cứ theo đó mà làm, ngƣời ta
không dung nạp đƣợc thì có hại gì! Ngƣời ta không dung nạp,
nhƣng sau nầy ngƣời ta sẽ thấy Phu Tử là ngƣời quân tử. Đạo
không đƣợc trau giồi, đó là cái điều mà ta lấy làm xấu hổ. Đạo
đã đƣợc trau giồi mà vẫn không đƣợc dung nạp thì đó là điều
xấu hổ của kẻ làm vua một nƣớc. Ngƣời ta không dung nạp
đƣợc Phu Tử thì có hại gì! Về sau ngƣời ta sẽ thấy Phu Tử là
ngƣời quân tử.
Đức Khổng Tử hớn hở cƣời nói:
- Đúng lắm! Hỡi con ngƣời họ Nhan, nếu nhà ngƣơi lắm của
cải thì ta sẽ làm ngƣời quản lý của cải cho nhà ngƣơi.
Sau đó, Đức Khổng Tử sai Tử Cống sang nƣớc Sở yêu cầu
vua Sở Chiêu Vƣơng đem binh đến rƣớc, Đức Khổng Tử mới
thoát đƣợc cái nạn ấy.
Bạch kỳ Nhan Uyên:
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Một ngày kia, Đức Khổng Tử hỏi các môn đệ rằng:
- Thảng nhƣ trƣờng hợp nƣớc nọ chẳng hòa với nƣớc kia,
đến nỗi phải gây chiến với nhau, thì các môn đệ nghĩ làm sao?
Các môn đệ đều lần lƣợt trả lời, cũng không ngoài cái ý
thƣờng tình là ai vì chúa nấy, cất binh đánh nhau. Duy có
Nhan Hồi thì có tƣ tƣởng khác hẳn, đáp rằng: Nếu gặp trƣờng
hợp ấy, tôi nguyện cầm cây cờ trắng, xông ra giữa vòng binh
để giải hòa hai bên, hầu ngăn chận cuộc tƣơng tàn tƣơng sát.
Đức Khổng Tử nghe xong thì rất hài lòng, còn các môn đệ
khác thì ngạc nhiên. Do đó mới có từ ngữ: Bạch kỳ Nhan
Uyên, là cây cờ trắng hòa giải của Nhan Hồi.
Đức Khổng Tử thƣờng khen Nhan Hồi:
"Hiền tai Hồi giả! Nhất đan tự, nhứt biều ẩm, tại lậu hang, nhân
bất kham kỳ ƣu, Hồi giả, bất cải kỳ lạc! Hiền tai Hồi giả!" Nghĩa
là Hiền vậy thay Nhan Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nƣớc, ở chỗ
ngõ hẹp, giá ngƣời khác ở vào cảnh ấy thì lo buồn không chịu
đƣợc, thế mà Nhan Hồi không bao giờ đổi cái vui của mình.
Hiền vậy thay Nhan Hồi!
Nhan Hồi mất lúc còn rất trẻ, mới 31 tuổi. Đức Khổng Tử than
rằng: - Trời hại ta! Trời hại ta!
Mộ của Nhan Hồi ở Khổng Lâm, có những đền miếu mái lợp
ngói tráng men, tƣờng sơn đỏ, cửa sơn xanh, xà cột chạm vẽ.
Miếu chính thờ tƣợng của Nhan Hồi, các miếu trong thờ bài vị
song thân và phu nhân của Nhan Hồi. Đời sau có Thi:
KHỔNG TỬ KHÓC NHAN HỒI
Khả tích Nhan Hồi mạng tảo vong,
Giáo nhơn tƣ tƣởng phát nhƣ sƣơng.
Chỉ nhơn lậu hạn đơn biều lạc,
Lƣu đắc hiền danh vạn cổ dƣơng.
Dịch:

Khá tiếc Nhan Hồi mạng vắng ôi!
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

34

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nhớ thƣơng mái tóc bạc nhƣ vôi.
Đai cơm bầu nƣớc vui quê hẹp,
Lƣu tiếng hiền danh biết mấy đời.
Đời sau truy tặng Nhan Hồi là Uyển Quốc Công, phối hƣởng
với Đức Khổng Tử khi cúng tế và đƣợc tôn là Phục Thánh,
một trong Tứ Thánh của Nho giáo, gọi là Phục Thánh NhanTử.
Hai vị Thánh Nhan Hồi và Tử Tƣ có giáng cơ nơi Đàn ở Cần
Thơ giảng Đạo lý. Ngày 17-1-Nhâm Thân (dl: 22-2-1932).
THI
NHAN sắc ngƣời tu trổ đƣợm nhuần,
HỒI tâm tánh tục khỏi gian truân.
TỬ tôn noi dấu nhà Nho giáo,
TƢ mộ chơn truyền gặp cảnh xuân.
NHỊ thế trau giồi nền chánh lý,
THÁNH Tiên rồi rảnh đạo nhơn luân.
GIÁNG khuyên ngƣời thế mau hồi tỉnh,
CƠ tạo đổi xây khó độ chừng.
Diễn dụ: Phàm làm ngƣời ở thế phải biết Tam Cang Ngũ
Thƣờng vi bổn và biết đạo. Nếu muốn hiểu thông chơn lý và
cƣ xử cuộc thế đạo nhà, dạy dân lễ nghĩa, cũng nhờ văn
chƣơng khai khiếu. Kẻ học Đạo mà không dùng Nho tợ nhƣ
thuyền thiếu lái, kẻ thƣơng mãi mà chẳng dùng Nho thì sổ bộ
loạn hành, bổn lợi chẳng minh. Bởi có câu: "Vạn sự tùng Nho
sở xuất."
Muốn minh chơn lý phải dùng Nho,
Máy tạo huyền vi chẳng dễ mò.
Học Đạo thiếu văn thuyền chích lái,
Cũng nên tìm kiếm một đôi pho.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHAN UYÊN KỲ
顏淵旗
Nhan-Uyên-Kỳ là cờ của Thầy Nhan Hồi tự là Nhan Uyên, học
trò thứ nhứt của Đức Khổng Tử. Thật ra thì cờ Nhan-Uyên
không có, chỉ có trong lý thuyết mà thôi. Một hôm trƣớc hàng
Môn đệ, Đức Khổng Tử đƣa ra một đề tài để thảo luận. Giả
thiết rằng trong nƣớc có loạn thì làm cách nào để trị loạn hay
nhất? Trong hàng Môn đệ ngƣời trả lời cách này, cách kia. Chỉ
có Nhan Hồi đƣa ra ý kiến làm một cây cờ trắng xông vào
chốn ba quân, kêu gọi hai tiếng trách nhiệm chấm dứt đổ máu.
Ý kiến đó đƣợc Đức Khổng Tử cho là kế hay hơn cả.
Câu chuyện của Đức Hộ Pháp nói với ông Trứ:
"Mấy em nếu có chí can đảm đến Thái Bình Dƣơng sẽ gặp
Thầy là buổi sau này kìa. Dầu cho Thƣợng Sanh chừng đó có
can đảm đến đó sẽ gặp. Bằng chẳng vậy, cây cờ CỨU THẾ
của Thƣợng Sanh về tay kẻ khác hay là Qua sẽ đến giữa trận
giặc toàn cầu thứ ba". Trong câu chuyện của Đức Hộ Pháp nói
với ông Đinh Công Trứ, cai trƣờng Qui Thiện ngày 12-8-Đinh
Hợi (1947) rằng: "Nhan Hồi buổi nọ cố công thật hành lý thuyết
bình đẳng nhân loại, tránh nạn tƣơng tàn tƣơng sát nòi giống,
nhƣng rốt cuộc chƣa làm đƣợc thì chết".
Ngài nói tiếp: "Em biết cây cờ trắng trƣơng nó lên để làm gì?
Biểu hiện ấy có phải để cứu nhân loài không? Chỉ một ngày
kia, Thƣợng Sanh ra mặt đời là cây cờ Cứu Thế, còn Thƣợng
Phẩm cây cờ Cứu Khổ. Qua đã thay cho Thƣợng Phẩm gầy
dựng đào tạo. Thầy trò ta đã chung chịu cực khổ, từ khoảng
rừng xanh ít ngƣời lai vãng. Mà buổi nọ Qua vắng mặt, em đi
ngƣợc Thánh ý của Qua". Cây cờ trắng dùng để khi nƣớc nhà
nòi giống ta xô xát, cốt nhục tƣơng tàn khốc liệt, vô phƣơng
cứu chữa, thì ngày ấy là giá trị của nó. Ngày giờ nào có kẻ thất
thế, yếu cô, rách rƣới, lang thang, đói cơm, khát nƣớc, khổ
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não tâm hồn của nòi giống, không ai binh vực che chở. Chừng
ấy nhiệm vụ trọng yếu của Thầy trò ta phải ra gánh vác. Đó là
CƠ CỨU KHỔ thực hiện". Phong trào Hòa Bình Chung Sống
đƣợc các ông THOẠI, KỲ, ĐẠI, LỢI tổ chức Ban Túc trực Bến
Hải cắm cờ Nhan Uyên tại đó, kêu gọi hai miền Nam Bắc sớm
thống nhất, bị chánh quyền Ngô Đình Diệm giải tán. Cũng nên
biết vào ngày 23-10-1961 Sĩ Tải Phạm Duy Nhung thừa Ủyquyền của Đức Hộ Pháp họp báo tại nhà hàng Soái Kình Lâm
(Sài gòn) công bố các bức thƣ gởi qua Mỹ, Anh, Pháp (trong
Hội nghị Genève) có đoạn viết: "Chúng tôi tin tƣởng sự chân
thành của qúi quốc với đại danh là liệt cƣờng luôn luôn có ý
chí giúp đỡ dân tộc chúng tôi mà không vụ lợi". Ông bị chính
quyền Ngô Đình Diệm bắt và tra tấn đến chết.
Bốn ông Thoại- Kỳ- Đại- Lợi cắm cờ Bến hải:
Sở dĩ tinh thần các vị phấn khởi hơn lên là cũng bởi bài Thi
của Đức Thƣợng Phẩm giáng cơ ngày 23-04-1931 nhƣ sau:
Long-Tu-Phiến quạt bợn sơn hà,
Nhƣ Giáng-Ma-Xử trấn quốc gia.
Rƣới nƣớc Cam-lồ lau xã tắc,
Múa gƣơm thần huệ dẹp can qua,
Niệm Kinh Khổng Thánh thâu Mao- Tƣởng,
Phất phƣớn Nhan Uyên chận Mỹ - Nga
Thế giới Hòa bình ai chủ xƣớng?
Thì dân nƣớc Việt khải hoàn ca.
Chính bài thơ này làm động cơ thúc giục cho Bốn vị trong
nhóm Hòa-Bình Chung Sống của Đức Hộ-Pháp, phấn khởi
tính thần mà đi cậm cờ Bến hải. Đó là: Thoại, Kỳ, Đại, Lợi đã
thực hiện tinh thần yêu nƣớc. Bốn vị này dám đột nhập cầu
Hiền lƣơng treo cờ trắng (Bạch kỳ).
Tại Trung phần miền Nam Việt-Nam, công an Mật vụ chế độ
Ngô-Đình-Diệm ráo riết truy tầm thủ phạm dám cả gan đột
nhập treo Cờ Trắng nơi cầu Hiền lƣơng. Khi trở về tới ranh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giới Tỉnh Quảng-Trị, chẳng may cho Trung Tá Lê-văn-Thoại bị
mật vụ của Ngô Đình Cẩn chận bắt. Còn ba ngƣời: Nguyễn
văn Kỳ, Nguyễn Quốc Đại và Nguyễn văn Lợi thì cũng bị
Công-an Mật vụ chận bắt ở bến xe Quảng Trị. Cả bốn ngƣời:
THOẠI, KỲ, ĐẠI, LỢI đều bị Công-an giải về giam giữ tại Huế
trên ba năm mới đƣợc trả tự do trở về Tòa Thánh- Tây Ninh.
Thật sự ra bốn vị này đã hiên ngang, xem thƣờng mọi hiểm
nguy đột nhập cầu Hiền lƣơng (vĩ tuyến 17) treo Bạch-kỳ (tức
Nhan-Uyên kỳ) là hoàn thành sứ mạng một Tín đồ trung kiên
của nền Đại Đạo Cao Đài thể hiện tinh thần Hòa Bình vậy.

NHÀN ÂM ĐẠO TRƢỞNG
Nhàn Âm Ðạo Trƣởng là một danh hiệu của Ðức Thái Thƣợng
Ðạo Tổ, dùng giáng cơ dạy Đạo cho nhơn sanh. Nhàn Âm là
một ẩn tự của Đức Thái-Thƣợng Lão Quân để giáng trong
buổi còn "Xây bàn", tức là buổi mới mở nền Đại-Đạo này.
Muốn tạo nên mặt khách đặng chung nhau gầy nên mối ĐạiĐạo, các Đấng thiêng-liêng thƣờng hay dùng một danh từ
khác, cốt yếu để làm cho khách khỏi để ý e-lệ, gìn giữ lễ nghi
đặng dễ gieo tình tríu mến, lƣu luyến nhau, chẳng khác chi các
Đấng vầy vui với khách đặng dụ dẫn khách vào đƣờng Đạo.
Ấy là noi theo ý của Đức Chí-Tôn đã hạ bậc mà xƣng hô Thầy
trò với chúng ta là kẻ phàm nhơn.
*Ngày 15 tháng 7 năm Ất Sửu (dl: 01-09-1925) Ngài giáng cho
thơ mời các Ngài có mặt họa Thi:.
Rừng tòng ngày tháng thú quen chừng,
Nhƣớng mắt dòm coi thế chuyển luân.
Rƣợu cúc một bầu trăng gió hứng,
Non sông dạo khắp lối đêm xuân.
(Nhàn Âm Đạo Trƣởng)
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Ông Cao Xuân Lộc giáng họa nguyên vận bài thƣ trên:
Sống thác từ xƣa đã có chừng,
Nơi trần mãn tính trọn nhơn luân.
Ðò đƣa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.
(Cao-văn-Lộc)
Ngài Cao Quỳnh Cƣ họa nguyên vận hai bài thi trên:
Cõi thọ là đâu khó độ chừng?
Ẩn tàng lội lạc bậc kinh luân,
Buổi già ƣớc đặng đem thân gởi,
Biển Thánh rán dò lúc tuổi xuân.
(Cao Quỳnh Cƣ)
*Bài thơ "làm trai cho vẹn phận" của Đức Nhàn Âm:
Gánh đời đã tự cất lên vai,
Trau chuốt cho sao đủ trí tài.
Tấn thối dè chừng mƣu kế hiểm,
Thiệt hƣ nhìn nhận chƣớc phƣơng hay.
Dụng quyền hơn đức, quyền tan nát,
Tạo thế kém nhân, thế đọa đày.
Ví biết giống nòi đang thống khổ,
Trở đƣơng cho vẹn phận làm trai.
Làm trai cho vẹn phận:
Non sông muốn gánh phải lo tròn,
Giữa biển khơi lắt lẻo chiếc thuyền con,
Cơn sóng gió liệu cho còn hay để mất.
Khóc nƣớc loạn rừng hôm con quốc quốc,
Máu thành sông thây chất ví non cao.
Kiếp ngựa trâu Việt chủng vận kêu gào,
Đá Tinh vệ chừ bao cho lấp bể.?
Vận hội đến đã xây thời thế,
Bởi hung tàn mà chƣa dễ thoát lệ nô.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bốn ngàn năm một gánh cơ đồ,
Chia rẽ mãi mà điểm tô không kịp bƣớc.
Đời lấn Đạo, Đời xa cội phƣớc,
Đạo dìu Đời, vận nƣớc mới an.
Đức lập Quyền, dân đƣợc châu toàn,
Quyền xua Đức, nhơn gian thống khổ.
Lấy chí Thánh dìu đời giác ngộ,
Dụng bạo tàn đâu phải chỗ an bang.
Trị theo đời mà dân chúng vẫn lầm than,
Đó là dìu chúng đến con đàng tự diệt.
Do bốn chữ: Minh, Cang, Liêm, Khiết,
Đạo hay Đời trăm việc cũng thành.
Gắng đề phòng bả lợi đua tranh,
Cầm hạc giữ đạm thanh khi sớm tối.
Chẫm rãi bƣớc đƣờng xa chớ vội,
Góp ý hay mở lối cang thƣờng.
Thƣơng đời cho trọn chữ thƣơng!
Đức Nhàn Âm Đạo Trƣởng giáng cho Thập thủ liên hoàn dạy
về trách nhiệm và để lời tiên tri cho Thƣợng Sanh, Văn Pháp
và Bảo Sanh.
Khai thủ
Thi vịnh thừa khi bƣớc hứng nhàn,
Vòng trần luân chuyển luống lo toan.
Cày mây cuốc nguyệt chờ Thang Võ,
Hằng biết cho dân lắm buộc ràng.
(28-12-1925)
1- Buộc ràng túng tiếu cõi Nam Châu,
Trị loạn vần xây cuộc bể dâu.
Phép nƣớc đòi khi mƣa gió thảm,
Nghiệp nhà lắm lúc nƣớc non sầu.
Thƣơng đời để dấu noi ngƣời trƣớc,
Hiệp chủng làm gƣơng dắt lũ sau.
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Cá chậu chim lồng chi để chịu,
Rừng xƣa bến cũ thảnh thơi đâu?
(28-12-1925)
2- Thảnh thơi đâu buổi nƣớc non nhà,
Nam đảnh hầu xem trận gió qua.
Trải mật ƣớm nâng nền võ-trụ,
Bền lòng còn đợi gánh san hà.
Nổi chìm sóng hoạn thƣơng bầy trẻ,
Lắc lở thoàn du hổ phận già.
Cũng muốn lẫy lừng xây thế cuộc,
Vòng trần ngặt đã bƣớc chân ra.
(1er Janvier 1926)
3- Bƣớc chân ra nghĩ ngậm ngùi thay!
Nỗi ức nhiều cơn khó cạn bày.
Rừng trƣớc tuy vui chung rƣợu thắm,
Ơn xƣa đâu lợt tấm lòng ngay.
Rèn tâm khá nắm dây thân ái,
Giữ dạ đừng quên mối cảm hoài.
Bể khổ mang bầu chờ tế độ,
Giựt giành chi khỏi trả rồi vay
(23-01-1926)
4- Trả rồi vay tua vẹn lòng son,
Bia cũ gƣơng trung dấu hãy còn.
Ðội mão khỉ ngồi non hớn hở,
Lìa rừng cọp ngóng biển thon von.
Nào khi đất Việt trời ngang dọc,
Chừ lúc vùng Nam phận cúi lòn.
Xƣơng thịt cũng đồng nhân loại thế,
Vày bừa há chẳng hổ sông non?
(19-03-1926)
5- Non sầu cỏ nhuộm đá phơi sƣơng,
Thành cũ đồn xƣa cảnh để buồn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vạc ngã ngƣời đày trâu ngựa kéo,
Da tàn yến rủ gió mƣa tuông.
Vật còn biết mến ngày thong thả,
Mình há đâu quên chỗ cội nguồn.
Vầy hiệp đồng tâm liên ái kết,
Cƣờng quyền sức mọn dễ chi sờn.
(19-03-1926)
6- Chi sờn miễn vẹn mối thƣơng tâm
Bảy chục năm qua ngọc cát lầm
Âu chiến uổng khi đền nghĩa nặng
Thƣơng quyền ấy lúc kết thù thâm
Buộc ràng Bắc địa nhân sanh thán,
Túng tiếu Nam lao nghĩa sĩ cầm,
Nhìn cảnh giang san Hồng Lạc trƣớc,
Non sầu tuyết xủ lụy tuôn dầm.
(25-07-1927)
7- Tuôn dầm đêm lụn giọt Trời thƣơng
Thành lũy ngơ trông cảnh đoạn trƣờng
Tỉnh thế gió đƣa hồn chí sĩ,
Cầm quyền biển đổi khách tha hƣơng.
Đai cân pha lẫn mùi cung kiếm,
Nô lệ chôn vùi trí bá vƣơng.
Trào chánh dòm quanh gƣơng bộc lại,
Túi cơm giá áo cũng chung phƣờng.
(27-07-1927)
8- Phƣờng mọt nƣớc, lũ sâu dân,
Vạc ngã vì bây biết mấy lần.!
Hang Ngụy tro tàng hồn Uổng Tử,
Thành Nam ngọc rạng xác hôn quân
Gieo oan trăm họ lừng oai Kiệt,
Kết oán ba châu dụng bạo Tần
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Thời thế đổi dời hung dữ tận,
Trả vay Tạo-hóa chất đồng cân
(06-08-1927)
9- Ðồng cân thƣởng phạt Đạo dìu đƣờng,
Nín nẵm rửa hờn cũng đặng phƣơng,
Yếu thế phơi gan noi Dự Nhƣợng,
Rõ thời lánh sĩ học Trƣơng Lƣơng.
Dồi gƣơng trí huệ nâng phong hóa.
Nấu tấm trung cang dựng thới bƣờng.
Hải loạn chờ ngày thời cuộc đổi,
Tuốt thanh gƣơm thét lũ hung cƣờng.
(12-08-1927)
10- Cƣờng thạnh đua chen khắp địa cầu,
Hồ Tây đợi vận khách buông câu.
Lần dây thân ái qua vùng khổ,
Chứa máu anh phong rửa bợn sầu.
Biển Thái tan tành lằn sóng dậy,
Non Âu ngất ngƣởng bóng Trời thâu.
Cuộc cờ Tao-hóa xây thời thế,
Rốt lại chung qui cũng đáo đầu.
(Nhàn Âm Đạo Trƣởng-(22-08-1927)
NHÀN du bạch dạ tuyến phong đình,
ÂM tảng diệt kỳ chiếu Đẩu Tinh,
CHƠN tịch quyền khai Thiên vị đắc,
NHƠN bang hữu cọng liệt cung đình
(06-08-1927)
Chiêu tập hồn thi bƣớc Đạo dìu,
Non xƣa chớp cánh nhạn trông theo.
Trời thanh khách gắng lần qua suối,
Đêm rạng trăng soi lƣớt khỏi đèo.
Mây khỏa đảnh Tần màu gió cuốn,
Thuyền khơi sông Bích cánh buồm treo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giang san một dãy nền chung dựng,
Biển cả chi nao ít mái chèo.
(Nhàn Âm Đạo Trƣởng)
Năm 1928 (Mậu Thìn) Đức Nhàn Âm Đạo Trƣởng giáng:
"Chƣ Đạo Hữu biết trƣớc, muốn rèn lòng đạo đức phải khởi
nơi đâu cho chắc bƣớc đƣờng chăng? - Ðạo đức cần trau nơi
Tâm là chỗ chẳng ai thấy đƣợc. Rèn trau cho thuần tâm mỹ
tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì
chừng ấy thân hình tâm trí chắc khƣ, nào ai chuyển lay cho
đƣợc. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là
cách thức của Hớn Lƣu Bang đối đãi với tƣớng sĩ đó, cũng
nhƣ có xác không hồn, chuộng hữu hình mà quên các huyền
bí chơn truyền.
Than ôi! Có hình thể xƣơng thịt mà chơn hồn phƣởng phất nơi
xa, thì cái thân vô dụng ấy trơ trơ nhƣ khối đá dựa đƣờng,
nhƣ khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa
nhen lên, thì cũng phải mờ mịt thâm u, trông chi soi sáng. Ấy
vậy, nên biết mà răn mình. Cái Tâm là vật ngƣời không thấy
đƣợc, khá giồi trau nó trƣớc. Nếu bỏ Tâm kia ra ngoài mà rèn
hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng, mà
thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng
lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thƣờng cũng xẩn bẩn, đó là phƣơng
đem đƣờng cho Quỉ vƣơng, chẳng một ai tránh đƣợc, nghe!
Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi!".

NHÁNH
Nhánh là một phần trong thân thể của cây. Nói rộng ra là mỗi
một Tôn giáo mà Thầy đã lập trƣớc đây nhƣ một nhánh mà
Thầy làm chủ cái cây "đạo đức" ấy.
Thầy dạy: "Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm
chủ, sau các con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các con thuận
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hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải
chung lo cho danh đạo Thầy. Ðạo Thầy tức là các con, các
con tức là Thầy. Phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh
gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ
rõ thấu ý muốn của Thầy. Ðức Chí Tôn đã có cho bài thi tiên
tri, có tính cách cảnh tỉnh, nhƣng không ai để ý
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: ngày 20-2-1926)

NHÀNH DƢƠNG (Dƣơng Liễu)
Nhành dƣơng liễu là Cành của cây dƣơng liễu dùng để Ðức
Quan Âm Bồ Tát rải nƣớc Cam Lồ, ý nói sự cứu vớt chúng
sanh của Ðức Quan Âm Bồ Tát.
"Biển khổ đã lắm nổi chìm, mà nhành dƣơng liễu chẳng mau
vói níu, đọa trầm luân chƣa chịu thoát, mà điều tình tội lại chác
thêm, buộc thảm đeo phiền, cũng tự mình tác tệ, chờ ăn năn
rất muộn về sau. Khá hiểu lấy".
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh-Thiên lên miền Bồng-Đảo,
"Động Thiên-Thai bảy lão đón đường.
"Cam-Lồ rưới giọt nhành dương,
"Thất tình lục-dục như dường tiêu-tan."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Dập dìu lắm kẻ ngó Thiên đƣờng,
Buổi thế không lo níu nhánh dƣơng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÃN
眼
Nhãn tức là con mắt thấu thị, gồm chữ Cấn 艮 là núi họp với
chữ là mục 目là mắt, do hai chữ này kết hợp lại, thế nên còn
gọi là Huệ nhãn, Thần nhãn, Thánh nhãn. Do vậy thời điểm
này Đạo Cao-Đài có đƣợc Bí-Pháp để chỉ rõ một thời kỳ
chuyển tiếp để đến một giống dân Thần Thông Nhơn, tức là
ngƣời ngƣời đều có đƣợc một sự sáng suốt, chí linh, chí diệu.

NHÃN HUỆ QUANG
眼慧光
Nhãn huệ quang là cặp mắt trí huệ của ngƣời đắc đạo, không
còn bị các chƣớng ngại phàm trần che đậy. Nhờ vậy mà thấu
suốt đƣợc các cõi vô biên vô giới, đồng thời cũng thấu hiểu
đƣợc ý muốn của ngƣời khác nữa, đó là đắc Lục thông trong
đó có tha tâm thông…
Đức Thƣơng Phẩm giáng 15-7-Giáp Tuất (dl: 24-8-1934):
"Hồi Em còn ở thế, sức giận của Em đến đỗi, nếu Em đƣợc
thiêng liêng vị tức cấp, thì có lẽ cây quạt của Em đã đƣa họ
trụm vào Phong đô không sót một ai. Nhƣng chừng bỏ xác
phàm, đƣợc nhãn huệ quang rồi, Em lại thƣơng đau thƣơng
đớn, dƣờng nhƣ sợ cho họ sái đƣờng lạc nẻo, thì phải mất
một bạn thiêng liêng rất quí trọng vậy. Thành thử, phải dìu dắt
chiều theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bƣớc, độ từ
chặng, mà nếu rủi dìu họ không đƣợc thì phải tận tụy với trách
nhiệm, làm thế nào cho họ đừng sa đọa Phong đô, để cầu với
Tam Giáo Tòa cho tái kiếp mà chuộc căn quả. Thế, Anh có vì
việc nhỏ nhen vô vị mà nỡ ngó Ðạo chinh nghiêng à?"
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NHÃN TIỀN
眼前
Nhãn: con mắt. Tiền: trƣớc. Nhãn tiền: ngay trƣớc mắt, xảy ra
ngay, không đợi lâu.
Là sự thấy trƣớc mắt, có hiện thực rõ ràng, nhƣ quả báo nhãn
tiền, Báo ứng nhãn tiền
Thầy dạy ông Phối Sƣ Thơ về việc Cơ bút: "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 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. Con đã hiểu ý Thầy chƣa? Tự ý con muốn định sao, Thầy
cho vậy."
Câu nói trong dân gian:
Ngày xƣa quả báo thì chầy,
Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.
Kinh Sám Hối có câu:
"Nhãn tiền trả quả tức thì,
"Tội dư con cháu một khi đền bồi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÃN TIỀN BÁO ỨNG
E: Immediate retribution.
F: Rétribution immédiate.
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng có khi tai họa trả liền.
"Đó là báo ứng nhãn tiền,
"Mau thì mình chịu lâu truyền cháu con."

NHẮM MẮT ĐÂU CÒN
Kinh Sám Hối có câu:
"Một mai nhắm mắt đâu còn,
"Đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chăng?"

NHĂN MÀY KHỔ LỤY
Thánh Ngôn: "Thầy biết có những chơn linh, vì lãnh mạng tá
phàm, mà dìu dắt các con của Thầy, nên chẳng nại công lao
khó nhọc, yêu cầu cùng Tam Giáo nới tay cho Thầy cứu rỗi
các con. Than ôi! Công trình Thầy và các Ðấng Thiêng liêng
thì nhiều mà tấc thành của mỗi con thì không đặng mấy. Nhiều
phen sóng khổ muốn chìm đắm các con mà Thầy phải sợ cho
đến nhăn mày khổ lụy."

NHẶT KHOAN
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Đẩu-Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
"Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
"Tiêu thiều lấp tiếng dục-tình,
"Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân."
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NHÂN (1)
人
F: Humain.
Nhân: Ngƣời, giống khôn nhất trong loài động vật.
Tiếng đối lại với mình. Nhƣ tha nhân 他人 ngƣời khác, chúng
nhân 眾人 mọi ngƣời, vô nhân ngã chi kiến 無人我之見 là
không có phân biệt mình với ngƣời...thấu đƣợc nghĩa này,
trong đạo Phật cho là bực tu đƣợc nhân không 人空.
Thánh nhân khi chế tác thành chữ đều có dụng ý rất tinh vi:
Nghĩa là bắt chƣớc theo tƣợng hình của trời đất mà chế ra
VĂN, ứng dụng theo hình thanh mà chế ra TỰ.
Chữ Nhân 人 là ngƣời, ứng dụng theo thuyết Thiên địa Âm
dƣơng và sách Lễ ký đã nói: con ngƣời là đức lớn của trời đất,
sự giao hợp của âm dƣơng, sự hội tụ linh khí (quỉ thần)
của non sông đất nƣớc và tinh túy của năm chất: Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. "Nhân giả thiên địa chi đức, Âm dƣơng chi
giao, quỉ thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí dã".
Chữ nhân 人: cách cấu tạo theo thuyết âm dƣơng:
- Một phết bên trái (丿) biểu thị cho dƣơng
- Một nhấn bên phải (ヽ) biểu thị cho Âm.
Chữ nhân do cả hai thành phần vừa nêu trên họp lại, tức là do
âm dƣơng phối hợp mà sinh ra. Nhƣ lời Kinh Hôn phối rằng:
Cơ sanh hóa Càn khôn đào tạo,
Do Âm dƣơng hiệp đạo biến thiên.
Con ngƣời nắm vững chủ quyền,
Thay Trời tạo thế giữ giềng nhân luân.
Nhƣ vậy con ngƣời đƣợc tạo hóa sanh ra tất cả đều bình
đẳng, đầy đủ cả thể xác và linh hồn, nhƣng ý-thức tâm linh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mỗi ngƣời không giống nhau. Có ngƣời sinh ra là hiểu biết
ngay, có ngƣời cần phải học hỏi mới hiểu biết đƣợc. Vì thế
Thánh nhân là ngƣời "Thể Thiên hành hóa": trên thể lòng Trời,
dƣới phù chánh đạo, nên mới lập ra qui tắc, phƣơng pháp, lễ
nghi để làm mực thƣớc cho con ngƣời chu toàn nhân đạo, đó
là đạo làm ngƣời: trung-hiếu, nghĩa-nhân, hòa-ái, kỉnh vì. Khi
con ngƣời chu toàn nhân đạo có thể góp phần vào việc giúp
đỡ hoàn chỉnh cái đạo của trời đất, nâng đỡ cho dân sinh: lập
đức, lập công, lập ngôn để lại cho đời, thì ngƣời đó đã đạt đến
bậc Đại nhân.
Có nhiều chữ NHÂN, tuy đồng âm nhƣng dị nghĩa:
1- Chữ 人 là ngƣời, có hai nét là do Âm Dƣơng hòa hợp; nét
trái là chân Âm, nét phải là chân Dƣơng. Nếu chữ nhân 人
(ngƣời) hợp với chữ nhị 二 (là hai) thành ra chữ thiên 天.
Trong chữ Nhị thì nét nhứt trên chỉ trời, nét nhứt dƣới chỉ đất,
giữa là chữ nhân đặt vào, nhƣ vậy chỉ có ngƣời mới đƣợc dự
vào chuyện của trời đất để hoàn thành Tam tài: Thiên- NhânĐịa. Ngƣời là sản phẩm hoàn hảo nhất của Thƣợng Đế.
Đức Hộ-Pháp có lời dạy rằng: "Con ngƣời là một động vật ở
nơi mặt địa cầu này. Chúng ta ngó thấy hiện hữu phải vận
hành, phải xao động, bởi nó là động vật, nó phải hoạt động,
nếu không hoạt động là chết".
2- Nhân 仁 Nhân là gì? -Là lòng nhân, hào hiệp, phóng
khoáng. Theo phép Lục thƣ thì chữ nhân 仁 do hai chữ: Nhân
là ngƣời 人và nhị 二 là hai, ghép lại mà thành, là nói lòng nhân
của ngƣời, biết thƣơng ngƣời mến vật, thể hiện đức háo sanh
của Thƣợng Đế. Nếu đem chữ Nhị 二 và nhân ghép lại thành
ra chữ nguyên 元 là đứng đầu tất cả. Phép lục thƣ có nói:
"Nguyên dĩ Nhị dĩ nhân. Nhân dĩ nhân dĩ nhị" 元以二以人.
仁以人以二
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- Chữ nguyên 元 lấy chữ nhị và chữ nhân ghép lại.
- Chữ nhân 仁 thì lấy chữ nhân 人 và chữ nhị mà nên.
- Ở trời gọi là nguyên, nên quẻ Càn có 4 đức Nguyên, Hanh,
Lợi, Trinh; mà chữ nguyên đứng đầu.
- Ở ngƣời thì chữ Nhân đứng đầu trong năm thƣờng: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Ngƣời linh hơn vạn vật là ở đức Nhân "nhân sở dĩ linh ƣ vạn
vật giả nhân dã" 人所以靈於萬物者仁也
3- Nhân 因 là đầu mối của sự việc, là hột giống.
Cấu tạo chữ Nhân gồm chữ Đại 大 ở trong và bao quanh
ngoài là bộ Vi 囗. Đấy cho thấy điểm khởi đầu nó quan trọng
dƣờng nào. Chữ đại 大 là lớn về vật thể. Ví nhƣ hột xoài, có
lớp vỏ bao, phần trong là chủng tử, là giống, chính nó khi gieo
xuống đất để đƣợc một cây con mới ra đời. Suy ra chữ "Nhân
quả" nhà Phật cho biết rằng Phật rất sợ quả nên không gầy
nhân. Còn chúng sanh cứ nhắm mắt gây nhân, rồi khi gặt hái
kết quả xấu thì mới kêu la.
Kết luận: Phật sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là thế.
4- Nhân 姻 là chỉ về hôn nhân, nhân duyên. Có bộ Nữ 女 (gái)
đứng trƣớc chữ nhân thứ ba 因. Điều này cho thấy rằng trong
việc hôn nhân thì vai trò chính là Nữ-phái. Thế mà hầu nhƣ ít
ai chú ý dạy riêng về phần học vấn, đạo đức, nhân cách cho
nữ phái. Nay là thời Hạ nguơn thì đạo đức đã suy đồi trầm
trọng, ảnh hƣởng ngoại lai rất nhiều, nhƣng chỉ ảnh hƣởng cái
bóng dáng bên ngoài, xấu xa nhơ nhuốt, mà điều tốt nếu có
cũng bị khuất trong cái lố lăng, tệ hại. Nếu rác bên ngoài đang
thời kỳ kêu cứu, thì rác trong tƣ tƣởng giờ cũng tƣơng đƣơng.
Những nhà đạo đức sẽ kêu cứu cùng ai? Trách nhiệm về ai?
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NHÂN (2)
Nhân 仁: Sự đối đãi tốt giữa ngƣời với nhau.
Thầy có dạy về chữ Nhân rằng:
Nhân là đầu mối các hành tàng.
Cũng bởi vì Nhân dân hoá quan.
Dân trí có nhân nhà nƣớc trị
Nƣớc nhà nhân thiệt một cơ quan.

NHÂN ÁI (NHƠN ÁI)
仁愛
E: The charity.
F: La charité.
Nhân: Lòng thƣơng ngƣời mến vật. Ái: thƣơng. Nhân ái là
lòng thƣơng yêu, thƣơng ngƣời thƣơng vật, thƣơng khắp
chúng sanh (Lòng thƣơng yêu ngƣời, lòng từ thiện).

NHÂN BẢN
人本
E: Humanism.
F: Humanisme.
Nhân: Nhơn: Ngƣời. Bản: Bổn: gốc. Nhân bản là lấy con
ngƣời làm gốc.
Đây là một học thuyết Triết học, gọi là Nhân bản triết học, chủ
trƣơng lấy con ngƣời làm gốc, cho rằng con ngƣời là trung
tâm của vũ trụ. Mọi vật đều phải qui về con ngƣời.
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NHÂN CÁCH (NHƠN CÁCH)
人格
E: Personality.
F: Personalité.
Nhân: Nhơn: Ngƣời. Cách: tƣ cách, phẩm chất.
Nhơn cách hay Nhân cách là tƣ cách và phẩm chất của con
ngƣời (Phẩm cách của ngƣời).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con đừng vì tƣ lợi mà làm mất nhơn cách thì rất
uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân
của các con lắm.

NHÂN CHÍNH
Nhân-chính 仁政: Làm cho chính, chỉnh đốn lại lòng ngƣời.
Đức Hộ-Pháp nói: "Trong lúc nhân tình xáo trộn, đạo lý suy đồi
ai ai cũng nhìn về danh với lợi, một chân trời xa thẵm u ám
sau một cơn ác-mộng ghê hồn, Bần-Đạo thấy giờ đã điểm
phải phổ-thông nền ĐẠI-ĐẠO, gieo rắc cho khắp cả nhân loại
một nhân-chính êm-dịu để tồn-tại nhân-sinh."

NHÂN CHỦNG (NHƠN CHỦNG)
人種
E: Human race.
F: Race humaine.
Nhân: Nhơn: Ngƣời. Chủng: nòi giống, chủng tộc. Nhơn
chủng nòi giống con ngƣời, các chủng tộc của loài ngƣời.
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Nếu căn cứ trên màu da thì loài ngƣời hiện nay có 4 chủng
tộc: Da trắng, da vàng, da đen và da đỏ.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Đại Long Hoa nhơn chủng hòa ki."

NHÂN DỤC
人欲
E: Human passions.
F: Passions humaines.
Nhân dục 人欲: Lòng ham muốn của con ngƣời.
Nho-giáo có câu: "Nhân dục tận tịnh thiên lý lƣu hành"

NHÂN DUYÊN (Phật Học)
因緣
E: Cause.
F: Cause.
Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính đó là nhân,
trực tiếp sanh ra một vật khác, nhƣ hạt lúa lam nhân sanh ra
cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tánh cách
trợ gíup trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác đƣợc thành. Nhƣ
phân, nƣớc, ánh sáng, nhân công...là trợ duyên giúp cho hạt
lúa đƣợc thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm
nhân cho nó mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung
quanh nó.
Chữ "Nhân duyên" lại có nghĩa thứ hai: Các vật đều là "nhân",
các "nhân" đó "duyên" với nhau mà thành ra các vật khác.
Nhƣ vôi, gạch, ngói, gỗ v.v...là nhân, các nhân này duyên
nhau (nƣơng giúp) mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng
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điệp nhiều lớp làm duyên cho nhau, mà thành ra vật thế này
hay thế khác, nên trong kinh chép: "Chƣ pháp trùng trùng
duyên khởi".
Tính Nóng Nảy Là Nhân Duyên Chƣớng Ngại Việc Tu Ðạo
Có câu rằng: "Phiền não là Bồ-đề." Có ngƣời hỏi: "Thế thì, nếu
không sanh phiền não phải chăng sẽ không có Bồ-đề?" Không
phải! Bởi vì bản thân của phiền não chính là Bồ-đề! Thế nào là
Bồ-đề? Bồ-đề tức là không sanh phiền não! Nếu con ngƣời chỉ
sanh ra phiền não mà thôi, thì phiền não vẫn cứ là phiền não
và Bồ-đề vẫn cứ là Bồ-đề, do đó, các bạn đừng hiểu lầm ý
nghĩa của câu trên.
Các bạn phải biết rằng một khi chính bản thân mình đạt tới
cảnh giới thật sự không còn phiền não, không còn vô minh,
không còn vọng tƣởng, không còn dục niệm nữa, thì dầu có
nóng tánh đôi chút cũng vẫn có thể tha thứ đƣợc. Song,
đƣơng nhiên tốt nhất là không còn tánh nóng nảy, cùng với
mọi ngƣời chung sống một cách vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết,
khiến cho ai nấy đều cảm thấy thân thiết.
Ngƣời tu Ðạo nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, chứ
không nên dùng thế lực để áp bức ngƣời ta. Ðối với bất cứ
ngƣời nào các bạn cũng nên nói đạo lý, để cho ai nấy đều hết
lòng cảm phục, khâm phục các bạn là ngƣời có tài cán, có đạo
đức, có học vấn, có lòng từ bi. Bằng không, nếu các bạn bị
vƣớng vào vòng danh lợi, thì sẽ cách xa con đƣờng của Phật
tới mƣời vạn tám ngàn dặm, các bạn cần phải đặc biệt chú ý
điểm này.
Xuất gia tu Ðạo là tu đạo gì? Là tu Ðạo Nhẫn Nhục. Ngƣời nào
nổi nóng tức giận là đi ngƣợc với Ðạo, vĩnh viễn không thể có
sự tƣơng ƣng với Ðạo đƣợc. Nổi nóng là một tánh rất xấu, và
cũng là nhân duyên chƣớng ngại trên bƣớc đƣờng tu Ðạo. Hy
vọng mọi ngƣời đều thận trọng, tuyệt đối không nên phạm lỗi
lầm này!
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Ngƣời xuất gia tu Ðạo khi chƣa nắm vững đƣợc căn bản của
vấn đề thì sự tu hành ấy cũng giống nhƣ "nấu cát mà mong
thành cơm," dù có nấu bao lâu đi nữa thì cát cũng không thể
nào thành cơm đƣợc! Nếu các bạn không có "lửa" vô minh thì
dục niệm sẽ ngừng dứt. Vì sao vậy? Các bạn có dục niệm là vì
trong lòng có "lửa giận." Do đó các bạn cứ cảm thấy thế này là
"không đƣợc," thế nọ cũng "không đƣợc," rất nhiều vấn đề
"không đƣợc" xảy đến cho các bạn. Vì vậy, ngƣời tu Ðạo cần
phải dứt sạch phiền não thì mọi rắc rối, chƣớng ngại, mới
không còn!
(Ngày 25 tháng 7 năm 1983)
Nhân duyên (S: hetuprātyaya; J: innen) Nghĩa là cái lý do
chính (nhân; s: hetu) và các điều kiện phụ trợ giúp (duyên; s:
prātyaya); danh từ này đƣợc sử dụng trong các trƣờng phái
Phật giáo để làm sáng tỏ luật Nhân quả, Nghiệp (s: karma).
Đạo Cao Đài, Đức Lý nói: Nghe thi nầy và kiếm hiểu:
"Bát Nhã từ đây vững lái thuyền,
"Tuông pha khổ hải độ nhân duyên."
Nhân là phần chính có năng lực phát sanh, Duyên là phần phụ
để hổ trợ cho nhân phát sanh ra sự vật. Nhân duyên là một
định lý, theo đó mọi sự vật trong vũ trụ đều có nhân duyên
phối hợp với nhau mà thành, khi nhân duyên đã hết sự vật ấy
sẽ không còn.
Thí dụ : Hạt đậu là nhân, phải có ngƣời gieo trồng, có đất,
nƣớc, không khí, tia nắng mặt trời là những phần phụ, chúng
hòa hợp lại, làm cho hạt đậu nẩy mầm, ra lá, lớn lên rồi đơm
bông, kết trái..
Lý nhân duyên giải thích cho chúng ta biết vì sao ngƣời làm
việc nầy thành tựu nhanh, ngƣời kia cũng làm việc ấy mà
thành tựu chậm, Xƣa Tế Công Hòa Thƣợng muốn cứu độ cho
một ngƣời mà không thể độ đƣợc, vì ngƣời đó không chịu làm
theo, ngài buộc miệng than : " Vô duyên bất năng độ ".
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Theo kinh Duyên khởi, mƣời hai nhân duyên cụ thể nhƣ sau:
Vô minh (zh. 無明, sa. avidyā, pi. avijjā), sự không thấu hiểu
Tứ diệu đế, không hiểu Khổ là tính chất căn bản của đời sống;
1. Vô minh sinh Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra),
hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu hay
trung tính. Hành có thể ở trong ba dạng: thân, khẩu và ý;
2. Hành sinh Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), làm nền
tảng cho một đời sống tới. Thức này đi vào bụng mẹ. Thức lựa
chọn cha mẹ đúng nhƣ Hành tốt xấu quy định;
3. Thức sinh Danh sắc (zh. 名色, sa., pi. nāmarūpa), là toàn bộ
tâm lí và vật lí của bào thai mới, do Ngũ uẩn (sa.
pañcaskandha, pi. pañcakhandha) tạo thành;
4. Danh sắc sinh Lục căn (zh. 六根, sa. ṣaḍāyatana, pi.
saḷāyatana), là các giác quan, sáu căn (năm giác quan và khả
năng suy nghĩ là sáu);
5. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc (zh. 觸,
sa. sparśa, pi. phassa);
6. Xúc sinh Thụ (zh. 受, sa., pi. vedanā), là cảm nhận của con
ngƣời mới với thế giới bên ngoài;
7. Thụ sinh Ái (zh. 愛, sa. tṛṣṇā, pi. taṇhā), tham ái, lòng ham
muốn xuất phát từ vô minh;
8. Ái sinh Thủ (zh. 取, sa., pi. upādāna) là điều cá nhân mới
muốn chiếm lấy cho mình;
9. Thủ dẫn đến Hữu (zh. 有, sa., pi. bhava), là toàn bộ những
gì ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới;
10. Hữu dẫn đến Sinh (zh. 生, sa., pi. jāti), một thế giới và cá
nhân mới xuất hiện hẳn hoi;
11. Sinh sinh ra Lão tử (zh. 老死, sa., pi. jarāmaraṇa), vì có
Sinh nên có hoại diệt.
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12. Thời nọ, Phật Thế Tôn an trú tại Ƣu-lâu-tần loa (zh.
優樓頻螺, sa. uruvilvā, pi. uruvelā), bên bờ sông Ni-liên-thiền
(zh. 尼連禪, sa. nairañjanā, pi. nerañjarā, nirañjarā) dƣới gốc
một cây bồ-đề, lần đầu tiên đạt chính đẳng giác (sa.,
pi.abhisambuddha). Phật Thế Tôn ngồi chân tréo kết già bảy
ngày dƣới gốc cây bồ-đề, thƣởng thức sự an lạc của giải
thoát.
13. Vào canh thứ nhất, Phật quán chiếu trong thâm tâm
nguyên lí duyên khởi hƣớng xuôi chiều (sa., pi. anuloma) và
ngƣợc chiều (sa. pratiloma, pi. paṭiloma): Từ vô minh mà các
hành phát sinh, từ các hành mà thức phát sinh, từ thức danh
sắc, từ danh sắc là sáu giác quan (cùng với sáu đối tƣợng của
chúng), từ sáu giác quan sinh ra xúc, từ xúc sinh ra thụ, từ thụ
tham ái, từ tham ái ra thủ, từ thủ ra hữu, từ hữu ra sinh, từ
sinh ra lão tử, ƣu sầu, hoạn nạn, bất hạnh, tuyệt vọng. Sự
hình thành của nguyên khối khổ này là nhƣ thế.
14. Qua sự chấm dứt và tiêu diệt của vô minh mà các hành
chấm dứt, qua sự chấm dứt của hành mà thức chấm dứt, qua
sự chấm dứt của thức mà danh sắc chấm dứt, qua sự chấm
dứt của danh sắc mà sáu giác quan chấm dứt, qua sự chấm
dứt của sáu giác quan mà sự chạm xúc chấm dứt, qua sự
chấm dứt của sự chạm xúc mà thụ chấm dứt, qua sự chấm
dứt của thụ mà tham ái chấm dứt, qua sự chấm dứt của tham
ái mà thủ chấm dứt, qua sự chấm dứt của thủ mà hữu chấm
dứt, qua sự chấm dứt của hữu mà sinh chấm dứt, qua sự
chấm dứt của sinh mà lão tử, ƣu sầu, hoạn nạn, bất hạnh,
tuyệt vọng chấm dứt. Sự chấm dứt của nguyên khối khổ này là
nhƣ vậy.
15. Lúc ấy, sau khi nhận thức rõ điều này, Thế Tôn thốt lên
một cách cảm kích: "Thật nhƣ thế, khi các pháp hiện rõ cho
một ngƣời tinh tiến, một hiền nhân đang quán chiếu thì tất cả
những nghi hoặc của ông ta tan biến, bởi vì ông ta đã nhận
thức đƣợc Pháp với nguyên nhân của nó (pi. hetu)."
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16. Ngƣời ta có thể nhìn Mƣời hai nhân duyên dƣới nhiều
cách phân tích khác nhau. Cách phân tích thông thƣờng có
tính thời gian là: yếu tố 1-2 thuộc về đời sống trƣớc đây, yếu
tố 3-7 là điều kiện và nguyên nhân sinh thành của đời sống
sau này, yếu tố 8-10 là kết quả trong đời sống này, yếu tố 1112 chỉ đời sống tƣơng lai.
17. Mƣời hai nhân duyên chỉ rõ tính chất liên hệ lẫn nhau của
dòng chảy "Tâm", "Vật" của thế giới hiện tƣợng, trong đó
những khái niệm quan trọng nhất là "Ta", "Ngƣời", "Sinh vật".
Nếu thuyết vô ngã chỉ rõ thế giới và con ngƣời do các yếu tố
giả hợp kết thành với nhau, thật chất là trống rỗng, thì thuyết
nhân duyên có tính chất tổng hợp các yếu tố đó, chỉ ra rằng
mọi hiện tƣợng thân tâm đều bắt nguồn từ những hiện tƣợng
khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau đó có thể nhìn dƣới khía cạnh
đồng thời hoặc có thứ tự thời gian.
18. Thuyết Mƣời hai nhân duyên đƣợc các trƣờng phái Phật
giáo giải thích khác nhau. Nam tông cho rằng thuyết này đã
giải thích nguyên nhân của khổ và tất cả mọi pháp hữu vi (sa.
saṃskṛta) đều có nguyên nhân và điều kiện mới sinh ra nên
chúng vô ngã - không có một tự tính nào. Nhƣ thế thuyết Mƣời
hai nhân duyên nhằm dẫn đến quan điểm vô ngã.
19. Trong Bắc tông, Mƣời hai nhân duyên đƣợc sử dụng để
chứng minh sự không thật của sự vật và đặc biệt trong Trung
quán tông (sa. mādhyamika), Mƣời hai nhân duyên đƣợc định
nghĩa là tính Không. Kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa nhấn mạnh
rằng Mƣời hai nhân duyên không nên hiểu theo thứ tự thời
gian. Thuyết này nói lên sự liên hệ của vạn vật một cách tổng
quát.
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NHÂN ĐẠO
仁道
E: Charitable and virtuous.
F: Charitable et vertueux.
Thi văn dạy Đạo:
Sai lầm một thuở biết ăn năn,
Năn nỉ lòng kia tự xét rằng.
Rằng ở đời thì nhân đạo trọn,
Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.

NHÂN ĐẠO - THIÊN ĐẠO
人道-天道
E: Doctrine of Sages, the Holy doctrine of God.
F: Doctrine des Sages, la Sainte doctrine de Dieu.
Nhơn: Ngƣời. Thiên: Trời. Đạo: con đƣờng, tôn giáo.
- Nhơn đạo là đạo làm ngƣời, đạo ở đời, nên nó cũng đƣợc
gọi là Thế đạo (Thế là đời). Đó là những nguyên tắc và bổn
phận mà con ngƣời phải tuân theo trong đời sống đối với gia
đình và xã hội. Nhờ Nhơn đạo mà con ngƣời mới xứng đáng
phẩm ngƣời, mới có giá trị là loài thƣợng đẳng chúng sanh.
Nói đến Nhơn đạo thì chúng ta nghĩ ngay đến Nho giáo, vì
không có tôn giáo nào dạy về Nhơn đạo kỹ lƣỡng và chi tiết
bằng Nho giáo.
- Thiên đạo là đạo Trời, tức là con đƣờng để ngƣời tu theo đó
thì đƣợc trở về cõi Trời, giải thoát khỏi luân hồi để đƣợc hiệp
nhập vào Thƣợng Đế.
Ngƣời là Tiểu linh quang, Trời hay Thƣợng Đế là Đại linh
quang; nên con ngƣời là một phần tử nhỏ của Thƣợng Đế.
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Thƣợng Đế cho con ngƣời đầu kiếp xuống cõi trần là để học
hỏi và tiến hóa, học hỏi mãi mãi và tiến hóa mãi mãi, tới mức
cùng tột thì trở thành Thƣợng Đế và hiệp nhứt vào Thƣợng
Đế.
Muốn đạt đƣợc nhƣ thế, con ngƣời phải trải qua năm cấp tiến
hóa:
Cấp tiến hóa thứ nhứt là Nhơn đạo lên Thần đạo,
Cấp tiến hóa thứ nhì là Thần đạo lên Thánh đạo,
Cấp tiến hóa thứ ba là Thánh đạo lên Tiên đạo,
Cấp tiến hóa thứ tƣ là Tiên đạo lên Phật đạo,
Cấp tiến hóa thứ năm là Phật đạo lên Thiên đạo.
Trong năm cấp tiến hóa đó, Nhơn đạo là căn bản. Không hoàn
thành Nhơn đạo thì không mong chi bƣớc lên các cấp tiến hóa
cao hơn. Thánh nhơn khi xƣa có nói rằng: Dục tu Tiên đạo,
tiên tu Nhơn đạo, Nhơn đạo bất tu, Tiên đạo viễn hỹ. Nghĩa là:
Muốn tu Tiên đạo, trƣớc tu Nhơn đạo, Nhơn đạo không tu, thì
Tiên đạo xa vời lắm vậy.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mở ra kỳ nầy là Đức Chí Tôn dựng
lên một cái thang 5 nấc để cho ngƣời từ từ tu tiến mà đoạt vị.
Hễ công đức tu hành đạt đến mức nào thì Đức Chí Tôn chấm
cho mức ấy với những phẩm vị cao trọng tƣơng xứng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Buông trôi ví chẳng tròn Nhơn đạo,
Còn có mong chi đến đạo Trời.
Rằng ở đời thì Nhơn đạo trọn,
Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.
Đức Cao Thƣợng Phẩm giáng cơ dạy về Thế đạo (Nhơn đạo)
và Thiên đạo, trích trong Luật Tam Thể, chép ra nhƣ sau:
"Hẳn mấy em đã rõ đại cƣơng về Thế đạo (Nhơn đạo) là: Nam
thì Tam cang, Ngũ thƣờng; Nữ thì Tam tùng, Tứ đức.
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Song đó chỉ là thể của Nhơn đạo hữu hình mà thôi.
Nếu mấy em hằng ngày tâm niệm có bấy nhiêu đó thôi thì làm
sao trọn vẹn đƣợc.
Trong Thế đạo phải phân tách ra làm hai pháp lý: - Một là Thể
pháp Thế đạo, - Hai là Bí pháp Thế đạo.
Tam cang Ngũ thƣờng, Tam tùng Tứ đức là thể đặng làm sở
hành cho mặt Thể pháp Thế đạo mà thôi, lấy đó làm chánh đề
mà đi.
Bây giờ muốn giữ Tam cang Ngũ thƣờng thì phải làm thế nào?
- Quân Thần cang: Vua là kẻ chăn dân. Vậy bổn phận ấy là
phải lập trên những hành tàng để cứu giúp dân cho khỏi điều
thống khổ. Ấy là công việc của Cơ Quan Phƣớc Thiện bây giờ
đó. Tôi thì phải tỏ dạ trung thành đặng vùa giúp vua mà làm
cho bá tánh an cƣ lạc nghiệp, tức là bổn phận của hàng Thánh
thể đó vậy.
- Phụ tử cang: Cha là ngƣời thay quyền Chí Tôn trong một tiểu
gia đình, tức nhiên là phải biết mình có bổn phận giáo hóa,
dƣỡng dục, tức nhiên là một Hội Thánh nhỏ trong một gia
đình. Vậy con phải trọn hiếu, tức nhiên không làm điều nhục tổ
hổ tông, tức là bổn phận của một tín đồ, hay nói đúng hơn là
một môn đệ xứng đáng của Đức Chí Tôn đó vậy.
- Phu phụ cang: Chồng là ngƣời cầm lèo giữ lái đặng đƣa một
tiểu gia đình đến chỗ đạo đức thanh bạch, tức nhiên là bổn
phận của cơ quan Hành Chánh đó vậy. Vợ là ngƣời tùng theo
chồng để giúp an sự nghiệp, tạo nên hạnh phúc gia đình, tức
là bổn phận của Bảo Cô đó vậy.
Về Ngũ thƣờng thì:
- NHƠN: là phải biết nghĩa đồng sanh, biết tình đồng hƣởng
Âm Dƣơng chi khí, chẳng để lòng sái loạn chơn truyền, tức là
phải trọn vâng theo luật Công bình Bác ái.
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- NGHĨA: là phải biết trọn phận ngƣời để tạo nên danh trọng
giá cao, tức là phải giữ phẩm hạnh mà nhìn rõ của chung đồng
hƣởng.
- LỄ: là giữ hạnh nết đúng đắn để tạo nên một nhơn phẩm,
biết nhƣờng biết nhịn, tức nhiên là phải giữ trọn hạnh đạo đó
vậy.
- TRÍ: là phải thông hiểu việc thế mà đi, không để tên tuổi phải
bị lời chê tiếng nhẻ, tức nhiên là phải trọn vâng Luật pháp
Chơn truyền đó vậy.
- TÍN: là phải đúng lời đúng hẹn, tức là phải danh chánh ngôn
thuận, thuyết hành phải đƣợc giống in nhau, tức là phải trọn
thệ đó vậy.
Đó là mặt Thể pháp Thế đạo.
Còn mặt Bí pháp Thế đạo là phƣơng tầm ra định hƣớng để
vẹn giữ Tam cang Ngũ thƣờng, tức nhiên là trọn phần Nhơn
đạo. Ấy là kết quả do Thể pháp mà nên.
Nói chung về Bí pháp Thế đạo, tức nhiên là phƣơng giúp đời
an nhàn đạo đức đó vậy.
Về Tam tùng Tứ đức là phận của Nữ phái:
- Tùng phụ: nhƣ ngƣời con phải trọn giữ tiết trinh, cũng nhƣ kẻ
tín đồ phải giữ tròn danh đạo.
- Tùng phu: nhƣ bóng tùy hình. Tức nhiên là phải ví mình nhƣ
một trong Thánh thể, tùng Hội Thánh vậy.
- Tùng tử: là phải vì đám hậu sanh mà quên mình đặng tạo
thành sự nghiệp tƣơng lai cho chúng, tức nhiên là bổn phận
của Chức sắc vậy.
- Công, Dung, Ngôn, Hạnh: tức là việc làm cho nhơn sanh
thoát khổ, lời nói để đƣa đƣờng giáo hóa, hành vi cử chỉ đáng
treo gƣơng mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá trị của Thánh
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thể Chí Tôn, nết na đầm thấm, giữ trọn thƣơng yêu, tức nhiên
là làm nền móng cho Đại đồng thế giới.
Đó là Thể pháp.
Kẻ đã trọn về mặt Thể pháp, tức nhiên hiểu biết Bí pháp, vì Bí
pháp không chi lạ hơn là phƣơng pháp bí yếu để nâng cao giá
trị cho Thế đạo. Nói rõ hơn nữa là phƣơng làm cho đời trở nên
tận thiện tận mỹ. Nói theo Nhơn sanh Triết lý thì Bí pháp là kế
hoạch nâng cao đời sống trong Nhơn Nghĩa đó vậy."
"Trong Thiên đạo cũng có Thể pháp và Bí pháp nhƣ Thế đạo
vậy.
- Về Thể pháp Thiên đạo tức nhiên là những nơi để học hỏi,
để un đúc tinh thần trên khuôn viên chánh pháp.
Trong Thể pháp Thiên đạo chia làm 3 thời kỳ:
Thứ nhứt là thời kỳ Khai thác,
Thứ nhì là thời kỳ Luyện tập,
Thú ba là thời kỳ Thi hành.
Trong thời kỳ sau nầy mới thƣờng gặp những cơ khảo đảo
đặng thử thách tinh thần.
Về thời kỳ thứ nhứt, là những tạo tác nơi qui hợp đức tin cho
con cái Chí Tôn, tức là các Đền thờ đó vậy. Khi một môn đệ đã
nhập môn tùng giáo thì phải do nơi các Đền thờ đặng tựu hiệp
đức tin. Đó là bƣớc đầu tiên của Thể pháp Thiên đạo. Do đó,
sự cúng kiếng niệm kinh là điều trọng yếu vậy.
Qua thời kỳ thứ nhì là đem đức tin đã trụ đƣợc đặng tập luyện
tâm tánh và khởi lập Công trừ Quả đặng tự giải khổ cho mình
và giúp phƣơng cứu khổ cho toàn nhơn loại. Ấy là phƣơng tập
luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy.
Qua thời kỳ thứ ba là thi thố những đức tin hầu lấy phƣơng
giải khổ mà đem gieo truyền hột giống thƣơng yêu, ấy là
phƣơng cứu khổ đó vậy.
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Trong lúc nầy, tinh thần hay gặp những chƣớng ngại, hoặc
làm cho nao núng tan rã đức tin, hoặc theo đƣờng quỉ mị, chia
phe phân phái, mà nên Tả đạo Bàng môn nhƣ đã xảy ra đó.
Trong ba thời kỳ: Thứ nhứt là Lập Ngôn, thứ nhì là Lập Công,
thứ ba là Lập Đức. Đó là Thể pháp của Thiên đạo.
Khi đã trọn phần Thể pháp rồi, liền bƣớc qua mặt Bí pháp, là
phƣơng tu tâm sửa tánh, hầu lập thành Chơn khí thanh khiết
mà hiệp với Chơn thần, đặng tiếp Chơn linh để giải phƣơng
cứu khổ thêm bề siêu lý diệu chơn. Ấy là phƣơng tầm hiểu
Chơn truyền Chánh pháp đó vậy.
Khi đã vẹn sạch Tinh, Khí, Thần thì đắc Pháp đó vậy."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy dạy Nữ phái biết trọng Tam tùng Tứ đức, Nam
phái Tam cang Ngũ thƣờng. Hễ Nhơn đạo thành là phù
hạp Thiên đạo, nghe à!

NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN
人定勝天
E: Human determination will over come the destiny.
F: La volonté de l’humanité peut triompher de la destinée.
Nhơn định thắng Thiên là lòng ngƣời quyết định thì thắng
đƣợc Trời, tức là sửa cải đƣợc mệnh Trời.
Truyện Kiều của Nguyễn Du: Xƣa nay nhân định thắng Thiên
cũng nhiều.
Nhƣng ở đây, chúng ta phải hiểu Nhơn định là thế nào?
Nhơn định có phải là một ngƣời định ra hay một nhóm ngƣời,
hay một triệu ngƣời?
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Nhơn định ở đây, chúng ta phải hiểu là toàn cả nhơn loại
quyết định, chớ không phải một ngƣời hay một nhóm ngƣời.
Nếu toàn cả nhơn loại quyết định điều gì thì chắc chắn Trời sẽ
chiều theo quyết định ấy, vì ý dân là ý Trời.
Điều nầy không có gì quá đáng, bởi vì Trời là Thƣợng Đế,
chúng sanh là Vạn linh mà ngƣời là đại diện của chúng sanh,
tức là đại diện của Vạn linh. Đấng Thƣợng Đế đã ban cho Vạn
linh cái quyền ngang bằng quyền của Thƣợng Đế: Quyền Vạn
linh đối quyền Chí linh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Nếu cả thế gian nầy biết tu thì thế
gian có lẽ cải lý Thiên đình mà làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng;
huống lựa mỗi cá nhân biết tu, thì Thiên đình cầm bộ Nam Tào
cũng chẳng ích chi."
"Các con phải nhớ rằng, toàn thế giới Càn Khôn chỉn có hai
quyền: trên là quyền hành Chí Tôn của Thầy, dƣới là quyền
hành của sanh chúng.
Thầy đã lập thành hình thể hữu vi của Thầy, nghĩa là Hội
Thánh của Đại Đạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền
hành trọn vẹn của Thầy cho hình thể ấy, đặng đủ phƣơng tận
độ chúng sanh, còn các con cả thảy đều đứng vào hàng sanh
chúng, dƣới quyền hành chuyển thế của đời, nghĩa là toàn
nhơn loại đồng quyền cùng Thầy, mà tạo hóa vạn linh vốn là
con cái của Thầy. Vậy thì vạn linh cũng có thể đoạt vị vào
hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng.
Thầy nói rõ: quyền Chí Tôn là Thầy, quyền Vạn linh là sanh
chúng. Ngày nào quyền lực Chí Tôn đặng hiệp một cùng Vạn
linh thì Đạo mới ra thiệt tƣớng.
Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm
đầu Hội Thánh là Giáo Tông cùng Hộ Pháp. Vậy thì quyền
hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ
Pháp hiệp một.
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Cả nhơn loại thì là quyền lực Vạn linh.
Quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành Vạn linh đối
phó mà thôi."
Vậy thì theo lời dạy của Đức Chí Tôn, nếu toàn cả nhơn loại
mà quyết định một điều gì thì đó cũng chính là quyết định của
Đức Chí Tôn. Ý dân là ý Trời thật là đúng nghĩa.
Chúng ta phải hiểu "nhân định thắng Thiên" là nhƣ thế đó, mới
đúng lẽ Đạo.

NHÂN ĐỨC
仁德
Đức Thƣợng Phẩm nói: "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 nguyện-vọng 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".
"Ðối với thế gian nầy, nếu có phƣơng chƣớc, có Bí pháp thì
duy lấy Nhân đức trị nó mà thôi. Hung bạo của đời nầy không
lấy hung bạo trị đặng, duy lấy đạo đức tinh thần trị mới đặng".

NHÂN GIẢ KỲ THIÊN ĐỊA CHI ĐỨC, ÂM DƢƠNG
CHI GIAO, QUỈ THẦN CHI HỘI, NGŨ HÀNH CHI TÚ
KHÍ DÃ
人 者 其 天 地 之 德, 陰 陽 之 交,
鬼 神 之 會, 五 行 之 秀 氣 也
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Sách Lễ Ký, lễ vận IX nói: Ngƣời là cái đức của trời đất, sự
giao hợp của Âm Dƣơng, sự tụ hội của quỉ Thần, cái khí tinh
anh của ngũ hành. Quả thật vậy, khi Thánh nhân hoàn thành
chữ viết đã cho thấy chữ Nhân 人 là ngƣời gồm có hai nét: nét
bên phải là chân Âm, nét bên trái là chân Dƣơng, ấy là do luật
"Âm Dƣơng hữu hạp biến sanh" mà ra. Khi ngƣời lớn lên là
phải làm tất cả cho cái chí của mình đƣợc phát huy đầy đủ, là
hoàn thành chữ nhất, đó là chí đại 大 là lớn, tức nhiên đã thực
hiện đƣợc "nhứt nhơn viết đại". Nhƣng cái chí đại đó phải thể
hiện theo đức của trời, tức là trên thông thiên văn, dƣới đạt địa
lý và giữa quán nhân sự, là đã đứng vào hàng tam tài: ThiênĐịa-Nhân. Ấy là con ngƣời đứng giữa trời đất, là nhứt đại viết
Thiên 天. Phu-Tử nói rằng: Ngƣời quân tử xét cơ Trời mà làm
việc "Quân tử kiến cơ nhi tác". Gặp thì thế nhƣ vậy, chỉ duy
gởi chặc lòng chí thành, xót thƣơng dân chúng nhƣ lòng thành
khẩn đối với thần linh, thời cuối cùng chắc cũng thụ phúc đó
vậy. Xét nhƣ thế thì ngƣời là tƣợng của trời đất, quỉ thần, cho
nên trong khi khốn đốn, ngƣời phải cầu khẩn Thƣợng-Đế để
ban phúc lành cho vậy.

NHÂN GIAN
人間
E: The world.
F: Le monde.
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Bình Dƣơng lập trận sờ sờ,
Cả chƣ vạn quốc dựng cờ chiến tranh.
Đánh nhau đổ nƣớc nghiêng thành,
Lƣu hồng một trận tan tành nhân gian.
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NHÂN HẬU
仁厚
E: Generous.
F: Genereux.
Nhơn: Lòng thƣơng ngƣời mến vật. Hậu: dày dặn, trái với Bạc
là mỏng. Nhơn hậu hay Nhân hậu là lòng nhơn từ dày dặn.
Kinh Sám Hối:
"Quấy rồi phải biết ăn năn,
"Ở cho nhân hậu chế răn lòng tà."

NHÂN KHẨU
人口
(Nhân là ngƣời, Khẩu là miệng) tức là dùng lời nói để truyền
đạt tƣ tƣởng, ý nói những nhà thuyết giáo, trong thời đại Đạo
này cũng gọi là Thuyết Đạo, Thuyết pháp…
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ ngày Bần-Đạo giảng cái Bí pháp ấy,
Bần-Đạo vẫn cầu nguyện với Đức Chí-Tôn luôn, bởi vì nó có
nhiều điều khó-khăn, những điều mà mình ngó thấy bằng con
mắt Thần, lấy cái nhân-khẩu của mình mà tả chẳng hề khi
nào đúng chắc đặng. Bần-Đạo thú thật rằng mƣời phần có lẽ
Bần-Đạo tả đặng năm hay bảy phần là nhiều, sợ còn kém hơn
nữa."

NHÂN LOẠI
人類
F: Humanité.
(Nhân là ngƣời, loại là loài). Nhân loại là nói chung tất cả loài
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ngƣời có mặt trong Càn khôn vũ trụ, không phân biệt bất cứ
một giống dân nào; vì tất cả đều là con của Đức Thƣợng Đế.
Vào năm 1927, quí ông Tắc, Hậu, Đức hợp nhau tại nhà ông
Trần Duy Nghĩa ở đƣờng Hamelin Sài gòn. Ông Hậu thấy trên
bàn có tƣợng bà Jeanne d'Arc. Ông Nguyễn Trung Hậu táymáy tay sờ mó. Ông vừa đụng vào tƣợng liền bị giựt nẩy
mình. Ông Phạm Công Tắc phò cơ, bà Jeanne d' Are giáng
đàn: - La Religion résume en un seul mot: HUMANITÉ. Si vous
voulez arriver au but poursuivi que ne faites - vous pour l'
Humanité?" (Tôn giáo tóm gọn trong một tiếng: Nhân loại. Nếu
các Anh muốn đi đến mục đích mà các Anh đang theo dõi, sao
các Anh không có ý tƣởng nhân loại?)
Chính sự hiện diện thƣờng xuyên của các Đấng bên cạnh
Thập Nhị Thời Quân mà các ông không dám xem thƣờng sứ
mạng hoằng giáo Phổ Độ chúng sanh.
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện bảo dƣỡng khắp nơi,
Phƣớc Thiện lập để cứu đời chúng sanh.
Phƣớc Thiện là phƣớc Trời dành,
Để cho nhơn loại lập thành cửa tu.

NHÂN LUÂN
人 倫
E: The moral laws.
F: Les lois morales.
Nhơn: Ngƣời. Luân: phép tắc ở đời đúng đạo lý. Nhơn luân là
những phép tắc ở đời mà con ngƣời phải tuân theo để giữ cho
nhơn cách và phẩm giá đƣợc cao trọng.
Nhơn luân bao gồm Ngũ luân, tức là 5 cách cƣ xử của con
ngƣời trong quan hệ gia đình và xã hội.
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Thầy dạy: "Các con phải biết trong trời đất, nhơn sanh là con
quí của Thầy, nên Thầy hằng để ý lo lƣờng cho chúng con biết
hối ngộ, hầu chung hƣởng phƣớc lành. Nhơn luân giữ trọn,
ấy là mối đạo nhân, lo Thánh đức trau lòng là phƣơng thoát
tục".
Kinh Ði Ra Ðƣờng có câu:
"Thân vận-động trong trường thế sự,
"Đạo nhân luân cư xử cùng đời.
"Đòi phen lúc biến khi dời,
"Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh."

NHÂN LỰC
人力
E: The humain force.
F: La force humaine.
Nhơn: Ngƣời. Lực: sức. Nhơn lực là sức lao động của con
ngƣời, sức lực lao động đóng góp của nhơn sanh. Tận nhân
lực tri thiên mạng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn Tòa Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn lực hiệp
cùng Thiên ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem
gƣơng mà bắt chƣớc. "

NHÂN LỰC - THIÊN LỰC
人力-天力
Đức Lý dạy: "Việc tán thành Tân Luật, nếu Thầy để cho Lão,
nội trong 2 giờ thì hoàn thành tất cả, ngặt một điều là nếu Lão
lập Luật, chẳng một ai trong hàng Đạo hữu hành đạo đặng.
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Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chƣ Đạo hữu lập thành là chủ
ý để phần nhân lực vào đó chút ít, rồi lấy huyền diệu làm ra
Thiên lực, ấy là một hạnh công bình đó." Đấy cũng là lẽ Công
bình thiêng liêng của Tạo hóa, đâu đâu cũng có lý Âm Dƣơng
tƣơng hợp.

NHÂN NĂNG HOẰNG ĐẠO PHI ĐẠO HOẰNG NHÂN
人能弘道非道弘人
"Ðức Khổng Tử có nói rằng: "Nhân năng hoằng Ðạo, phi Ðạo
hoằng nhân." Nghĩa là: Ngƣời có thể mở rộng Ðạo, chứ Ðạo
không mở rộng đƣợc ngƣời. Ngƣời thì có sự biết (tri giác) mà
Ðạo thì vô vi. Nhờ sự biết mà ngƣời mới làm cho Ðạo rộng lớn
ra, chớ Ðạo tự nó không làm cho ngƣời rộng lớn ra đƣợc. Bởi
vì Ðạo lập thành cái cùng cực của ngƣời, mà ngƣời là cái khí
cụ của Ðạo, cho nên Ðạo và ngƣời không lìa bỏ nhau đƣợc.
Ngƣời phải dụng lực làm cho Ðạo thông sáng. Nếu ngƣời
không dụng lực, cứ muốn để cho cái Ðạo tự nhiên làm cho
ngƣời ta lên đến chỗ cao minh quảng đại thì không có bao
giờ." (Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim)
• Muốn hoằng khai nền Ðại Ðạo của Ðức Chí Tôn, chúng ta
phải làm sao? – Thiết nghĩ, chúng ta phải nói đạo, viết sách
báo truyền bá và xiển dƣơng Giáo lý, Triết lý của Ðại Ðạo, rồi
dùng các phƣơng tiện truyền thông đại chúng phổ biến rộng ra
nhƣ: Báo chí, Truyền thanh, Truyền hình, Băng từ, để cho mọi
ngƣời đều biết nền Ðại Ðạo của Ðức Chí Tôn, rồi truyền bá từ
trong nƣớc ra khắp các nƣớc ngoại quốc, đủ các sắc dân. (đó
là hình ảnh của Cửu Trùng Đài)
• Muốn Phổ Ðộ chúng sanh, phải làm sao? - Sự cứu độ phải
có hai mặt: Cứu độ phần xác và cứu độ phần hồn. - Cứu độ
phần xác là khi thấy ngƣời ta đói thì phải giúp ngay lƣơng thực
để cứu đói; khi thấy ngƣời ta bịnh hoạn thì phải giúp thuốc
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men để cứu bịnh; khi thấy ngƣời ta rách rƣới nghèo nàn thì
phải giúp áo quần, mền chiếu; khi thấy ngƣời ta thất vọng đau
khổ thì phải an ủi khuyên lơn. (Đó là hình ảnh của Phƣớc
Thiện)
- Cứu độ phần hồn là phải gieo vào lòng ngƣời một sự tín
ngƣỡng chơn chánh, tin tƣởng rằng có Ðức Chí Tôn và Ðức
Phật Mẫu là hai Ðấng Cha Mẹ Thiêng liêng của toàn sanh
chúng, tin tƣởng mỗi ngƣời đều có một Linh hồn bất diệt do
Ðức Chí Tôn ban cho, tin tƣởng có Luân hồi quả báo để lo làm
lành lánh dữ, tu thân, lập đức bồi công, giải quả tiền khiên, tiêu
trừ nghiệp chƣớng, để sau khi chết Linh hồn nhẹ nhàng siêu
thăng lên cõi Thiêng liêng Hằng sống. Ngoài ra còn phải lo làm
đám tang cho ngƣời chết, giúp đỡ tang gia trong công việc tẫn
liệm, tế lễ và an táng, lo cầu siêu, tụng kinh cầu nguyện cho
linh hồn ngƣời chết đƣợc siêu thăng, đúng theo pháp Đạo,
hầu bảo thủ chơn truyền của nền Đại-Đạo (đây là hình ảnh
của Hiệp Thiên Đài). Nhƣ vậy khi tâm khởi làm việc hay, đạo
đức, nhân nghĩa chắc chắn sẽ đƣợc sự hộ trì của các Đấng
Thiêng liêng, thì mọi việc sẽ chu toàn.

NHÂN NGHĨA
仁義
E: Charity and justice.
F: Charité et justice.
Chiết tự chữ NHÂN NGHĨA:
Hai chữ NHÂN NGHĨA đặt ở mặt tiền Tòa Thánh, trên lầu
Hiệp-Thiên-Đài. Phía bên trong lại có đôi liễn nầy giải thích
• NHÂN bố tứ phƣơng Ðại Ðạo dĩ Nhân hƣng xã tắc,
• NGHĨA ban vạn đại Tam Kỳ trọng Nghĩa chấn sơn hà.
仁佈四方大道以仁興社稷
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義頒萬代三期重義振山河
Giải thích:
Câu 1: Lòng Nhân đem rải khắp bốn phƣơng, Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ lấy đức Nhân làm hƣng thạnh nƣớc nhà
(Nhân: lòng thƣơng ngƣời mến vật, thƣơng khắp chúng sanh.
Bố: bày ra. Tứ phương: bốn phƣơng: Đông, Tây, Nam, Bắc, ý
nói khắp các nơi. Dĩ: lấy. Hưng: làm cho thạnh vƣợng. Xã Tắc:
Thần Đất và Thần Lúa, nghĩa thƣờng dùng xã tắc là quốc gia).
Câu 2: Điều Nghĩa ban cho muôn đời, Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ xem trọng điều Nghĩa để làm hƣng khởi nƣớc nhà.
(Nghĩa: những việc làm hợp lẽ phải, hợp lòng ngƣời. Ban: cấp
cho. Vạn đại: muôn đời. Tam kỳ: lần ba, chỉ Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ. Trọng: nặng. Chấn: nhấc lên. Sơn hà: núi sông, chỉ
quốc gia).
Tôn chỉ của Nho giáo là NHÂN và NGHĨA. Đạo Cao Đài, với
chủ trƣơng Nho Tông Chuyển Thế, nên lấy hai chữ NHÂN
NGHĨA làm tiêu chuẩn cho công cuộc chuyển thế, biến đời
hung dữ bạo tàn thành đời thuần lƣơng Thánh đức. Do đó, nơi
mặt tiền của Tòa Thánh Tây Ninh, trên lầu Hiệp Thiên Đài, có
đắp hai chữ NHÂN NGHĨA 仁義 bằng Hán văn thật lớn, có đèn
ống cháy sáng rực vào ban đêm trong các ngày lễ lớn.
"Nói đến Tôn-giáo là nói đến Nhân-Nghĩa, đã là Nhân nghĩa thì
Nhân Nghĩa của nhà Phật không thể khác với Nhân Nghĩa của
Cơ Đốc, mọi con đƣờng Nhân-Nghĩa đều giống nhau, NhânNghĩa chỉ có kẻ thù là bất Nhân, bất Nghĩa và vô Tôn giáo mà
thôi".
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người Nhơn Nghĩa giữ tròn,
"Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa."
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HỘT GIỐNG NHÂN-NGHĨA
Trong cửa Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ này đã chủ-trƣơng
NHƠN-NGHĨA làm phƣơng-châm phụng-sự. Thế nên Vấn-đề
Nhân-Nghĩa là điều tối yếu, tối trọng trong việc tu nhập thế của
ngƣời Cao-Đài.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nƣớc Việt-Nam ở trong khoảnh đất phìnhiêu nên Tổ-phụ chúng ta biết trọng sanh mạng con cái của
Trời, biết nhận nhân-loại là anh em, là cốt-nhục đồng chung
mà ra, biết nhìn câu "Tứ-hải giai huynh-đệ". Tổ-phụ ta biết
thƣơng yêu nhân-loại bất kỳ là một sắc dân nào. Một nòi giống
nào có trí thức cao-minh làm cho loài ngƣời đặng hạnh phúc
thì Tổ-phụ ta kỉnh trọng tôn thờ vậy. Một nền Tôn-giáo nào đến
nƣớc Việt-Nam ta đều đƣợc kết-qủa mỹ mãn. Lòng mộ đạo
của Tổ-phụ ta trƣớc kia lấy lƣơng-thiện làm căn-bản, lấy
NHÂN-NGHĨA làm môi-giới. Cái sự tôn-nghiêm của Tổ-phụ ta
từ thử, hiển nhiên chúng ta đã ngó thấy. Trong nƣớc hiện giờ
có các Đạo-giáo thanh-liêm chánh-trực đang làm cha mẹ cho
dân, có tinh-thần tạo hạnh-phúc cho dân, một trang anh dũng
biết bảo-trọng nền quốc-túy, nâng đỡ nƣớc nhà, biết tôn sùng
Nhân-Nghĩa. Chúng ta đã ngó thấy Đạo-giáo của chúng ta
đem cái Nhơn-Nghĩa làm huờn thuốc liệng vào tâm-lý của loài
ngƣời là có thể trị đặng cái tinh thần bạo-ngƣợc của họ. Nhơn
loại vì qúa ỷ tài ỷ sức, nƣơng theo cái tinh-thần hóa-học mà
làm mất cái tinh-thần căn bản nhơn-luân, nên nay ta đem cái
đạo Nhơn-Nghĩa mà thức tỉnh loài ngƣời đặng cho họ nhìn với
nhau vì danh Nhơn-Nghĩa hầu thƣơng yêu nhau, dắt nhau đi
đến Chủ-nghĩa Đại-Đồng! Cái nền Nhơn-Nghĩa của chúng ta,
nó có thể làm môi-giới cho các chủng-tộc thế-giới. Đạo NhơnNghĩa của chúng ta là một căn-bản quốc-thể của nƣớc ViệtNam và có thể thành Quốc-Đạo đƣợc" (14-4-Mậu-Tý).
Đức Hộ-Pháp viết trong bài Diễn văn ngày 15-07-Nhâm Thân
(dl: 16-08-1932).
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Nhơn nghĩa! Nhơn nghĩa! Hai chữ ấy từ trƣớc đã đủ quyền lực
giúp đời, đồ vƣơng định bá cũng đã nhiều.
- Hạ Kiệt có vô đạo thì Thƣơng Thang mới thâu cơ nghiệp với
danh nhơn nghĩa.
- Thƣơng Trụ có vô đạo thì Châu Võ mới thâu cơ nghiệp với
danh nhơn nghĩa.
- Châu U có vô đạo thì chƣ Hầu mới có xƣng vƣơng lập bá với
danh nhơn nghĩa.
- Lục quốc có vô đạo thì Đinh Tần mới thống nhứt nhờ danh
nhơn nghĩa.
- Đinh Tần có vô đạo thì Hớn Bái Công mới đoạt đặng thiên hạ
cũng nhờ danh nhơn nghĩa.
- Hớn Hiến Đế cô thế nên Ngụy Tào mới đoạt nghiệp với danh
Nhơn nghĩa vv.
Cơ quan Nhơn Nghĩa nó mạnh mẽ biết chừng nào mà thế gian
chẳng mời cầu sao đặng. Nhƣng mà bậc trí nhơn chƣa để cho
ai dối dụng phƣơng pháp ấy cùng mình.
Gia Cát điếu Châu Du, duy Phụng Sồ không đổ lụy. Vì cớ mà
tệ đệ bụm miệng bịt tai, ngồi làm thinh coi hành vi quỉ quyệt
của ngƣời đặng cƣời, gọi là thú vị riêng của tệ đệ.
Tệ đệ chỉn lo ngại có một điều là mặt Chơn Đạo của Chí Tôn
nó giúp thêm cho hai chữ Nhơn Nghĩa của Nho Tông mà làm
thành một ngọn binh khí diệu huyền không ai thắng họ nổi.
May thay cái danh Đạo của kẻ gian quả nhiên giả tƣớng nên tệ
đệ đem mặt Chơn Đạo ra đây đặng đấu báu giữa tòa sanh
chúng.
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NHÂN PHẨM
人品
E: The human dignity.
F: La dignité humaine.
Nhơn phẩm là bực ngƣời, bực nhơn loại. Nhơn phẩm cũng có
nghĩa là phẩm cách của con ngƣời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đạo là con đƣờng của các nhơn phẩm do theo mà
lánh khỏi luân hồi.

NHÂN QUẢ (Phật Học)
因果
E: Cause and effect.
F: Cause et effet.
(Nhân 因 là hạt giống, cái mầm, có năng lực tác động. Quả 果
là trái, kết quả, là sự hình thành). Nhơn quả 因果 là Nguyên
nhân và kết quả. Mỗi hiện tƣợng đều có nguyên nhân của nó.
Hễ có nguyên nhân tất nhiên sẽ có kết quả tƣơng thích với
nguyên nhân ấy, đó là luật "nhân nào quả nấy". Luật nhân quả
không bị hạn chế bởi thời gian, có khi nhanh, cũng có khi
chậm. Có nhiều loại nhân quả:
- Nhân quả hiện tại gọi là Hiện báo 現 報: Nghiệp nhân trong
đời này đƣa đến quả báo ở hiện kiếp.
- Nhân quả trong hai đời gọi là Sanh báo 生 報: Đời trƣớc tạo
nhân đời nay mới thọ quả. Đời này gây nhân đời sau nhận
quả.
- Nhân quả trong nhiều đời gọi là Hậu báo 後 報: Từ rất nhiều
đời trƣớc gây nhân, đời nay mới gặt quả, hoặc đời này tạo
nhân nhƣng mãi nhiều đời sau mới thọ quả.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhân quả là "nguyên nhân và kết quả"; trong Thiền Tông –
một tông phái với một cơ sở siêu thời gian và không gian, đặc
biệt chú trọng đến kinh nghiệm trực nhận – ngƣời ta thƣờng
sử dụng câu "Nhân quả nhất nhƣ" 因果一如; nghĩa là nhân
quả là một Nghiệp. Phân tích chữ Nhân 因 thấy có hai phần:
bên trong là chữ đại 大 là lớn, bao bọc bởi bộ vi 囗 là vây
quanh. Ví nhƣ một hột xoài, hột ổi hay hột cải nó chứa đựng
bởi một lớp vỏ có nhân bên trong. Nhƣng ai biết đƣợc khi
thành cây sức nó lớn cỡ nào? Còn khi có quả sẽ ra sao? Chắc
chắn một điều là trồng cây gì sẽ ra quả nấy. Hễ trồng dƣa thì
đƣợc dƣa, trồng đậu thì đƣợc đậu. Thánh nhân nói "Chủng
qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu" là vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhân" 因 nghĩa là ta đã có làm điều chi thì
"quả" 果 của nó trả lụng lại. Cái Luật Nhơn Quả ấy nó là căn
kiếp sống của ta. Cái triết lý của nhà Phật từ thử tới giờ chƣa
có một vị Giáo chủ nào đã đọat Pháp mà biết cái bí ẩn Thiêng
liêng của luật Thiên nhiên kia một cách chánh đáng nhƣ thế,
chơn thật nhƣ thế, có một điều chính mình trong sự luân hồi
quả kiếp ấy, Đại Từ Phụ làm chứng trong thơ của Ngài:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn phƣớc ngàn lần không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần".
Nói nhƣ thế đó, chính mình Đại Từ Phụ đã nói rằng: Quả kiếp
Nhơn quả của con ngƣời luật ấy hiển nhiên vẫn có thiệt vậy".
Kinh Giải Oan có câu:
"Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
"Mới gây nên nhân quả nợ đời.
"Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
"Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần."
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NHÂN QUẦN
人群
Nhân: con ngƣời. Quần: bầy, đám đông ngƣời, quần chúng
Thầy dạy: "Thầy khen đạo tâm của hai con. Trƣớc, Thầy chỉ
biểu hai con cứu bịnh trong đạo hữu mà thôi, là vì Thầy có ý
để cho hai con liệu mà đối đãi với nhân quần. Lòng nhân của
hai con mà Thầy vốn rõ rất hạp với tánh háo sanh của Tạo
hóa. Chẳng những phải cứu trợ kẻ ngoại Ðạo mà lại cứu kẻ
nghịch cùng mình trong cơn nguy biến.".

NHÂN SANH
人生
Thi văn dạy đạo có câu:
Chí bửu nhân sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.

NHÂN SANH QUAN
人生 觀
E: Philosophy of life.
F: Conception de la vie.
Nhơn: Ngƣời. Sanh: sống, đời sống. Quan: xem xét.
Nhơn sanh quan hay Nhân sinh quan là một hệ thống tƣ
tƣởng triết học xem xét về nguồn gốc của con ngƣời, sự sống
và sự chết, về mục đích và ý nghĩa của đời sống con ngƣời
(cái quan niệm của ngƣời ta đối với đời ngƣời).
Về Nhân sanh quan, Triết học phân ra 2 nhóm có tƣ tƣởng đối
lập nhau:
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- Nhơn sanh quan Duy Vật do hai Triết gia Marx và Engels chủ
trƣơng, không công nhận con ngƣời có Linh hồn, đƣa đến
thuyết Cộng Sản Vô Thần.
- Nhân sanh quan Duy Tâm do các Triết gia Socrate, Platon,
Hégel,... và nhất là các nhà tôn giáo, công nhận con ngƣời có
một Linh hồn bất diệt, đƣa đến thuyết Tƣ Bản Tự Do.

NHÂN SANH Ƣ DẦN
人生於寅
Thầy sanh loài ngƣời ra, nhằm ngày Dần "Nhân sanh ƣ Dần".
Quyển "Đạo Mạch Truy nguyên" của Ngài Bảo Văn Pháp
Quân Cao Quỳnh Diêu biên soạn, thì trong Tý thời ngày mùng
Một tháng Giêng năm Bính Dần, Thầy khởi khai nguồn Đại
Đạo, lấy hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ".Còn Ngài thì tá
danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" rồi Ngài
giải rõ trong danh hiệu của Ngài gồm đủ Tam giáo: Nho-ĐạoThích. Thế nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khai nhằm giờ Tý,
ngày mùng 1 tháng 1 năm Bính Dần là do nơi đó".
Đạo Cao-Đài lấy giờ 01, ngày 01, tháng 01, năm Bính Dần (dl:
13-02-1926) làm Kỷ nguyên Đạo lịch của Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ. Nhƣ thế năm Bính Dần là năm Đạo lịch thứ nhứt.
Hơn nữa năm Dần là năm thứ 3 (Tý, Sửu, Dần) là một sự tròn
đầy. Nếu số 1 là số Trời "Thái Dƣơng" thì số 3 là số của ngƣời
"Thiếu Dƣơng" Thiên nhơn tƣơng hợp nên nói "một mà ba, mà
ba cũng là một". Số 3 tƣợng là CÀN ☰ "Tam Dƣơng khai thái"
là hình tam giác đều, tƣợng Tam giáo. Ngày giờ này Đức Chí
Tôn khởi lập Đại-Đạo, Tôn chỉ "Qui Tam giáo" thì Thầy đứng
chủ trung Qui Nguyên Hiệp Nhứt mà thôi.
Trƣớc mặt ba vị: Cao Quỳnh Cƣ - Phạm Công Tắc - Cao Hoài
Sang. Ngài hỏi rằng: "Thầy muốn dùng các con mà khai Đạo,
các con có dám lãnh trọng-nhậm ấy chăng?".
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Ba ông bạch rằng: "Trong các con từ bé chí trƣởng, chẳng
thông Đạo lý chi, duy nhờ Đức Chí-Tôn dạy bảo bấy lâu, thì sự
biết chƣa đặng trong muôn một, e cho chẳng xứng đáng mà
lãnh trách-nhậm lớn lao ấy". Đức Ngài nói rằng:
"Chi chi có Thầy gần bên các con, miễn là các con khứng chịu,
gắng để trọn tấc lòng, thì chẳng hề chi."
Khấn vái xong rồi thì vào nhà phò loan, Đức Chí Tôn giáng
dạy nhƣ vầy: "Thầy cho các con hiểu rằng: Buổi tạo Thiên lập
Địa, Thầy sanh loài ngƣời ra, nhằm ngày Dần "Nhân sanh ƣ
Dần". Vậy từ đây, Thầy dùng các con, làm tay chơn, mà gầy
dựng nền Chánh-giáo. Lại cũng kể ngày nay là ngày phát khởi
nguồn Đại-Đạo, lấy hiệu Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn Thầy
thì Tá-danh Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma Ha-Tát." Đấng
ấy đã thật sự đến dạy Đạo tại phƣơng Nam.

NHÂN SĨ
人 士
E: The hight personality.
F: Le haute personalité.
Nhân sĩ 人士: Những ngƣời có học vấn, có kiến thức trong
đám nhân dân.
Đức Hộ-Pháp ban thi cho Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện Phƣớc, Đàn
đêm 06-02-Ất Tỵ (dl: 08-03-1965):
Quyền uy nhờ bởi giữ chơn truyền,
Chƣởng đức dụng hiền mộ Thánh Tiên.
Quản quán chúng sanh tu cội phúc,
Hiệp hào nhân sĩ hƣởng tiền duyên.
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NHÂN SỰ
人 事
E: Human affairs.
F: Affaires humaines.
Nhân sự人事: Những việc làm của con ngƣời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 102 có đoạn: Trong các con có
nhiều đứa lầm tƣởng hễ vào đạo thì phải phế hết nhơn sự,
nên chúng nó ngày đêm mơ tƣởng có một điều rất thấp thỏi là
vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện-đạo. Thầy nói cho các
con biết nếu công quả chƣa đủ, nhân sự chƣa xong, thì không
thế nào các con luyện thành đặng đâu mà mong.

NHÂN TÀI
Nhân tài 人才: Tài năng của mọi ngƣời, ngƣời có tài
Đức Hộ Pháp xƣớng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Nhơn tài nẩy nở tuy trăm bụng,
Dân trí biến sanh bởi một đầu.
Ví nhƣớng mắt Tiên xem rõ trận,
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu.
(11-9-Bính Tuất 1946)

NHÂN TÂM BẤT TÚC XÀ THÔN TƢỢNG,
THẾ SỰ ĐÁO ĐẦU ĐƢỜNG BỘ THIỀN
人 心 不足 蛇 吞 象 世 事 到 頭 螗 哺 蟬
Thánh nhân có câu: "Nhơn tâm bất túc xà thôn tƣợng, Thế sự
đáo đầu đƣờng bộ thiền." nghĩa là: Lòng ngƣời chẳng đủ nhƣ
rắn nuốt voi, Việc đời đến lúc cùng tận chẳng khác châu chấu
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bắt ve. Cũng vì lòng tham muốn mà rốt cuộc mạnh yếu sang
hèn tƣơng tàn tƣơng sát."

NHÂN TÂM SANH NHỨT NIỆM THIÊN ĐỊA TẤT GIAI
TRI
人心生一念天地必皆知
Thánh nhân nói: "Nhơn tâm sanh nhứt niệm, Thiên địa tất giai
tri" có nghĩa là khi ngƣời khởi một niệm trong lòng thì trời đất
đều nghe, thấy, biết tất cả, không sai sót điều gì.
Đức Hộ-Pháp nhắc "Từ đây chƣ Chức Sắc và Chức việc cùng
Ðạo-hữu nam, nữ gắng thành tâm cầu nguyện cho nền Ðạo và
cơ Ðời đƣợc an ninh trật tự, kể từ ngày nay cho đến Tân Xuân
đầu năm Ðinh Hợi thì sẽ thấy sự tiến hóa phi thƣờng và huyền
linh mầu nhiệm, nếu toàn cả quốc dân mà đủ lòng tín nhiệm
với quyền hành Chánh-trị Thiêng-liêng, hiệp nhứt tâm cầu
nguyện, thì cơ loạn lạc sẽ trở nên an ninh trật tự, Ðời sẽ đƣợc
cộng hòa chung hƣởng mọi điều hạnh phúc."

NHÂN TIÊN
人仙
Là ngƣời đạt hàng phẩm thứ nhì trong hàng Tiên vị. Trong Tôn
giáo Cao-Đài về đối phẩm thì Nhân Tiên là đứng vào phẩm
Giáo Sƣ thuộc Cửu Trùng Đài. Bởi hàng Tiên vị có ba phẩm,
từ thấp đến cao, có:
- Giáo Hữu
- Giáo Sƣ
- Phối Sƣ

đối phẩm
đối phẩm
đối phẩm

Địa Tiên
Nhân Tiên
Thiên Tiên.

Tại Ngọc Ðàn (Cần Giuộc) [Vĩnh Nguyên Tự]
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

83

Thứ bảy, 17-7-1926 (âl: 08-6-Bính Dần)
Thầy dạy: "Nếu nhƣ các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn
chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng. Nhƣ rủi bị huờn, thì
đến khi đắc đạo, cái trƣợc khí ấy vẫn còn, mà trƣợc khí thì lại
là vật chất tiếp điển (bon conducteur d'électricité) thì chƣa ra
khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn nhƣ biết khôn
thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc Nhân Tiên thì kiếp đọa trần
cũng còn chƣa mãn. Vì vậy, Thầy buộc các con phải trƣờng
trai mới đặng luyện đạo".

NHÂN TÌNH
人 情
E: The human feelings
F: Les sentiments humains.
Nhơn: Ngƣời. Tình: tình cảm. Nhơn tình là tình cảm của con
ngƣời (tình ngƣời: tình đối đãi giữa con ngƣời với nhau).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhơn tình ví chẳng mƣu thâu phục.

NHÂN TÌNH THẾ THÁI
E: The human feelings and manners of times.
F: Les sentiments humains et les mœurs du temps.
Nhơn: Ngƣời. Tình: tình cảm. Thế thái: thái độ, thói đời đổi
trắng thay đen. Nhơn tình thế thái là tình ngƣời hay thay
đổi.Thành ngữ nầy dùng để than thở cho tình ngƣời thƣờng
thay đổi, còn thói đời thì đen bạc, cuộc đời đáng bi quan.
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NHÂN TỪ
仁慈
E: The universal love.
F: L’amour universel.
Nhân từ 仁慈: có lòng đạo đức biết thƣơng ngƣời.
Thầy dạy: "Thầy chƣa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng nhƣ Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánhgiáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn-nàn trách cứ Thầy thay!
Tình trạng của các Đẳng Chơn-Linh đã đoạt-vị trong Càn Khôn
Vũ Trụ chịu nạn khảo-thí do nơi Kim-Quan-Sứ. Kim-Quan Sứ
đã đặng Đức Chí-Tôn cho làm Giám Khảo kỳ thi Hạ Nguơn
Tam-Chuyển qua Thƣợng Nguơn Tứ-Chuyển này. (Trích Con
Đƣờng Thiêng Liêng Hằng Sống)

NHÂN THÂN
人身
F: le corp humain.
Nhân thân 人身: thân thể con ngƣời.
"Cái học về Thế-Đạo hay Nhơn-đạo thì có Nhân luân và Nhân
thân: Nhân-luân tạo nên qui-củ, phép khuôn, phƣơng thức
sống. Nhân-thân là y-học, sống khỏe, sống mạnh, sống lâu,
ấy là lo về cái sống xác thân. Những qui-luật này có liên-hệ
nhau chặc-chẽ để TINH- KHÍ- THẦN đƣợc hiệp nhứt".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÂN THÂN PHÀM NGỮ
人身凡語
(Nhân là con ngƣời, thân là thân thể, phàm ngữ là ngôn ngữ
phàm) Đức Chí-Tôn chỉ cho thấy rõ Thầy và các Đấng Thiêng
Liêng không có xác thân hữu hình và tiếng nói nhƣ của ngƣời
phàm; vì các đấng là vô hình, vô ảnh, vô thinh, vô sắc
Thầy nói rằng:"Thầy cùng các Ðấng Thiêng liêng không nhơn
thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng sanh,
lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lƣơng sanh giúp
công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài là ngƣời
giúp công cho Thầy và các Ðấng Thiêng Liêng gầy Ðạo".

NHÂN VỊ
位 人
E: Personalism.
F: Personnalisme.
Nhơn: Ngƣời. Vị: phẩm vị, địa vị. Nhơn vị hay Nhân vị là phẩm
vị và tƣ cách của con ngƣời, tạo nên một giá trị đặc biệt cho
con ngƣời.
Nhân vị là ngôi thứ của con ngƣời trong vũ trụ, và là cái gì tạo
ra phẩm giá cao quí của con ngƣời để xứng đáng đứng ở ngôi
vị ấy.
Chủ nghĩa Nhân vị là một trào lƣu triết học, chủ trƣơng con
ngƣời có trách nhiệm (Nhân vị), là giá trị cao nhất trên các giá
trị khác. Con ngƣời là những bản thể tinh thần chi phối vật
chất. Toàn bộ thế giới tự nhiên và xã hội là một cộng đồng
Nhân vị mà Thƣợng Đế là Nhân vị tối cao.
Chủ nghĩa Nhân vị đặt trên nền tảng Chủ nghĩa Duy Linh, gồm
3 nội dung cơ bản sau đây:
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1. Nhân vị là một khái niệm dùng để chỉ con ngƣời, và con
ngƣời ở đây gồm có Thể xác và Linh hồn, mà Linh hồn giữ vai
trò quyết định đối với Thể xác, là linh thiêng, là bất tử.
2. Nhân vị nói lên thái độ của chủ nghĩa Nhân vị đối với con
ngƣời. Với nghĩa nầy, chủ nghĩa Nhân vị là triết lý tự nhận, coi
trọng con ngƣời trên cơ sở xác định vị trí cao cả của con
ngƣời trong vũ trụ.
3. Chủ nghĩa Nhân vị còn bao hàm ý nghĩa mƣu cầu hạnh
phúc cho con ngƣời, tức là cho nhân vị, từ đó tạo hạnh phúc
cho cả nhơn loại.
Tất cả hành động của con ngƣời trong mọi lãnh vực trong đời
sống đều nhằm vào việc phục vụ Nhân vị, nghĩa là gây hạnh
phúc cho mình và cho mọi ngƣời. Muốn đạt đƣợc mục đích ấy,
ta phải trở về nội tâm để chiến thắng vị kỷ tính và ác tính của
mình, xây dựng cho mình và cho ngƣời tƣ tƣởng và hành
động sau đây: Tôn trọng nhân phẩm và tạo hạnh phúc cho
nhơn loại. Vì vậy, chủ nghĩa Nhân vị chú trọng cả tinh thần và
vật chất, và cho rằng cả hai phần tinh thần và vật chất đều cần
thiết, chớ không nhƣ thuyết Duy Vật chỉ chú trọng về vật chất
và thuyết Duy Linh chỉ chú trọng phần linh hồn.
Chủ nghĩa Nhân vị gắn liền với Thần học Tân giáo, đƣợc phổ
biến rộng rãi ở nƣớc Mỹ, đại diện tiêu biểu là: E.S. Bright-man,
R.T. Flewelling, chịu ảnh hƣởng của Leibniz.
Theo Leibniz, vũ trụ gồm những đơn tử hay monaden, là
những bản thể tinh thần độc lập, vật chất chỉ là một biểu hiện
của chúng, Thƣợng Đế là một đơn tử tối cao.
Ở nƣớc Pháp, chủ nghĩa Nhân vị có một biến tƣớng khác, do
Renouvier đề ra vào năm 1903, và nó đƣợc Mounier xây dựng
thành một học thuyết hoàn chỉnh, chống lại chủ nghĩa quốc gia
và các chế độ cực quyền. Nó tập hợp nhiều trào lƣu Ki-Tô giáo
cánh tả để làm cách mạng tôn giáo, kết hợp Công giáo với chủ
nghĩa xã hội.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẪN (Phật Học)
忍
Nhẫn (S: kṣānti; P: khanti) Một trong mƣời hạnh Ba-la mật-đa
(Lục độ). Nhẫn nhục có nghĩa kiên trì chịu đựng sự căm ghét
hay phỉ báng của kẻ khác, chịu sự khổ ải mà không mất đạo
tâm tinh tiến".
Phân tích chữ nhẫn 忍 thấy trên là chữ Đao刀 (con dao) dƣới
là bộ tâm 心 (tim), tức nhiên sự nhẫn là cách chịu đau đớn nhƣ
lấy dao đâm vào tim vậy.
Thầy dạy: "Con gấp chi, đợi an bày thì Thầy sai chƣ Tiên cho
chi cũng đƣợc. Thầy nhắc lại các con nữa rằng: NHẪN,
NHẪN, tự khiêm mà làm Đạo nghe! Nên biết ngƣời hơn biết
mình là kẻ trí đó".
CHỮ "NHẪN" TRONG KINH PHẬT
Huỳnh Ngọc Chiến:
Chữ nhẫn từ ngàn xƣa, trong văn hóa phƣơng Đông, vẫn luôn
đƣợc ca ngợi là phƣơng châm thần hiệu trong việc đối nhân
xử thế, là cánh cửa dẫn đến mọi đức hạnh. Dân gian ta
thƣờng nói "Một câu nhịn là chín câu lành" hay "Chữ nhẫn là
chữ tƣơng vàng, ai mà nhẫn đƣợc thì càng sống lâu". Ngƣời
Trung Quốc có rất nhiều câu thơ ca ngợi diệu dụng của chữ
nhẫn.
"Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không"
(Nhịn đƣợc cái nóng nhất thời thì gió lặng sóng yên;
Lùi lại một bƣớc nhƣờng ngƣời thì biển trời bát ngát)
hay:
"Nhẫn đắc nhất thời chi khí
Miễn đắc bách nhật chi ƣu"
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(Nhịn đƣợc cơn giận một lúc,
Tránh đƣợc lo lắng trăm ngày).
Có một giai thoại vào đời Đƣờng, gia đình ông Trƣơng Công
Nghệ sống cả 9 thế hệ trong cùng một nhà (cửu đại đồng
đƣờng). Vua bèn đến nhà ông ta hỏi có bí quyết gì, Trƣơng
Công Nghệ liền viết liền một trăm chữ "Nhẫn" dâng lên, vua
đọc liền hiểu.Vì sao chữ nhẫn lại có giá trị đến vậy?
Trong đời sống thƣờng ngày, chữ nhẫn thƣờng đƣợc hiểu là
"nhịn" và "nhƣờng", chịu đựng nghịch cảnh, chấp nhận phần
thua thiệt, mất mát về mình. Trong đời sống tôn giáo, chữ
nhẫn thƣờng đƣợc hiểu là sự tự chủ về tinh thần, đối với
những sự sỉ nhục mà trong lòng không hề giận cũng không
khởi tâm niệm trả thù. Chính vì vậy mà trong nhiều trƣờng
hợp, ngƣời ta thƣờng hay lầm lẫn nó với sự nhu nhƣợc, cam
chịu một cách thụ động, hoặc hiểu nó là sự tự chủ với cảm
giác cố gắng đè nén, kiềm chế để tu tập. Nếu chỉ có thế thì
chữ nhẫn không thể có vị trí cực cao trong đời sống tinh thần
của ngƣời phƣơng Đông đƣợc. Cũng nhƣ bao đức tính khác,
nếu không đƣợc hiểu đúng thì chữ nhẫn lại trở thành cái vỏ
bọc hoa mỹ cho sự vô minh, cho lòng tham, hoặc là thái độ tự
dối lừa mình.
Có khi chúng ta nhẫn vì tình thế, có khi chúng ta nhẫn vì lòng
có sở cầu. Nhẫn vì tình thế là nhu nhƣợc, nhẫn vì sở sầu là
tham lam.
Tô Đông Pha đời Tống bàn về Trƣơng Tử Phòng – một nhân
vật tài trí kiệt xuất thời Tiền Hán ở Trung Quốc – nói rằng: "Kẻ
đƣợc gọi là hào kiệt thời xƣa, tất phải có khí độ hơn ngƣời.
Nhân tình có chỗ không thể nhịn đƣợc, nên kẻ thất phu gặp
nhục thì tuốt gƣơm đứng dậy, xông tới mà đánh. Cái đó chƣa
đủ gọi là dũng. Bậc đại dũng trong thiên hạ, gặp những biến
cố bất ngờ mà không kinh hoảng, vô cớ bị lăng nhục cũng
không nổi giận". (Lƣu hầu luận)
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Đó là cái nhẫn của kẻ ôm hoài bão lớn hoặc trong lòng có sở
cầu mà chúng ta thấy rất nhiều trong lịch sử. Hàn Tín biết
mình thân hoài tuyệt học, không thể mang lụy vô cớ vì một kẻ
hạ lƣu, nên chấp nhận cái nhục lòn trôn giữa chợ để sau này
đem tài năng thi thố với đời. Trƣơng Tử Phòng chấp nhận để
một ông lão xa lạ mắng chửi, sai bảo nhƣ một kẻ tôi đòi để rồi
đƣợc truyền thụ binh pháp. Câu Tiễn nhẫn nhục nằm gai nếm
mật để mong đến ngày tiêu diệt nƣớc Ngô. Những cái nhẫn
đó, dù đƣợc ca ngợi nhƣ những tấm gƣơng đáng để học hỏi,
đều là những cái nhẫn hoàn toàn vì tƣ lợi, vì chính bản thân
mình.
Có nhiều khi ta buộc phải chấp nhận một cách nhu nhƣợc
những tình huống bất khả vãn hồi, nhƣng ta lại dùng đến vũ
khí "thắng lợi tinh thần" theo kiểu nhân vật A.Q của Lỗ Tấn để
an ủi mình, để tự lừa mình bằng những hoang tƣởng. A.Q là
một kẻ bất tài vô tƣớng, sống bằng nghề làm thuê làm mƣớn
trong làng, nhƣng lại luôn luôn tự xem mình giỏi giang hơn
thiên hạ. Bị ngƣời ta đánh đập, chửi mắng thì dùng thái độ
khinh bỉ đối phƣơng để đỡ đau, và tự nhủ "Nó đánh mình cũng
nhƣ đánh bố nó!". Đó là sự bạc nhƣợc đớn hèn, không thể gọi
là nhẫn. Chúng ta thƣờng tự lừa mình bằng những suy nghĩ
cao đạo kiểu đó, và cho đó là nhẫn!
Trong kinh Phật, chữ nhẫn lại mang thêm một ý nghĩa thâm ảo
khác. Nó hoàn toàn khác với chữ nhẫn của những ngƣời
mang tham vọng hay lòng có sở cầu. Ta thƣờng quen với khái
niệm chữ nhẫn trong Nhẫn nhục Ba la mật, một trong Lục độ,
có nghĩa là cam chịu mọi nghịch cảnh để tu tập với thân nhẫn,
khẩu nhẫn và ý nhẫn. Thế nhƣng trong chƣơngThập nhẫn của
kinh Hoa Nghiêm, đức Phật lại nêu ra mƣời loại nhẫn xem nhƣ
là cảnh giới chứng đắc thâm diệu của đại bồ tát; đó là: âm
thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, nhƣ huyễn nhẫn,
nhƣ diệm nhẫn, nhƣ mộng nhẫn, nhƣ hƣởng nhẫn, nhƣ ảnh
nhẫn, nhƣ hóa nhẫn, nhƣ không nhẫn. Một điều rõ ràng là ta
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không thể hiểu chữ nhẫn trongNhẫn nhục Ba la mật giống nhƣ
chữ nhẫn trong thập nhẫn đƣợc.Thông thƣờng chúng ta hiểu
nhẫn trong kinh Phật theo nghĩa "kiên nhẫn, nhẫn nhục, nhẫn
nại". Tác giả Giải Không cũng hiểu chữ nhẫn theo nghĩa đó,
nghĩa là cam chịu bao khốn cảnh để cứu độ chúng sinh, nên
khi chú giải câu kinh văn đầu tiên của phẩm Thập nhẫn: "Phật
tử! Bồ Tát ma ha tát hữu thập chủng nhẫn (Này các Phật tử!
các đại bồ Tát có mƣời loại nhẫn), tác giả này liền bình chú
ngay : "vị điều chúng sinh, hà nhẫn bất năng?". (Vì muốn điều
phục chúng sinh, có nhẫn nào mà không thực hiện đƣợc?) (1).
Song có nên hiểu nhẫn nhƣ thế chăng?Ta thử trích một đoạn
kinh văn trong phẩm Thập nhẫn nói về vô sinh pháp nhẫn
:"Chƣ Phật-tử! Thế nào là đại Bồ-Tát vô-sanh-pháp nhẫn?
Ðại Bồ-Tát nầy chẳng thấy có chút pháp nào sanh, cũng
chẳng thấy có chút pháp nào diệt. Tại sao vậy? Vì nếu đã vôsanh thời vô-diệt. Nếu đã vô-diệt thì vô-tận. Nếu vô-tận thời lycấu. Nếu ly-cấu thời vô-sai-biệt. Nếu vô-sai-biệt thời vô-xứ-sở.
Nếu vô-xứ-sở thời tịch-tịnh. Nếu tịch-tịnh thời ly-dục. Nếu lydục thời vô-tác. Nếu vô-tác thời vô-nguyện. Nếu vô-nguyện
thời vô trụ. Nếu vô-trụ thời vô-khứ vô-lai. Ðây gọi là thứ ba, vôsanh-pháp-nhẫn của đại Bồ-Tát." (2).
Pháp nhẫn hay vô sinh pháp nhẫn là thuật ngữ đƣợc sử dụng
rất nhiều trong kinh điển Đại thừa, và đã khiến các học giả
phƣơng Tây gặp không ít lúng túng khi dịch thuật ngữ này.
Trong đoạn kinh văn trích ở trên thì ý nghĩa chữ nhẫn không
hề có liên quan gì vớinhẫn nhục mà ta thƣờng hiểu. Theo đại
sƣ Suzuki, sau đây là một vài cách dịch "vô sinh pháp nhẫn"
của các học giả phƣơng Tâyv - M.E Burnouf, trong bản dịch
kinh Pháp Hoa — Saddharmapundarīka — ra tiếng Pháp đã
dịch là : "Une patience miraculeuse dans la loi" (Sự kiên nhẫn
kỳ diệu trong chánh pháp).v- Max Muller trong bản dịch kinh
Vô Lƣợng Thọ -Sukkhāvatīvyūya — (S.B.E XLIX.), dịch là
"Resignation to consequences which have not yet arisen" (Sự
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nhẫn thuận theo các quả chƣa sinh khởi).v - Cecil Bendall và
W.H.D Rouse trong bản dịch tiếng Anh cuốn "Bồ Tát Đại thừa
học tập luận" -Śikshasamuccaya- của Śantideva (Tịch Thiên)
dịch là :" Resignation to the idea of not being reborn" (Sự nhẫn
thụ trƣớc ý tƣởng không tái sinh)v - H. Kern trong bản dịch
kinh Pháp Hoa (S.B.E XXI.) dịch là "Acquiessence to the
eternal law" (Sự thuận tòng pháp tắc thƣờng hằng) (3).Ngoài
ra, ta thử tham khảo một vài cách dịch khác nhƣ :v - Tỳ khƣu
Dharma, trong bản dịch tiếng Anh cuốn Bồ đề tƣ lƣơng luận —
Bodhisaṃbhāraka Sāstra Commentary của Long Thọ Bồ Tát
— đã dịch là "unproduced dharmas patience". Cách dịch này
bám sát từng chữ trong tiếng Phạn nên rất tối
nghĩa,unproduced: vô sinh, dharmas: pháp, patience: nhẫn.,
trong bài Buddha’s Love and Human Love, (Chung-Hwa
Buddhist Journal, No. 13, 2000) dịch là : "the ultimate insight
that nothing arises or perishes ": kiến giải tối hậu về sự bất
sinh bất diệt của vạn pháp.
Mục
thuật
ngữ
Phật
học
tại
Website
http://www.buddhistdoor.com/glossary dịch là "Clear cognition
of the unproduced nature of all existences; to realize that all
things are beyond birth and decay": minh đạt bản chất bất sinh
của vạn hữu; liễu giác đƣợc rằng vạn hữu siêu quá sinh diệt.
- Tự điển Phật học (Dictionnaire des termes Bouddhiques)
dịch là : "Etape où l’on perçoit que rien ne naît ni ne meurt
dans le monde des phénomènes (compréhension de la nonproduction et de la non-destruction du monde phénoménal)":
giai đoạn nhận thức đƣợc rằng không có gì sinh hay diệt trong
thế giới hiện tƣợng (liễu chứng đƣợc tính bất sinh bất diệt của
vạn hữu).
Chúng ta dễ thấy trong hầu hết các cách dịch trên, ý nghĩa
chữ nhẫn trong các loạinhẫn đƣợc liệt kê trong phẩm Thập
nhẫn dƣờng nhƣ chẳng có liên quan gì đến các khái niệm
patience hay resignation theo nghĩa "kiên nhẫn, nhẫn nại,
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nhẫn nhục" của phƣơng Tây cả. Các cách dịch "Acquiessence
to the eternal law", "compréhension de la non-production et de
la non-destruction du monde phénoménal ", hoặc "Clear
cognition of the unproduced nature of all existences; to realize
that all things are beyond birth and decay" v.v…, hay đúng hơn
là những lời chú thích, biểu đạt đƣợc khá sát nội dung của chữ
nhẫn theo tinh thần kinh văn.
Tôi không biết tiếng Phạn, nhƣng biết rằng chữ nhẫn trong
nhẫn nhục hay vô sinh pháp nhẫn chỉ là một, và đều đƣợc dịch
từ chữ Kṣānti trong Phạn ngữ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải
hiểu chữ nhẫn theo một nghĩa khác rộng hơn. Chỉ khi nào hiểu
đƣợc chữ nhẫntrong thập nhẫn thì ta mới có thể hiểu đƣợc nội
hàm sâu xa trong Nhẫn nhục ba la mật.
Tinh hoa của chữ nhẫn của đạo Phật nằm trong chữ TUỆ để
hóa giải tam độc: tham – sân – si.
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân loại, đỉnh
cao của chữ nhẫn của đạo Phật kết tinh trong tinh thần đấu
tranh bất bạo động của thánh Gandhi. Đây là cuộc đấu tranh
mang tính nhân bản vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Có thể
dùng bạo lực để đối kháng nhƣng không đối kháng, vì muốn
dùng tình thƣơng để cảm hóa cái ác. Đó là bi trong nhẫn. Thản
nhiên cam chịu bao nghịch cảnh, đó là dũng trong nhẫn. Hiểu
rằng nếu chỉ có đấu tranh theo tinh thần bất bạo động, lấy "tình
thƣơng xóa bỏ hận thù" của đạo Phật mới có thể thực sự giải
phóng đƣợc tâm thức nhân gian ra khỏi vòng luẩn quẩn của vô
minh và thù hận; đó là tuệ trong nhẫn.
Khi còn bé, chúng ta có thể đánh nhau bƣơu đầu sứt trán để
giành cho đƣợc một con dế. Đến lúc trƣởng thành, khi hồi
tƣởng lại, ta sẽ xem chuyện tranh chấp những con dế ngày
xƣa là vớ vẩn trẻ con. Thế nhƣng trong cuộc sống, ta vẫn cứ
tiếp tục tranh chấp để giành giật, không chịu nhƣờng bƣớc
trƣớc bất kỳ ai, chỉ khác một điều là chúng ta thay con dế của
tuổi thơ bằng những "con dế" khác mang tên tình yêu, sự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nghiệp, danh vọng, tiền tài, địa vị … Đến lúc đứng tuổi, ta lại
thấy chuyện tranh chấp thời trai trẻ không đáng để bận tâm
nữa. Nếu nhƣ tại thời điểm tranh chấp của thời thơ ấu mà
chúng ta có đƣợc cái nhìn của ngƣời trƣởng thành, hay tại
thời điểm tranh chấp của thời trƣởng thành mà chúng ta có
đƣợc cái nhìn của bậc lão niên thông tuệ, thì hẳn ngay lúc
tranh chấp đó ta sẽ thấy mọi chuyện đều vụn vặt buồn cƣời.
Và ta dễ dàng bỏ qua với nụ cƣời khoan dung hỷ xả, và vui vẻ
nhƣờng ngƣời. Vậy chữ nhẫn của Phật giáo là phƣơng châm
giúp ta tránh đƣợc sự tranh chấp, không phải chỉ vì muốn
nhƣờng nhịn theo kiểu "dĩ hòa vi quý" hay nhẫn nhục để tu
hành, mà vì ta có đƣợc cái nhìn sâu thẳm vào bản chất "nhƣ
huyễn, nhƣ diệm, nhƣ mộng, nhƣ hƣởng, nhƣ ảnh, nhƣ hóa,
nhƣ không" của vấn đề mà ta đang đối mặt. Cái nhẫn đƣợc
dùng để đối trị với si theo cách đó mới chính là nhẫn theo tinh
thần Phật giáo. Nó là kết quả của trí tuệ. Vì kẻ trí quán sát
đƣợc vấn đề y nhƣ thực, một điều mà ta phải mất đến mƣời
năm hoặc vài mƣơi năm sau, khi hồi tƣởng lại mới có thể nhận
ra, nếu may mắn gặp đƣợc cơ duyên.
Thông thƣờng, nhẫn dùng để đối trị với sân trong quá trình tu
học. Nóng giận là một cảm xúc rất dễ bộc phát, nhƣng lại rất
khó kiềm chế. Nhan Hồi – một cao đệ yểu mệnh của đức
Khổng Tử – đƣợc hậu nho ca ngợi, tôn xƣng là á thánh cũng
nhờ vào ba chữ "Bất thiên nộ", có nghĩa là "không giận lây"
theo kiểu "giận cá chém thớt". Khi ta dùng nhẫn để kiềm chế
đƣợc sân, thì đó là sự dũng mãnh tự thắng đƣợc mình. Nó đòi
hỏi đến công phu hàm dƣỡng cực kỳ thâm sâu. Nhẫn đƣợc
nhƣ vậy là dũng, nhƣng vẫn còn cảm giác tự kiếm chế. Nhẫn
mà còn có cảm giác tự kiềm chế, thì chƣa phải là nhẫn theo
tinh thần Phật giáo.
Mỗi khi nổi giận ta luôn tìm cách trút giận vào bất kỳ đối tƣợng
nào, ta muốn đập phá cho hả hê, cho "đã nƣ", thì thực chất đó
là tham, vì muốn thỏa mãn chính mình. Trong đời sống thƣờng
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ngày, ta hay nổi giận khi cái-Tôi của ta bị xúc phạm. Thực
chất, cái sân đó cũng là biến tƣớng của tham, do vì mong
muốn đƣợc ngƣời ta kính trọng mà không đƣợc nhƣ ý nên nổi
giận. Tự ngã lớn dần theo tính sân một cách vô hình, và đƣợc
củng cố bởi nhu cầu muốn đƣợc thỏa mãn tính tham trong cơn
giận. Nếu chúng ta sống không có ngã tƣớng thì lấy đâu ra
sân để mà đối trị bằng nhẫn? Vậy nhẫn đó chính là tuệ.
Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm bảo "Chƣa dễ ai là Bụt Thích Ca,
Mọi điều nhân nghĩa nhẫn thì qua, Lòng vô sự: trăng in nƣớc,
Của thảng lai: gió thổi hoa". Chữ nhẫn đây không còn là sự
kiềm chế hay tự chủ nữa, mà là sự an nhiên của một ngƣời vô
sự, đủ thông tuệ để nhìn ra đƣợc bản chất vô thƣờng, "nhƣ
huyễn, nhƣ mộng" của mọi điều ân oán thị phi.
Trong phẩm Thập nhẫn, chữ nhẫn hoàn toàn mang nội hàm
của trí tuệ, có nghĩa là dùng trí tuệ để trực nhận đƣợc các bản
tính Nhƣ Thực của vạn pháp, và hành trì theo kiến giải đó.
Trực nhận đƣợc bản tính của nhƣ huyễn của vạn pháp thì
đƣợc nhƣ huyễn nhẫn, trực nhận đƣợc bản tính vô sinh của
vạn pháp thì đƣợc Vô sinh pháp nhẫn, trực nhận đƣợc bản
tính nhƣ hƣởng của vạn pháp thì đƣợc nhƣ hƣởng nhẫn
v..v…. Nhẫn đây là tuệ. Chứng đƣợc bản tính của vạn pháp là
vô sinh, là "nhƣ huyễn, nhƣ diệm, nhƣ mộng, nhƣ hƣởng, nhƣ
ảnh"… mà không kinh hãi, đó là dũng trong nhẫn.
Chính vì nhẫn là tuệ, cho nên đức Phật mới dạy : "Chƣ Phậttử! Ðại Bồ-Tát có mƣời thứ nhẫn, nếu đƣợc nhẫn nầy thời
đƣợc đến nơi vô-ngại nhẫn-địa của tất cả Bồ-tát, tất cả Phậtpháp vô-ngại vô-tận."(2)
Từ lời dạy này, Phật tử chúng ta có thể sẽ đạt đến một tầm
nhìn khác rộng hơn, khi hành trì nhẫn nhục.
Chú thích:(1) Xin xem http://club.xilu.com/mbrun/msgview950431-152420.html
(2) Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập nhẫn, H.T Thích Trí Tịnh
dịch.
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(3) Suzuki, Studies in the Lankavatra Sutra, NXB Routledge &
Kegan Paul Ltd., London, 1968. tr.125
http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=6880

NHẪN NHỤC
忍辱
E: To bear patiently an affront.
F: Supporter avec patience un affront.
Nhẫn: Nhịn, chịu đựng. Nhục: nhơ nhuốc. Nhẫn nhục là nhịn
thua ngƣời ta và chấp nhận điều sỉ nhục, không có ý trả hận
(thân phải chịu đựng các sự đáng lấy làm nhục).
Nhẫn nhục phụ trọng: nhịn nhục đƣợc mới có thể gánh vác
việc quan trọng.

NHẤP NHÓA
Nhấp nhóa: chiếu sáng nhấp nhóa nhƣ lửa đom đóm
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một Tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.

NHẬP BÁT QUÁI
入八卦
(Nhập 入: vào; Bát Quái 八卦 tức Bát Quái Đài nơi cõi Thiêng
Liêng Hằng sống) Là hồn khi về Thiêng liêng đƣợc qua Bát
Quái Đài ấy là hồn đƣợc vào Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
tức là qua đƣợc cái ải quan trọng nhứt.
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Đức Hộ Pháp tả Bát Quái Đài trên cảnh Thiêng Liêng: 8-9-Mậu
Tý (dl: 10-10-1948): "Đài ấy có tám góc kêu là Bát Quái Đài
không thể gì chúng ta tả ra với lời nói đặng. Bởi Đài ấy huyền
bí biến hóa vô cùng; nó có tám cửa, trong tám cửa chúng ta
ngó thấy cả vạn linh và vật loại; các hình thể vạn linh đều xuất
hiện, hình ảnh sáng suốt hiện hào quang chiếu diệu. Trong
tám góc có tám cái cầu. Lạ thay cầu ấy không phải bằng cây
ván, mà nó là tám đạo hào quang, cầu ấy bắt ngang bờ. Dƣới
cầu ấy chúng ta ngó thấy dƣờng nhƣ một Bích-Hải nƣớc xao,
sóng dợn nhƣ biển sôi nổi đó vậy. Trong tám góc chúng ta
thấy đó, chắc cả thảy đều để ý nơi góc ta đến, thấy nhơn loại
đi tới đi lui nhiều hơn hết. Lạ thay! Cầu ấy rất huyền diệu, ai
đứng đó đƣợc mới biết mình nhập vô Bát Quái Đài".
Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
"Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngoc Hư."

NHẬP CÀN KHÔN
入乾坤
(Nhập 入: Vô, vào; Càn Khôn 乾坤 tức là Càn Khôn Vũ trụ hay
Trời đất. Đến cõi giới này, khi Chơn Thần đƣợc đắc Đạo thì có
thể xuất nhập vào Càn Khôn Vũ trụ. Chơn thần đƣợc quyền
nhập vào cõi thế để cứu giúp ngƣời đời hầu bảo tồn vạn linh,
sanh chúng.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Chơn thần đã nhập Càn Khôn,
"Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẬP DIỆU
入 妙
E: To penetrate the secrets of science.
F: Pénétrer les secrets d’une science.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Diệu: khéo léo, tuyệt
diệu. Nhập diệu là đi vào chỗ khéo léo tuyệt diệu, ý nói: sự
học đã đạt đến chỗ tinh anh, rốt ráo (Vào chỗ thần diệu, sự
học hỏi đã tới chỗ thâm thúy lắm).

NHẬP DIỆT
入 滅
E: To enter Nirvana (Niết Bàn).
F: Pénétrer au Nirvana.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Diệt: ý nói Hƣ vô
tịch diệt, tức Niết Bàn. Nhập diệt là đi vào cõi Hƣ vô tịch diệt,
tức là linh hồn đi vào cõi Niết Bàn (về cõi vĩnh hằng, nhập Niết
Bàn).
Đây là từ ngữ của Phật giáo, chỉ bậc cao tăng đắc đạo, lìa bỏ
xác trần, linh hồn bay lên đi vào cõi Niết Bàn. Đạo Cao Đài thì
dùng 2 từ ngữ: qui Thiên, đăng Tiên.

NHẬP ĐÀN HÀNH LỄ CÚNG PHẬT MẪU
Nghi thức: "Khi nhập Đàn cúng Phật-Mẫu, thì cũng chấp tay
bắt Ấn Tý xá 3 xá, quì xuống để tay lên trán niệm:
- Nam-mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn (cúi đầu).
- Nam-mô Cửu-Vị Tiên-Nƣơng (cúi đầu).
- Nam-mô Bạch-Vân-Động Chƣ Thánh (cúi đầu).
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(chớ không có lấy dấu Phật, Pháp, Tăng...)
Lúc lạy thì niệm "Nam-mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực ThiênTôn" (3 lạy, mỗi lạy 3 gật / 9 lạy/)

NHẬP ĐỊNH
入定
E: To enter into the contemplation.
F: Entre dans la contemplation.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Định: yên lặng, chỉ
sự Thiền định. Nhập định là đi vào Thiền định, tức là ngƣời tu
luyện ngồi theo thế kiết già, im lặng để giữ tâm ý cho yên lặng,
trong sạch, không vọng động (vào cảnh thanh tịnh, không còn
bị thất tình sai khiến nữa).
Tân Luật: Tịnh Thất: Điều 1:
Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai
giới từ 6 ngày sắp lên thì đƣợc xin vào Tịnh Thất mà
nhập định.

NHẬP HỘI
入 會
E: To enter in the assembly.
F: Entrer dans une assemblée.
(Nhập: vào; Hội: cuộc họp mặt có rất nhiều ngƣời dự)
Đối với nền Đại-Đạo mỗi một vấn đề đều có sự chuẩn bị cẩn
thận và luôn nhờ huyền linh giúp sức cho, đó là hiệp Trời
ngƣời
Kinh Nhập Hội là bài Kinh do Đức Hộ Pháp soạn ra, có Đức
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn chỉnh văn lại. Bài Kinh này dành cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ban chủ tọa và tất cả các ngƣời tham dự cuộc họp, do đồng
nhi tụng đọc trƣớc khi bắt đầu phiên hội nghị, để cầu cho cuộc
hội đƣợc thành công tốt đẹp. Bởi, hội họp là một sinh hoạt
thƣờng xuyên trong Tôn giáo Cao Đài, nhằm mục đích thảo
luận chƣơng trình hành Đạo, tổng kết việc Đạo cuối năm...
Ngoài ra, Đạo Cao Đài còn có tổ chức những phiên nhóm họp
lớn nhƣ: Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thƣợng Hội, đây là ba
Hội lập Quyền vạn linh, nhằm mục đích lập pháp, sửa đổi
Luật, kiểm soát các cơ quan Cửu Trùng Đài, tìm phƣơng giúp
Hội Thánh điều hành nền Đạo, mỗi ngày một phát triển tốt đẹp
hơn. Vì vậy, trƣớc mỗi phiên nhóm đều có tụng đọc bài Kinh
Nhập Hội này nhằm để cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng
ban cho phiên họp đƣợc thành công tốt đẹp.
KINH NHẬP HỘI
Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự,
Giữa Tây phƣơng nắm giữ Thiên điều.
Dƣới Ngọc Hƣ, kể bao nhiêu,
Thiêng Liêng các Đấng lập triều trị dân.
Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết,
Hai dạy răn cho biết tội tình.
Ba lo trị thế thái bình.
Cộng chung Pháp luật Thiên Đình chí công.
Các con vốn trong vòng Thánh thể,
Phép tu vi là kế tu hành.
Mở đƣờng tích cực oai linh,
Cậy phƣơng thuyết giáo vẽ thành kinh chơn.
Đại Từ Phụ ra ơn dìu dẫn,
Diệt trí phàm: Hờn, giận, ghét, ganh.
Để tâm dƣới ánh Chí linh,
Soi tƣờng chơn lý chỉ rành chánh văn.
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Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi,
Mƣợn Thánh ân xây đổi cơ Đời.
Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
Câu kinh Vô Tự độ ngƣời thiện duyên.
Nguyện Ơn Trên cho yên trí não,
Nguyện Phật, Tiên dạy bảo Chơn linh.
Mạng danh Hội Thánh đã đành,
Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn.

NHẬP MÔN
入門
E: To adopt a religion.
F: Embrasser une religion.
(Nhập là vào, Môn là cửa). Nhập môn tức là một hình thức
nhận chịu theo một Tôn giáo, mà chính mình đã chọn lựa làm
tín ngƣỡng, hoàn toàn không ai bắt buộc.
Sau đây là những lời thỉnh giáo về Nhập môn, đƣợc Đức HộPháp trả lời qua Lời Phê
Hỏi: Tờ khai công-nghiệp của Chánh-Trị-Sự Lê-Văn Mừng ở
Hƣơng đạo Long-Khánh (Tây-Ninh) xin phong thƣởng.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tƣ cho Quyền Ngọc Chánh
Phối Sƣ cho Mừng hiểu rằng: Ngƣời mới nhập-môn từ năm
1945 mà thôi, thì những ai đã nhập-môn từ năm ấy Hội Thánh
buộc để một cái dấu mơ-hồ không toàn tín-nhiệm, nhƣng
công-nghiệp đáng giá của Ngƣời, chiếu theo Đạo-Pháp và
Đạo-Luật thì phải đem ra Quyền Vạn-linh định vị, chớ Quyền
Chí Tôn tại Thế chẳng đặng ân-phong. Song Bần-Đạo muốn
cho một điểm linh-hồn lập-vị bây giờ nhứt định cho ngƣời phải
tùng-sự một cơ-quan Hành-Chánh dƣới quyền của một vị Đại-
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Thiên-Phong bảo-đảm trong một thời-hạn là hai năm rồi mới
quyết-định. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
"Chƣ Ðạo-Hữu nhập-môn sau thời kỳ ngƣng Cơ Bút không
hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại TừBi. Nay Hội-Thánh trích lục những Thánh Ngôn giáng cơ dạy
Ðạo, in làm hai bổn để truyền bá cho mọi ngƣời thông hiểu.
Thiết tƣởng, trong Ðạo-Hữu, dầu xƣa dầu mới, ai có Ðạo tâm
mà không tiếp đƣợc Thánh Ngôn nầy lại không hết dạ hoan
nghinh?"
Đức Hộ Pháp nói: "Còn nói về phần chƣ Môn Ðệ của Ðức Chí
Tôn, từ buổi đem thân vào cửa Ðạo trong lúc Nhập môn đã quì
trƣớc Bửu Ðiện có bàn Ngũ Lôi, mà lập Minh thệ (nhƣ trên)
Than ôi! Cho những ngƣời thề nhƣ vậy, mà cũng không để
trọn đức tin nơi Chí Tôn lại thối bƣớc ngã lòng, cổi áo Ðạo,
dẹp khăn tu, mong mỏi xu hƣớng theo con đƣờng tục lụy, cho
nên mới gây tạo ra con đƣờng lằn súng mũi đạn ngày nay.
Vậy, ai là ngƣời thất thệ với Chí Tôn thì phải sớm thức tỉnh
tâm hồn, ăn năn sám hối, cầu xin Ðại Từ Phụ cùng các Ðấng
Thiêng Liêng, từ bi ân xá tội lỗi tiền khiên, họa may đặng
chung hƣởng ân huệ của Ðức Chí Tôn ban cho sau nầy."
Thầy cũng có cho một vài Chức sắc, đạo hữu nhập cơ tỏ cho
nhơn sanh biết rằng lúc sanh tiền nhờ nhập môn cầu Đạo, nên
khi từ trần mới đƣợc hồng ân siêu thăng vào cảnh thiêng liêng
khoái lạc. Lập Đạo kỳ nầy, Đức Chí-Tôn dùng Cơ Bút mà
truyền bá Đạo ra cho mau và cũng cho nhiều huyền diệu khác
đặng mau thức tĩnh nhơn sanh.
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện nuôi nấng tinh thần,
Phƣớc Thiện cứu kẻ lạc gần bàng môn.
Phƣớc Thiện báu quí càn khôn,
Độ các Chi Phái nhập môn hồi đầu.
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NHẬP NIẾT BÀN
(Nhập là vào. Niết Bàn là nơi mà ngƣời tu đạt đƣợc chỗ giải
thoát một cách vinh diệu nhất, là cảnh Phật) Ở đây là chỉ
ngƣời tu đạt vị cao cả nhất. Ngƣời Đạo gọi là cảnh Hằng sinh.
Sách Phật Tông Nguyên Lý chép rằng:
Khi Đức Thích-Ca viên tịch, Đệ tử của Ngài là A NAN ĐA rơi
lụy mà hỏi rằng: Khi Tôn-Sƣ nhập Niết-Bàn rồi ai dạy bảo các
con?
- Đức Phật đáp: "Ta chẳng phải vị Phật đầu tiên hay cuối cùng,
ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một
Đấng Chí-Thánh, một Đấng Đại-giác cực kỳ cao thƣợng, một
Đấng dẫn đạo vô song, một Đấng chủ tể Thánh, Thần và loài
ngƣời. Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo: Vinh-diệu
buổi sơ khai, vinh-diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết
cuộc. Đấng ấy sẽ xƣớng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn
thuần khiết".

NHẬP NỘI
入内
E: To enter inside.
F: Entrer dedans.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Nội: trong. Nhập
nội là vào bên trong.
Bát Đạo Nghị-Định:
Xin mời Thái, Thƣợng, Ngọc Chánh Phối Sƣ và Nữ
Ngọc Chánh Phối Sƣ nhập nội.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẬP QUAN
入 棺
E: To coffin a body.
F: Mettre en bière.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Quan: cái áo quan.
Liệm: bọc xác ngƣời chết bằng những lớp vải và bó kín lại.
Nhập quan hay Nhập liệm (tẩn liệm) là bọc xác của ngƣời
chết bằng những lớp vải, bó kín lại rồi đặt vào trong quan tài,
đậy nắp và đóng đinh cho thật kín (đặt xác chết vào quan tài).

NHẬP TÂM
入 心
E: To engrave in the heart.
F: Engraver dans le cœur.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Tâm: tim, lòng dạ.
Nhập tâm là ghi nhớ trong lòng, không thể quên đƣợc (giữ kín
trong lòng, không thể quên).

NHẬP THẾ - XUẤT THẾ
入 世-出 世
E: To enter in the life, to become a monk.
F: Entrer dans la vie, devenir un religieux.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Thế: đời. Xuất: đi ra.
- Nhập thế là vào đời, bƣớc vào cuộc đời, tức là đi ra gánh
vác việc đời, tham gia vào các mặt hoạt động của xã hội.
- Xuất thế là bƣớc ra khỏi cuộc đời, không tham gia vào các
hoạt động của xã hội nữa, tìm nơi vắng vẻ để tu hành, ẩn thân
luyện đạo.
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Nhập thế là HÀNH, xuất thế là TÀNG. Trong sách Luận Ngữ
có câu: Dụng chi tắc hành, xử chi tắc tàng. Nghĩa là: Dùng thì
ra làm quan, không dùng thì ở ẩn.
Kinh Dịch cũng có câu: Quân tử chi đạo, hoặc xuất hoặc xử.
Nghĩa là: Cái đạo của ngƣời quân tử, hoặc là ra làm quan (nếu
vua cần dùng), hoặc là ở ẩn (nếu vua không dùng).

NHẬP THỂ
入體
(Nhập thể là đem Thần sáng vào mình đặng êm sáng)
Nhập thể là Nhập vào thể hài của con ngƣời, nghĩa là thể hài
tiếp nhận ân điển Thiêng liêng. Kinh nói "Cầu các Đấng Chơn
Linh nhập thể" tức là Cầu xin Đấng Chơn Linh ban cho thể hài
này tiếp đƣợc điển huyền diệu thiêng liêng, hay nói cách khác,
là tiếp đƣợc ân điễn của Đấng Chơn Linh nhập vào.
Kinh Nhập Học có câu:
"Cầu khẩn Đấng Chơn Linh nhập thể,
"Đủ thông minh học lễ học văn."

NHẬP TỊNH
入靖
E: To enter into the contemplation.
F: Entrer dans la contemplation.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần Đạo đƣợc Đức Chí-Tôn dạy cách
tham-thiền, khi biết tham thiền rồi mới nhập tịnh, nhƣng nhập
tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một chút, là có thể hỏng
cả cuộc đời; nhập tịnh mà không tới thì bị hôn-trầm là ngủ gục,
còn nhập tịnh mà quá mức thì phải điên đi mà chớ! Nhập Tịnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mà đúng rồi, cần phải chờ các Đấng thiêng liêng mở huệquang-khiếu nữa mới xuất hồn ra đƣợc, con đƣờng mà chơnthần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là Con đƣờng Thiêng liêng
Hằng sống đó vậy. Chính Bần-Đạo đƣợc Đức Chí-Tôn mở
Huệ-quang-khiếu nên mới đƣợc về hội-kiến với Đức Chí Tôn
và đã học hỏi đƣợc nơi Đức Chí-Tôn nhiều điều bí-yếu, bí
trọng."
Đức Hộ-Pháp Nhập Tịnh ba tháng nơi Trí Huệ Cung:
Đức Ngài thuyết tại Đền Thánh, ngày 17-04- Tân Mão (1951)
"Kể từ ngày nhập tịnh nơi Trí Huệ Cung, chắc con cái Đức Chí
Tôn đều đánh dấu hỏi? Đức Hộ Pháp nhập tịnh để làm gì?
Muốn làm gì? Nghĩa lý gì mà nhập Trí Huệ Cung trong ba
tháng nay? - Vậy Bần Đạo giải rõ hành tàng trong ba tháng mà
Bần Đạo đã làm, cái hành tàng đó cũ kỹ chớ không mấy lạ gì.
Cái hành tàng về mặt Đạo giống nhƣ 40 ngày của Đức Chúa
Jésus ra ngoài sa mạc cầu khẩn với Đức Chí Tôn ban bố hồng
ân cho toàn nhơn loại, đặng đem cơ quan Cứu thế của Ngài
giao cho khắp xã hội nhơn quần đƣợc hƣởng, giống nhƣ Đức
Thích Ca vào vƣờn Bồ đề ngồi thoàn định đặng xin giải thoát
cho chúng sanh. Còn về mặt thế, nó giống nhƣ Vua David vì
tội tình nhơn loại mà buổi nọ ra đồng Sa mạc cầu đảo, xin giải
pháp cứu khổ cho dân Y-sơ-Ra-Ên, giống nhƣ Vua Hạ Võ mặc
hài gai đội nón lá, chịu phong trần đặng cầu đảo cho quốc dân
khỏi tội. Muốn nói rõ hành tàng căn mạng của toàn thể nhơn
loại và toàn thể quốc dân Việt Nam đã làm cho Bần Đạo phải
chịu ba tháng nơi chốn tịch mịch, để cầu khẩn với Đức Chí
Tôn ban hồng ân đặc biệt đặng cứu rỗi lấy họ, là đem cơ quan
Cứu khổ của Ngài đã thiệt hiện cho toàn thể nhơn loại nhứt là
sắc dân yêu ái đồng chủng cùng Bần Đạo là sắc dân Việt
Nam. Chúng ta thử hỏi, một ngƣời tƣợng trƣng tinh thần của
một dân tộc, tinh thần đạo đức cho nƣớc Việt Nam đã có sứ
mạng đem tinh thần đạo đức ấy cứu khổ cho thiên hạ, sửa lại
cái hành tàng hung ác của ngƣời đời cho thành giọt nƣớc
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Thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nƣớc Thiêng liêng đạo đức của
Ngài gội rửa con đƣờng Thánh Đức cho sạch-sẽ đừng cho
nhơ bẩn, ấy là nƣớc chí Thánh của Ngài, cầm giọt Cam lồ
đem rƣới khắp toàn thể con cái của Ngài tức là cả chúng sanh
nơi mặt địa cầu nầy, ngƣời ấy còn phải làm thế nào hơn?
Ôi! Cái cao vọng buổi nầy ai cũng muốn làm, đƣợc hay chăng
không phải do quyền của mình, kẻ xin thì khác, mà kẻ cho lại
khác. Hại thay, tạo nghiệp của nhơn loại từ khi có nơi mặt địa
cầu nầy, đến bao giờ mới bảo vệ đƣợc sanh mạng của họ,
cấp tiến trong con đƣờng giải khổ, họ đã gây thêm trong sự
nghiệp của họ tội chƣớng thì nhiều, mà phúc hậu lại ít, biểu
sao không có trƣờng lƣu huyết!.Nếu chúng ta dở lịch sử ra
xem từ năm mƣơi năm nay, khởi đầu thế kỷ hai mƣơi dĩ chí
đến 1951, không buổi nào nhơn loại hƣởng đặng hanh phúc
Hòa bình, chỉ tƣơng tàn tƣơng sát với nhau mà thôi. Nếu
không có quyền năng Thiêng Liêng kia thì Bần Đạo nói quả
quyết rằng: Không ai cứu chữa tội tình nhơn loại đƣợc. Chúng
ta thƣơng nhơn loại không bằng Cha sanh ra con, đã sanh họ
ra vừa hình thể, vừa linh hồn tức là Đại Từ Phụ. Ngài đã cầm
quyền sanh mạng của nhơn loại mà không cứu chữa tội tình
của nhơn loại đƣợc, phải chịu khoanh tay ngồi để lụy, vì căn
quả của nhơn loại đã định vậy. Chính mình Đức Chí Tôn cũng
không phƣơng sửa cải, nếu có phƣơng sửa cải, thì không cần
gì Bần Đạo phải vào Trí Huệ Cung cầu khẩn, Ngài đã làm
trƣớc rồi.
May thay! Nhờ đạo tâm của toàn Thánh Thể của Ngài và toàn
con cái nam, nữ cũng vậy, nhứt là đám thiếu niên đã làm cho
cảm động Đức Chí Tôn, nên Ngài cho Bần Đạo hội diện cùng
quyền năng thiêng liêng bốn phen trong ba tháng. Bần Đạo nói
rằng: Cái định mệnh của nhơn loại, cũng nhƣ cái định mạng
của toàn thể quốc dân Việt Nam, trong giờ phút nầy ở trong
tay Đức Chí Tôn và Bần Đạo dám quả quyết rằng: Luật nhơn
quả của nhơn loại chƣa hết thì chƣa tạo hạnh phúc đƣợc. Cái
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mơ vọng của thiên hạ đạt đặng cùng chăng là khi nào khối
Thánh đức của họ cao hơn phàm tâm của họ, thì giờ phút ấy
hạnh phúc của họ mới có, và cơ quan cứu khổ của Đức Chí
Tôn mới thiệt hiện đƣợc."

NHẬP XÁC
入殻
(Nhập là vào. Xác là thể xác). Nhập xác là một hình thức
đồng, bóng. Thƣờng là một hay nhiều hồn ngƣời chết nhập
vào xác thể của ngƣời sống, theo luật "đồng thanh tƣơng ứng"
thì họ mới nhập đƣợc. Một là hoặc con cái đã chết, hoặc
ngƣời thân. Hai là ngƣời yêu mà chẳng may ngƣời này chết
trƣớc;
khi mà họ có điển lực hợp nhau thì mới nhập xác đƣợc. Thông
thƣờng là đẳng cấp thấp mới "Nhập xác". Còn đẳng cấp cao
hơn thì giáng điển linh qua Cơ Bút. Có rất nhiều vấn đề nhập
xác thƣờng là xin tu theo Đạo Cao-Đài, nhƣ trƣớc đây vào
khoảng 1990 có một ngƣời đàn bà ở Bến Tre đau bịnh oằnoại, nhƣng cố đòi về Tòa-Thánh giải bịnh, thì ra có hơn 3.000
vong linh ngƣời Chàm xin nhập môn tại Tòa-Thánh. Nhân viên
Lễ viện phải ghi chép hằng ba ngày, tên họ kể ra hoàn toàn
khác nhau, có vong đến hơn một ngàn tuổi. Vấn đề "Nhập xác"
hay đồng bóng đối với Đạo Cao-Đài hoàn toàn bị ngăn cấm.
Câu chuyện thât "Thuở Đức Hộ-Pháp lên Nam Vang, một hôm
ông Thừa sử Huỳnh Hữu Lợi và Bà Chí-Thiện Hƣơng Nhâm
đến thỉnh Đức Hộ-Pháp đi viếng Đế Thiên Đế Thích, vì nhận
thấy Thầy không vui. Ông Bà đƣa xe du lịch đến rƣớc Thầy, có
tài xế lái. Gần đến nơi thì bỗng xe bị hƣ máy. Tài xế sửa mãi
không đƣợc, Thầy mới ra tay sửa cũng không xong. Thoạt
trông thấy một lùm cây cổ thụ phía trong, Thầy bảo cả thảy
đẩy xe vô đó có bóng mát nghỉ rồi sẽ tính sau. Xe vô đó rồi thì
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thấy một cái miễu xem vẻ xơ-xác, hầu nhƣ bỏ hoang, không ai
tu bổ.
Ông Bà Huỳnh Hữu Lợi quét dọn một chỗ trƣớc miễu, lót lá
cây mời Thầy ngồi, đoạn bày thức ăn và thức uống cạnh đó.
Thình lình Bà Chí-Thiện ợ-ngáp, giống y nhƣ lên đồng. Thầy
rầy, hỏi duyên cớ, bà thƣa rằng: Có chơn linh nhập xác, xin
Thầy cho phép trình bày. Thầy chấp thuận. Chơn linh bạch
cùng Đức Hộ-Pháp rằng: Thuở xƣa là một Công Chúa phạm
tội nên bị phạt ở tại miễu xơ xác, chờ khi nào có Đức Phật đến
giải oan mới đƣợc siêu thăng, vì thế chơn linh mới phá máy xe
cho ngừng tại đây.
Thầy dạy tài xế ra xe rồ máy xem thử, thì xe nổ máy nhƣ
thƣờng. Thầy mới biểu Ông Bà Thừa sử cùng Tài xế đọc Kinh
Giải oan, rồi Thầy làm phép Giải oan cho vong hồn.
Vong hồn bái tạ Thầy và xin cho thêm một chút thời giờ để trò
chuyện cùng Bà Hƣơng Nhâm: vì Bà Nhâm trƣớc kia là Chị
của Công Chúa.
Bữa nọ, Đức Hộ-Pháp đến nhà Ông Bà Thừa Sử Lợi, hai ông
bà có nuôi một con chó rất khôn, ông cƣng nó đến nỗi cho chó
ngủ chung với ông ban đêm. Thầy ngõ ý xin con chó, ông bà
giả vờ nói khoả lấp.
Lần thứ nhì, Thầy đến nhà xin nữa, cũng y nhƣ lần trƣớc. Lần
thứ ba, Thầy lại đến hỏi con chó, Thầy mới cho biết: Thầy
không cần dùng con chó làm gì. Sở dĩ xin nó là để giải oan
nghiệt tiền khiên cho ông Thừa sử. Thầy bảo: con chó là đứa
bạn giúp việc nhà cho ông Lợi. Trong một kiếp trƣớc, ông làm
Thông ngôn Toà án Pháp, hôm ấy ông cần đi làm việc, nên
đứa bạn lo sẵn ghe hầu cho ông.
Giữa đƣờng, tên bạn cải cọ với ông, ông giận quá, đánh nó,
nó né tránh nên lọt xuống sông chết chìm. Trở về nhà, ông nói
với cha mẹ nó rằng: nó lơ đễnh nên té sông chết. Do phạm tội
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này nên khiến con chó nói trên lọt vào gia đình ông mới có dịp
trả oán. Chó chờ có một vị nào đó trong Hoàng gia Cao Miên
đi ngang nhà chủ nó, nó sẽ nhảy ra cắn chết, cho ông Lợi sẽ bị
táng gia bại sản, lại thêm tù tội.
Ông giựt mình, tự nhủ rằng: Thầy biết ông làm thông ngôn
ngoài đời trƣớc kia thì vụ con chó có thật.
Khi Đức Hộ-Pháp về, ông bà biểu con chó theo Thầy, nó riu
ríu đi theo, một tuần sau nó chết".

NHỊ BÁ
二百
Nhị bá: là 200. Nghĩa là từ khi làm tuần Cửu cửu cho ngƣời
chết rồi (9x9) là 81 ngày. Bắt đầu sau ngày ấy đếm đủ 200
ngày thì làm Tiểu-Tƣờng.
Kinh Tiểu-Tƣờng có câu:
"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

NHỊ BẤT DU ĐẠO
Theo TÂN LUẬT: Chƣơng IV: Ðiều Thứ 21:
"Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới
Cấm. Đây là điều thứ Nhì trong Ngũ giới cấm là "Nhì Bất Du
Ðạo" là cấm trộm cƣớp; lấy ngang, lƣờng gạt của 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".Vì sao không đƣợc trộm cắp?
Thầy dạy. Các con: "Ôi! Thầy sanh ra các con thì phải yêu
trọng các con chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới
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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.
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 chặt
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".
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NHỊ CA
Nhị Ca 二哥: Anh thứ hai (Sau đại ca: anh cả).
Bát Nƣơng giáng Cơ nói chuyện với Nhị Ca của quí Tiên
Nƣơng là Đức Hộ-Pháp. Thuở tiền khai Đại-Đạo Thất Nƣơng
Diêu-Trì-Cung đến trƣớc tiên và dùng thi văn xƣớng họa với
ba ông: Cao Quỳnh Cƣ là Đại Ca (Thƣợng phẩm), Phạm Công
Tắc là Nhị Ca (Hộ-Pháp), Cao Hoài Sang là Tam Ca (Thƣợng
Sanh), còn nàng xƣng là Tứ muội, có mấy lời:
"Em chào mấy anh. Cƣời... Đứng dậy mà.!
Nhị Ca! Cả Diêu Trì Cung đều mừng cho danh thể Hiệp Thiên
Đài, nhứt là Phật Mẫu thì hơn hết, nên vội vàng tƣ mật ý qua
Thái Thƣợng Lão Quân cám ơn Ngƣời đã đệ ý chí vào Ngọc
Hƣ Cung lúc trƣớc.
Em nên dặn Anh nhớ bài thi của Lịnh Mẫu gởi cho Anh buổi nọ
đa nghe! Anh cứ do nơi Đức Lý Giáo Tông mà cầm quyền trị
thế thì sẽ đắc thắng, chẳng chi phòng ngại. Nghe bài thi nầy
và giữ y nguyên sở-vọng của Anh thì nên việc cả.
THI
Cầm mối Thiên thơ đã phải hồi,
Định an hoàn võ một mình thôi.
Xô non tuy chẳng tài ông Bá,
Dựng núi đã hay phép chú Hồi.
Thẳm thẳm ngàn trùng kìa Ngọc các,
Vơi vơi muôn dặm ấy Thiên lôi.
Chuyển luân cơ tạo quyền dự trữ,
Nƣơng phép thiêng liêng gánh nghiệp Trời.
- Ngâm đi ông Phật mập.
Mấy đứa em nhỏ đợi chị, lễ Giáng sanh mới cho kẹo.
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NHỊ CHÂU CHƠN VÕ
Nhị Nƣơng
NHỊ châu Chơn võ nhớ cùng không,
NƢƠNG cõi Thiên cung gởi bóng hồng.
KÍNH tặng vài câu mừng bạn cũ,
TẶNG ngƣời hiếu hạnh chịu phòng không
(Nhị Nƣơng Diêu Trì Cung)
Đức Chí-Tôn dạy:"... Kế đó là Đại Thiên thế-giái, kế là Thƣợng
phƣơng thế-giái là chỗ Đức Tây-Vƣơng-Mẫu ngự nơi Cung
Diêu Trì, gần đó có vƣờn Ngạn Uyển Bàn-Đào, Ngũ nhạc
Bồng lai Nhƣợc-thủy. Các Đấng thiêng-liêng Nam Nữ hằng-hà
sa số lâu đài cung điện toàn bằng ngọc-ngà châu báu, hỗ
phách san hô, Điện đài lãng phƣơng trong cảnh Nhị châu
chơn võ."

NHỊ CHÚA
二主
Nhị Chúa tức là hai Chúa; nhắc lại thời Chúa Trịnh và Chúa
Nguyễn phân tranh chia đôi Nam- Bắc lấy sông Gianh làm giới
tuyến, cũng vì giành nhau ngôi báu, làm cho muôn dân thống
khổ, lƣu lại cái nhục cho giống nòi, âm vang còn đó:
Ôi Việt Nam! Cùng Việt Nam gây hấn!
Muôn ngàn năm để hận cho dòng sông!
Mộng bá vƣơng Trịnh-Nguyễn có còn không?
Nhục nội chiến non sông còn in vết!
Đức Vô Danh Tiên Trƣởng giáng cơ có dạy về việc ấy:
"Nếu ai hỏi Đức Trạng Trình, đời là thế nào? - Thì Ngài sẽ nói
rằng: Tấn tuồng nhị Chúa diễn lại mà thôi, không hơn không
thiệt. Ôi! là công danh, quyền lợi, hám vọng của đời vốn bấy
nhiêu thôi, mà đã gây biết bao nhiêu thảm khổ: trung, nịnh,
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gian, ngay, trò đời vẫn vậy. Thử hỏi ngôi Nguyễn, ngôi Trịnh
nay đã còn gì? Ham mà chi? Muốn mà chi? Hai mƣơi ba triệu
diệt vong thống khổ".
Hộ Pháp Thiên Tôn đem hết trí não tinh thần chấn hƣng quốc
vận. Ai đã nghĩ đến nhƣ Ngài đặng toan giúp sức, giờ phút nầy
toàn cầu đều loạn lạc, nhứt là hai đảng phái Trung Hoa e
không khỏi gây nên đại chiến. Ai cũng mơ mộng thống nhứt
hoàn cầu, cầm quyền bá chủ. Nạn diệt vong vì võ lực hầu kề
thì cơ tận diệt nhơn sanh không phƣơng tránh khỏi.
Thoảng nhƣ Bần Đạo hỏi thử các vị Thiên mạng rằng: Địa cầu
sẽ chia hai một thời gian ngắn, các Ngài chịu hơn hay là muốn
chia đôi khu vực Nga- Mỹ tranh hùng, xin nói thử.
Đức Hộ Pháp nói: - Không muốn cái nào hết.
Thoảng vì oan nghiệt nhơn sanh phải chịu quả báo nhƣ thế ấy
thì mới nghĩ sao?
Bảo Đạo bạch: - Thà chọn điều thứ nhứt.
Cƣời!... Thì Thiên cơ cũng định nhƣ thế ấy.
Xin mấy vị thiếu niên nghe:
Tinh thần là chủ, thân là tôi,
Câu vật công danh để miếng mồi.
Mới biết oan gia là nghiệp cả,
Cho hay nghiệt chƣớng ấy cao ngôi.
Thành nghiêng vạc ngã không yên đứng,
Ngai đóng chông đơm ắt khó ngồi.
Phải mặt trƣợng phu đâu cũng phận,
Trọng khinh hậu bạc ở ngoài môi.
Muốn cứu vãn tình thế nƣớc Việt, cả quốc dân nên cố gắng.
Hộ Pháp Thiên Tôn an lòng, chẳng đến nỗi nhơ danh Đạo
phòng sợ. Ai kia cầu Đạo, chớ Đạo chƣa dễ cầu ai. Xin Ngài
đừng thắc mắc".
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NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
E: Two tangible palaces.
F: Deux palaces tangibles.
Nhị: Hai, thứ nhì. Hữu hình: có hình thể thấy đƣợc. Đài: toà
nhà cao lớn. Nhị hữu hình đài là hai đài có hình thể nơi mặt
thế nầy. Đó là Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.
Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài với hình thể 3 Đài: Bát Quái
Đài, Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Bát Quái Đài do Đức
Chí Tôn chƣởng quản.
Hiệp Thiên Đài chia ra hai phần gồm: Hữu hình và Vô hình, do
Đức Hộ Pháp chƣởng quản.
Cửu Trùng Đài cũng phân ra hai phần gồm: Hữu hình và Vô
hình, do Đức Giáo Tông chƣởng quản.
Giáo Tông của Đạo Cao Đài là Đức Lý Thái Bạch. Ngài là
Đấng Đại Tiên Trƣởng nơi cõi thiêng liêng, cầm quyền điều
khiển nền Đạo nơi mặt hữu hình nầy phải thông qua cơ bút.
Nếu tổ chức cơ bút chậm trễ thì sự điều khiển của Ngài cũng
chậm trễ theo. Do đó, Đức Lý Thái Bạch giao quyền Giáo
Tông hữu hình tại thế cho Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt
để điều khiển phần hữu hình cho đƣợc lẹ làng, đối phó kịp thời
những biến chuyển của nền Đạo, còn quyền Giáo Tông Vô
hình vẫn do Đức Lý nắm giữ. Do đó, toàn đạo gọi Ngài
Thƣợng Trung Nhựt là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.
(chữ Quyền để chỉ rằng Ngài chỉ nắm có nửa quyền Giáo
Tông mà thôi.)
Khi Đức Quyền Giáo Tông đăng Tiên, Đức Lý Thái Bạch mới
trao quyền Giáo Tông tại thế cho Đức Phạm Hộ Pháp nắm
giữ. Do đó, Đức Phạm Hộ Pháp xƣng là:
Hộ Pháp Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài: "Hiệp Thiên và
Cửu Trùng." Khi Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên thì quyền
Chƣởng quản Cửu Trùng Đài hữu hình tại thế giao hoàn cho
Đức Lý Thái Bạch.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỊ NGOẠT THẬP NGŨ PHÂN TÁNH GIÁNG SANH
二月十五分性降生
Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo.
(Nhị ngọat: Tháng hai âm lịch; chữ Ngoạt còn đọc là Nguyệt,
có hai nghĩa: Một nghĩa là Mặt trăng, một nghĩa là tháng âm
lịch; vì Âm lịch tính theo sự vận hành của Mặt trăng. Thập ngũ:
ngày 15 âm lịch gọi là ngày Rằm). Tức nhiên Đạo học cho
rằng Đức Thái Thƣợng Lão Quân giáng sanh vào ngày Rằm
tháng hai Âm lịch. Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay từ Trung
ƣơng đến địa phƣơng, cứ đến ngày này là toàn Đạo thiết Lễ
Đại Đàn Cúng kính, gọi là Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân (15-2).
Ngày rằm tháng hai, Ðức Thái Thƣợng chiết chơn linh giáng
sanh xuống cõi trần là Ðức Lão Tử. Ðức Ngài giáng sanh vào
đời vua Võ Ðinh nhà Thƣơng bên Tàu. Vua Võ Ðinh lên ngôi
năm 1324 trƣớc Tây lịch, Ngài truyền ngôi lại cho Tổ Canh
năm 1265 trƣớc Tây lịch.
Ngài có giáng Cơ qua bài thi khoán thủ "Lý Lão-Tử giáng"
LÝ đào mầm tƣợc tƣợng long lân,
LÃO luyện đơn thành Nhị xác thân.
TỬ phủ ngồi tu lo nấu thuốc,
GIÁNG sanh Thƣơng, đợi Võ Ðinh quân.
(Thƣơng là nhà Thƣơng, Võ Ðinh quân là vua Võ Ðinh)
Nhƣng theo Sử Ký của Tƣ Mã Thiên, câu chuyện Ðức Khổng
Tử đến hỏi Ðức Lão Tử về Lễ, thì ngƣời ta cho rằng Ðức Lão
Tử cùng thời với Ðức Khổng Tử và lớn hơn Ðức Khổng Tử
chừng 30 tuổi. Nhƣ vậy, Ðức Lão Tử cũng phải sanh vào thời
Ðông Châu Liệt Quốc.
Nếu theo Truyện Ðông Du Bát Tiên và Bài thi giáng cơ của
Ðức Lão Tử, tạm dùng năm sanh của Ðức Lão Tử là năm vua
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Võ Ðinh lên ngôi: năm 1324 trƣớc Tây lịch, thì Ðức Lão Tử
giáng sanh trƣớc Ðức Khổng Tử là: 1324 - 551 = 773 năm
Nhƣ vậy, chẳng lẽ Ðức Lão Tử đã sống hơn 800 năm cho đến
khi gặp Ðức Khổng Tử hay sao?
Ðiều nầy, đối với các nhà Khoa học thực nghiệm thì không bao
giờ xảy ra. Nhƣng, đứng về mặt tín ngƣỡng Tôn giáo và Thần
Linh Học, Ðức Lão Tử có pháp thuật vô cùng huyền diệu cao
siêu, khi thì Ngài trở về cõi Thƣợng Thiên, khi thì Ngài trở
xuống cõi trần, tùy duyên hóa độ, thì việc Ngài thị hiện xuống
cõi trần để gặp Ðức Khổng Tử là một trƣờng hợp tùy duyên
hóa độ của Ngài mà thôi (Theo tài liệu HT. Hồng)

NHỊ NGUYÊN LUẬN
E: Dualism.
F: Dualisme.
Nhị nguyên luận: Luận thuyết về hai đầu mối của trần gian
(còn gọi là Nguyên-lý Âm-Dƣơng đại biểu là hai quẻ Càn
Khôn).
Nhị: Hai, thứ nhì. Nguyên: khởi đầu. Luận: bàn luận với đủ lý
lẽ. Nhị nguyên là hai cái mối khởi đầu có bản thể khác nhau,
đối lập nhƣng bổ sung nhau, để từ đó giải thích sự tạo thành
vạn vật và các hiện tƣợng trong Vũ trụ. Đối lập với Nhị nguyên
là Nhứt nguyên.
Một cách tổng quát, Nhị nguyên luận là học thuyết chủ trƣơng
thế giới và tất cả những gì tồn tại đều cấu thành do hai bản thể
có tính cách khác nhau, độc lập với nhau, đấu tranh với nhau
nhƣng không tiêu diệt nhau mà bổ sung nhau.
Thí dụ: - Con ngƣời đƣợc cấu thành bởi hai yếu tố: thể xác và
linh hồn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

117

Vũ trụ có 2 nguyên khởi là: Âm và Dƣơng.
Nhị nguyên luận coi vật chất và tinh thần là hai bản nguyên
nhƣ nhau. Việc tách rời tinh thần và vật chất theo quan điểm
Nhị nguyên luận dẫn đến chủ nghĩa Duy tâm. Nhị nguyên luận
là cơ sở của thuyết Tâm Vật song hành.

NHỊ NƢƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: Second Muse.
F: Seconde Muse.
NHỊ NƢƠNG muốn hỏi rằng ai là ngƣời Khách Đạo có tinhthần văn chƣơng cao đẹp? Ai đƣợc gọi là Tửu Thánh Thi
Thần, siêu-phàm thoát tục trong cõi trần hoàn này? Nhị Nƣơng
tuy là mang tiếng "Hồng-quần" là giới Nữ xƣa nay chịu phận
thiệt-thòi trong trần thế, nhƣng Nàng vốn là một bậc Nữ-lƣu
trong đời, tài năng quán thế mà chẳng chút luyến-lƣu gì cái đời
tạm này, lòng cũng vẫn mến hoài nơi Tiên cảnh. Bà Muốn
nhắn-nhủ khách trần-ai phải biết phân biệt giả chân, đâu là
khinh đâu là trọng mà tìm về cảnh thật của cõi Hằng sinh.Cõi
Trần là tạm sống ở thác về có chi đâu! Bửu pháp của Nhị
Nƣơng là LƢ HƢƠNG trong có cắm 3 cây hƣơng: thể hiện
tam hồn của chúng sanh (Sanh hồn, Giác hồn và Linh hồn).
lửa biểu hiện cho Thần."Thần cƣ tại nhãn" ấy là Mắt vậy. Nhị
Nƣơng có nhiệm vụ cai quản vƣờn Đào của Đức Diêu Trì Kim
Mẫu, đón tiếp các chơn hồn trở về, mở tiệc trƣờng sanh thết
đãi, rồi đƣa các chơn hồn đến Ngân Kiều, cỡi Kim quang lên
chầu Ngọc Hƣ Cung. Bài
Thài Hiến Lễ Nhị Nƣơng Diêu-Trì-Cung:
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CẨM tú văn chƣơng hà khách Đạo?
Thi Thần tửu Thánh vấn thuỳ nhân?
Tuy mang lấy tiếng hồng-quần.
Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh-thƣ.

Bửu pháp của Nhị Nƣơng là LƢ HƢƠNG trong có cắm 3 cây
hƣơng: thể hiện tam hồn của chúng sanh (Sanh hồn, Giác hồn
và Linh hồn). lửa biểu hiện cho Thần."Thần cƣ tại nhãn" ấy là
Mắt vậy. Nhị Nƣơng có nhiệm vụ cai quản vƣờn Đào của Đức
Diêu Trì Kim Mẫu, đón tiếp các chơn hồn trở về, mở tiệc
trƣờng sanh thết đãi, rồi đƣa các chơn hồn đến Ngân Kiều, cỡi
Kim quang lên chầu Ngọc Hƣ Cung.

NHỊ THẬP BÁT TÚ
二十八宿
Là 28 ngôi sao trên trời
Ý nghĩa Nhị thập Bát Tú
Trong vấn đề Đạo pháp không một điều gì xảy ra mà không có
nguyên cớ. Đây là một vấn đề yếu thiết ấy. Vì sao buổi ban
đầu chỉ có 28 vị ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO mà không phải là
con số khác. Nếu thật sự các Ngài không cố tình chọn con số
này thì là một huyền vi bí mật đã dành sẵn cho con số huyền
bí này vậy. Chính đây là số ứng nghiệm của Nhị Thập Bát Tú.
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Kinh nói: Khí nguyên thuỷ yếm kích mà thành hình Thuỷ kích.
Đó là Tinh của Sao Chổi Huỳnh-hoặc. Thuỷ kích tuỳ theo tuế
kể mà rời chỗ, nhƣ Gia lâm 28 Sao thì nảy sanh các tai biến
lành dữ.
Đông phƣơng 7 Sao (ứng Mộc):
Sao Giác 角: chòm sao Giác mệnh danh ban rải uy tín với hai
sao chánh là Thiên Khuyết. Nay Thuỷ kích vào đó thì khiến đại
nhân phải lo, có binh ngoại quốc xâm nhập lãnh thổ, toán tuế
kể bất hoà thì rất hung.
Sao Cang : chòm này có 4 sao chánh, mệnh danh nội triều.
Thuỷ kích vào đó thì dân sinh bệnh chết, năm đó sâu lúa, côn
trùng hại mùa.
Sao Đê 氐 chòm này có 4 Tinh là phủ của Hậu Phi. Thuỷ kích
vào đó là nội cung có hoả tai, có nghịch thần.
Sao Phòng 房 4 Tinh chính là chốn Minh Đƣờng. Thuỷ kích
vào đó là chủ việc động binh, các Tƣớng phải lo, toán bất hoà
là đại hung.
Sao Tâm 心 4 Tinh chính ứng nơi Thái tử. Thuỷ kích vào đó là
các Vƣơng phải lo. Nếu ở tại Mão mà Tuế kể có Tính, có Cách
là báo tin có thứ dân xâm phạm vào Cung. Năm vua Hán Vũ
Đế chính hoà năm 3, dƣơng lịch năm 90 trƣớc Công nguyên.
Lý Quảng Lợi đầu hàng Hung Nô, ứng năm Canh-Dần, (Thuỷ
kích ở tại Mộc cung) năm đó Thuỷ kích gia vào sao Đê. Năm
đó xảy ra việc các Công chúa và Hậu phi trở nên rất sùng tín
vào "Vu thuật", tháng Tỵ năm đó, nhà vua lấy thêm Thiếp, đầu
hết xảy ra trong Cung Vƣơng và Thái Tử chiến tranh với nhau,
với Hậu phi. Thái Tử và Hoàng Hậu tự sát.
Sao Vĩ 尾 9 Tinh là phủ Hậu phi. Thuỷ kích vào đó là binh
khởi, sĩ tốt lƣu vong, nên tu đức để đối phó.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

120

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Sao Cơ 箕 4 Tinh là phủ Hậu phi. Thuỷ kích vào đó là có khẩu
thiệt, tai hoạ kinh khủng cho Hậu phi nhƣ năm Tân Hợi (Dl
291, đời Tấn Huệ Đế, Bà Giả Hậu phế Dƣơng Thái Hậu, giết
quan Thái phó Dƣơng Tuấn. Sau nữa vào dƣơng lịch 299, Kỷ
Vì, Bà Giả Hậu phế Thái Tử, giết đi cùng nhiều Vƣơng khác bị
giết nhƣ Nhữ Nam Vƣơng là Lƣợng.
Bắc phƣơng 7 Sao (ứng Thuỷ làm Thuỷ kích)
Sao Đẩu 斗 6 Tinh là Thiên Miếu. Thuỷ kích vào thì nhân quân
mất tƣớc lộc, nếu gặp cửa đóng (đỗ) thì ngƣời ăn thịt nhau.
Đời Hán Vũ Đế Nguyên Đỉnh, dƣơng lịch 114 trƣớc công
nguyên, năm đó tuế kể Thuỷ kích rơi vào Sao Đẩu, lại có Bế,
Tính, cửa Đỗ (đóng) năm đó dân ăn thịt nhau vì đói quá.
Những ai đã sông qua năm Ất Dậu 1945 tại các Tỉnh NamĐịnh, Thái bình..cũng đƣợc thấy cảnh đói – có nơi xảy ra ăn
thịt ngƣời – Mẹ giết con để lấy thịt …đói vào từ tháng Tỵ tới
Ngọ. Năm đó tuế kể Thuỷ kích ở tại Âm đức, cửa đóng, xảy ra
sóng Thần, (ứng năm Ất, Thuỷ kích vào Cung Thuỷ - Kim –
tuyệt khí) toán bất hoà, vô thiên, đã ứng vậy.
Sao Ngƣu 牛 6 Tinh là cửa Cấm của Thái Ất chủ việc giết vật
tế thần. Thuỷ kích vào đó là triệu chứng dân đói, việc cày cấy
quí báu, giết hại trâu bò. Ngô Việt binh khởi.
Sao Nữ 女 4 Tinh là phủ của thê thiếp. Thuỷ kích vào đó là nữ
hậu mắc bịnh tật, có hoả tai, lúa vải quí, tiền tài trong ngoài
cạn.
Sao Hƣ 虛 2 Tinh, phủ của lợn bò, chủ việc chiếm đoạt. Thuỷ
kích vào đó xảy ra việc sửa đổi chính lệnh, chủ tai ƣơng, vua
tôi đều lo vì việc trả giá thách đố …giao dịch, kinh tế, thƣơng
mại.
Sao Nguy 危 3 Tinh chủ chợ Trời. Thuỷ kích vào đó chủ việc
Thổ công, năm bị bịnh chết nhiều, tang tóc, binh đao, tiếng
khóc tràn đầy, vải vóc quí hiếm.
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Sao Thất 室 2 Tinh. Cung Thiên Tử. Thuỷ kích vào đó thì đại
nhân mắc mƣu, dân bị binh cách, nếu toán tam tài, Thái Ất
không đủ thì nhiều tai biến.
Sao Bích 壁 2 Tinh là phủ văn chƣơng, nghệ thuật. Thuỷ kích
vào đó là văn chƣơng hƣng thịnh. Nếu là vƣợng tƣớng thì
trọng võ hơn đồ thƣ. Năm Vĩnh Bình 1 dƣơng lich 58, Thuỷ
kích vào năm Mậu Ngọ, rơi vào Sao Bích thì năm đó nơi nào
cũng mở trƣờng học. Năm Đinh Dậu, đời Đại Minh, Tống Hiếu
Vũ Đế, năm dl 457, Thuỷ kích vào Sao Bích thì tại Lộc châu,
Bắc Kinh lập Vũ học.
Tây Phƣơng 7 Sao (ứng Kim làm Thuỷ kích)
Sao Khuê 奎 6 Tinh là kho khí giới. Thuỷ kích vào đó thì cận
thần, bề tôi bị bỏ rơi.
Sao Lâu 屢 2 Tinh là tù ngục. Thuỷ kích vào đó thì sinh đạo
tặc tại núi rừng, đƣờng sá không thông, lúa gạo thất thu, dân
đói, sinh biến, binh khởi.
Sao Vị 胃 3 Tinh làm nơi tụ họp. Thuỷ kích vào đó thì ngũ cốc
không tốt tƣơi, binh khởi.
Sao Mão 昴 7 Tinh làm tai mắt trời. Thuỷ kích vào đó thì ngƣời
bệnh tật và có chiến tranh lớn.
Sao Tất 蓽 8 Tinh chủ binh lực. Thuỷ kích vào đó thì binh lực
mạnh, có chinh phạt. Ngũ cốc không chín. Năm Ất Mão dl 6
trƣớc công nguyên, đời Hán Ai Đế. Thuỷ kích rơi vào Vị, Mão,
Tất, năm đó bị nạn. Nam phƣơng 19 nƣớc bị nạn hoàng trùng,
tháng 12 năm đó, sâu bọ tràn ngập đất hán trung. Năm đó
động binh khắp nơi.
Sao Tuy 觜 3 Tinh là phủ hành quân. Thuỷ kích vào đó thì đó
tƣớng phản, ngựa trâu bị sung vào việc quân. Dân bịnh nhiều.
Có cày cấy mà cây cối không mọc.
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Sao Sâm 參 10 Tinh chủ Tƣớng quân. Thuỷ kích rơi vào đó là
Cung thất phải rời chỗ, binh nhập vào kinh đô. Lại xảy ra Âm
Dƣơng bất điều hoà.
Nam phƣơng 7 sao (ứng Hoả làm Thuỷ kích)
Sao Tỉnh 井 8 Tinh là cửa trời Nam. Thuỷ kích vào đó chủ
sông ngòi đầy nƣớc - có ngoại xâm- có đại hồng thuỷ lạo, binh
đao.
Sao Quỉ 鬼 5 Tinh làm mắt Trời. Thuỷ kích vào đó chủ dân
nhiều bịnh, hậu phi mất thế. Nhiều tử vong, lúa vải quí
Sao Liễu 柳 8 Tinh làm ngục tù. Thuỷ kích vào đó thì dân đói,
dân lƣu vong, ly tán.
Sao Tinh 星 7 Tinh làm đô phủ. Thuỷ kích vào đó thì có hoả
tai, vua tôi kình chống nhau.
Sao Trƣơng 張 6 Tinh chủ tông miếu. Thuỷ kích vào đó thì
sinh nhiều đảo lộn, biến đổi, nhiều thuyết ra đời, loạn.
Sao Dực 翌 22 Tinh làm kho thuốc – và chủ sự an lạc. Thuỷ
kích vào đó thì Âm Dƣơng mất thứ tự, mƣa nhiều – có loạn,
đời rất xáo trộn, hết thuận hoà.
Sao Chẩn 軫 4 Tinh chủ xe ngựa. Thuỷ kích vào đó thì có tang
vong, có việc lập vua ngoại quốc, có binh loạn, mất thuận hoà,
xáo trộn, nhiễu phiền, rầy rà. Ngƣời xƣa thƣờng lấy Kể Thần
gia vào Cung Hoà Đức (Cấn) thấy Thuỷ kích rơi vào Sao nào
thì biết lành dữ ra sao. Trong nhiều sách bói, ngƣời ta thƣờng
lấy theo lịch 28 sao trực để đặt ra ngày xấu tốt cho các việc: tu
tạo, cƣới hỏi, tang ma – cải táng, chôn cất- kiêng kỵ theo lý
giải hình các vật thể ví dụ Sao Tâm là con Cáo (Hồ), sao Vĩ,
con Cọp, sao Đẩu con Cua…Có biết rằng lý giải 28 sao còn có
nhiều cách khác nhau- Cũng không vội tin
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(Trích Thái Ất Thần kinh/ trang 565-568) của Dịch giả Thái
Quang Việt).
Tác động của Tinh tú: "Vạn vật trong vũ trụ dù ở cõi vô hình
hay hữu hình đều đƣợc sắp hạng và phân loại theo quy mô
của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh
hiện tại đều thuộc một trong 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ
hay 49 nhóm. Toàn thể Thái dƣơng hệ của chúng ta đều là sự
biểu lộ của Thƣợng Đế, mỗi phần tử trong đó đều là một phần
của Ngài. Ngoài ra có 7 vị tinh quân (logo) mỗi vị kiểm soát
một cung. Thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực,
những con đƣờng vận hà để thần lực Thƣợng Đế ban rải ra.
Con ngƣời có ba thể chính là thể xác, thể vía và thể trí tƣơng
ứng với ba cõi giới Hạ giới, Trung giới và Thƣợng giới.
Thƣợng Đế cũng thế:
-Tất cả vật chất trong Hạ giới hợp với thể xác của Ngài.
-Tất cả vật chất cõi Trung giới hợp thành vía của Ngài.
-Tất cả vật chất cõi thƣợng giới hợp thành thể trí của Ngài.
Tóm lại, tất cả đều là thành phần của Thƣợng Đế từ hạt bụi
đến các dãy thiên hà. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên
chúng ta đều là một phần của Thƣợng Đế xuyên qua 7 cung –
khi qua đây nó bị thay đổi ít nhiều, tuỳ ảnh hƣởng các cung.
Khoa chiêm tinh có thể phân biệt ngƣời nào chịu ảnh hƣởng
cung nào tuỳ số lƣợng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung
liên hệ." (trích Hành trình về phƣơng Đông của nguyên Phong
dịch)
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NHỊ THẬP TỨ HIẾU
二十四孝
E: Twenty four examples of filial piety.
F: Vingt quatre récits de pitié filiale.
Nhị thập tứ Hiếu là 24 gƣơng Hiếu thảo, gốc từ Trung Hoa.
Đây là 24 gƣơng Hiếu thảo của ngƣời xƣa bên Tàu. Nhà văn
Quách Cự Nghiệp (1277-1367) đời nhà Nguyên sƣu tầm và
biên soạn, truyền qua nƣớc ta. Ở Việt Nam, Ông Lý Văn Phức
(1785-1849) đậu Cử Nhân, làm quan dƣới ba triều vua
Nguyễn: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Là một nhà Nho chủ
trƣơng đạo đức, liền dịch truyện Nhị thập tứ Hiếu của Quách
Cự Nghiệp ra thơ song thất lục bát, truyền bá và răn dạy
ngƣời đời.
Nho giáo dạy về Nhơn đạo nên lấy chữ HIẾU làn căn bản đạo
đức con ngƣời [Kinh Nho giáo: "Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc
thân chi Hiếu"]. Ngƣời không hiếu với cha mẹ thì nhứt định
không đạo đức, không dùng đƣợc.
Đạo Cao Đài vốn chủ trƣơng Nho Tông Chuyển Thế nên luôn
luôn đề cao Trung - Hiếu - Nghĩa. Đức Hiếu làm đầu trong mọi
đức tánh khác. Trƣớc hết là phải hiếu với cha mẹ nơi cõi
phàm trần, sau đó còn phải hiếu với hai Đấng CHA MẸ thiêng
liêng là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, bởi vì xác thân phàm
do cha mẹ phàm sanh ra và nuôi dƣỡng, còn linh hồn và chơn
thần do Đức Chí Tôn và Phật Mẫu tạo ra. Nơi mặt tiền của
Báo Ân Từ trong Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, Hội Thánh cho
đắp 24 bức tranh nổi ghi lại sự tích Nhị thập tứ Hiếu, để nhắc
nhở Tín đồ Cao Đài phải hiếu thảo với cha mẹ. Thứ tự 24 bức
tranh nầy có phần khác với thứ tự trong sách Nhị thập tứ Hiếu
của Lý Văn Phức. Ghi chép lại sự tích theo thứ tự của 24 bức
tranh nầy, kèm theo lời thơ của Ông Lý Văn Phức:
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• Mở đầu
1. Ngu Thuấn
4. Vƣơng Tƣờng
7. Đƣờng Thị
10. Lục Tích
13. Quách Cự
16. Mẫn Tử Khiên
19. Diễm Tử
22. Sƣu Kiềm Lâu

2. Hán Văn Đế
5. Ngô Mãnh
8. Khƣơng Thi
11. Vƣơng Thôi
14. Dƣơng Hƣơng
17. Tử Lộ
20. Đổng Vĩnh
23. Hoàng Đình Kiên

3. Châu Thọ Xƣơng
6. Hoàng Hƣơng
9. Đinh Lan
12. Mạnh Tông
15. Thái Thuận
18. Lão Lai Tử
21. Giang Cách
24. Tăng Tử

• Phần kết

Mở đầu:
Ngƣời tai mắt đứng trong Trời
Ai là không cha mẹ sinh thành?
Gƣơng treo Đất nghĩa Trời kinh,
Ở sao cho xứng chút tình làm con
Chữ Hiếu niệm cho tròn một tiết,
Thì suy ra trăm nết đều nên.
Chẳng xem thuở trƣớc Thánh Hiền,
Hiếu hai mƣơi bốn thơm nghìn muôn thu.
(Lý Văn Phức)
1- NGU THUẤN
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, độc ác, cƣới vợ
kế, sanh đƣợc một con
trai đặt tên là Tƣợng.
Cảnh mẹ ghẻ con
chồng thật là khắc
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nghiệt. Em Tƣợng lớn lên lại rất điêu ngoa và hỗn xƣợc. Cổ
Tẩu thƣờng nghe lời vợ kế mà đày đọa Thuấn. Có lần bà mẹ
ghẻ xui khiến Cổ Tẩu sai Thuấn đi cày ở đất Lịch Sơn, là nơi
có nhiều cọp dữ, mục đích để trừ khử Thuấn. Thuấn nghe lời
cha mẹ không chút than van, đến đó cày đất. Lòng hiếu thảo
của Thuấn cảm động đến Trời cao, khiến cọp dữ không dám
đến gần, voi ra cày đất, chim bay đến nhặt cỏ. Thấy không hại
đƣợc Thuấn bằng cách đó, bà mẹ ghẻ lại xúi Cổ Tẩu sai
Thuấn đi đánh cá ở đầm Lôi Trạch, là nơi thƣờng có sóng to
gió lớn nhận chìm tàu thuyền, không ai dám bén mảng tới gần
đó. Thuấn vẫn nghe lời cha mẹ, đến đó đánh cá, sóng gió lặng
yên nhƣ ngầm giúp cho ngƣời con hiếu thảo.
Dù bị hãm hại nhiều lần, nhƣng Thuấn không hề oán trách cha
và mẹ ghẻ, vẫn thƣơng yêu em Tƣợng, sống hiền hòa hiếu
thuận nhƣ không có gì xảy ra, thƣờng lo phụng dƣỡng cha mẹ
và van vái Trời Phật cho cha mẹ đƣợc sống lâu và em Tƣợng
đƣợc mạnh khỏe luôn. Với tấm lòng cao cả của Thuấn, bà mẹ
ghẻ hồi tâm, ân hận các việc làm độc ác đã qua, trở lại thƣơng
yêu Thuấn. Tiếng hiếu thảo của Ông Thuấn đƣợc đồn vang,
đến tai vua Nghiêu đang lo tìm ngƣời hiền để truyền ngôi vua.
Vua Nghiêu đem 2 ngƣời con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh gả
hết cho Thuấn, và sau đó truyền ngôi lại cho Thuấn.
Đức Đại Thánh họ Ngu tên Thuấn,
Buổi tiềm long gặp vận hàn vi.
Tuổi xanh khuất bóng từ vi,
Cha là Cổ Tẩu, ngƣời thì ngang ngang.
Mẹ ghẻ lại tánh càng gay gắt,
Em Tƣợng nên rất mặt điêu ngoa.
Một mình thuận cả vừa ba,
Trên chìu cha mẹ dƣới hòa cùng em.
Trăm cay đắng một niềm ngon ngọt,
Dầu tử sanh không chút biến dời.
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Xót tình khóc sớm kêu mơi,
Xui lòng ghen ghét hóa vui dần dần.
Trời cao thẳm mấy từng cũng đến,
Vật vô tri còn mến lựa ngƣời.
Mấy phen non Lịch pha phôi,
Cỏ chim vì lƣợm, ruộng voi vì cày.
Tiếng hiếu hữu xa bay bệ Thánh,
Mạng trƣng dung trao chánh nhƣờng ngôi.
Cầm thi xiêm áo thảnh thơi,
Một nhà đầm ấm trăm đời ngợi khen.
2- HÁN VĂN ĐẾ
Vua Hán Văn Đế tên là
Hằng, con của Bạc
Hậu, vợ thứ của vua
Hán Cao Tổ Lƣu Bang,
em cùng cha khác mẹ
với Thái Tử Dinh (sau
nầy lên nối ngôi là vua
Huệ Đế), con của Lữ
Hoàng Hậu. Lữ Hậu
không muốn Hằng và
Bạc Hậu ở tại triều
đình, vì sợ tranh giành ngôi Thái tử của con Bà. Vua Hán Cao
Tổ biết vậy nên đƣa Hằng ra làm Thân Vƣơng ở đất Đại. Hán
Cao Tổ mất, Thái Tử Dinh lên nối ngôi xƣng là Huệ Đế. Huệ
Đế mất sớm, Lữ Thái Hậu lập Thiếu Đế lên ngôi và Bà nhiếp
chánh chuyên quyền. Thừa dịp Lữ Hậu bệnh nặng, các Đại
thần đem binh bắt toàn gia Lữ Hậu giết hết, rƣớc Hằng về nối
ngôi, hiệu là Văn Đế.
Vua Hán Văn Đế nổi tiếng là ngƣời hiếu thảo, tánh rất hiền
hòa, đƣợc triều thần và dân chúng mến phục. Vua Văn Đế lấy
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đức trị dân, bãi bỏ nhục hình, các lễ cống hiến, miễn thuế
ruộng đất.
Bạc Hậu thƣờng đau yếu luôn. Văn Đế luôn luôn hầu mẹ ngoài
các buổi chầu nơi triều đình, thức đêm canh bịnh cho mẹ. Khi
ngự y dâng thuốc, Văn Đế nếm trƣớc rồi mới dâng cho mẹ
uống.
Từ quan chí dân, ai cũng biết vua Văn Đế là bậc chí hiếu, đều
bắt chƣớc theo. Cả nƣớc đƣợc thái bình thịnh trị.
Kìa Văn Đế vua hiền Hán đại,
Vâng ấn phong ngoài cõi thân vƣơng.
Quên mình chức cả quyền sang,
Phụng thờ Bạc Hậu lễ thƣờng chẳng sai.
Đến khi nối ngôi Trời trị nƣớc,
Vẫn lòng nầy săn sắt nhƣ xƣa.
Mẹ khi ngại gió kinh mƣa,
Ba năm hầu hạ thƣờng nhƣ một ngày.
Mắt chong bóng, dám say giấc ngủ,
Áo luôn mình dám sổ đai lƣng.
Thuốc thang mắt xét tay nâng,
Nếm tƣờng trong miệng mới dâng dƣới màn.
Tiếng nhơn hiếu đồn vang thiên hạ,
Thói thuần lƣơng hóa cả lê nguơn.
Hai mƣơi năm lẽ càn khôn,
Đã sau Tam Đại hãy còn Thành, Khƣơng.
Ấy hai vị đế vƣơng đời trƣớc,
Chữ Hiếu dành đá tạc vàng in.
Còn ra sĩ thứ đẳng hiền,
Điểm xem mấy kẻ tiếng truyền đến nay?
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3- CHÂU THỌ XƢƠNG
Châu Thọ Xƣơng,
ngƣời nƣớc Tống, con
của ngƣời vợ thứ trong
gia đình họ Châu. Năm
Ông lên 7 tuổi, ngƣời
vợ cả đuổi mẹ của Ông
đi, mẹ Ông sang ở đất
Tần.
Thọ
Xƣơng
trƣởng thành, đƣợc ra
làm quan cho nhà
Tống, nhƣng lòng lúc
nào cũng thƣơng nhớ đến ngƣời mẹ ruột.
Đến đời vua Tống Thần Tông, Ông xin từ quan để đi tìm mẹ.
Khi ra đi, Ông thề rằng, nếu không tìm thấy mẹ thì nhứt định
không trở về nhà.
Ông đi khắp nơi, may đến đất Đồng Châu thì gặp mẹ. Xa cách
nhau năm chục năm, nay mẫu tử đoàn viên. Ông xin rƣớc mẹ
về ở chung nhà đặng dễ bề phụng dƣỡng.
Châu Thọ Xƣơng làm quan Tống đại,
Mẹ sanh ra bảy tuổi lìa lòng.
Bởi vì đích mẫu chẳng dung,
Đem thân bồ liễu bạn cùng nƣớc non.
Muôn ngàn dặm mẹ con xa khuất,
Năm mƣơi năm Trời Đất bơ vơ.
Sanh con những tƣởng cậy nhờ,
Cái thân sung sƣớng bây giờ mà chi!
Từ quan chức quyết đi tìm tõi,
Nặng lời thề nói với gia đình.
Thân nầy chẳng gặp từ thân,
Thì liều sống thác với thân cho đành.
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Trời đâu phụ tấm thành hiếu tử,
Chốn Đồng Châu bỡ ngỡ gặp nhau.
Nét mừng ai vẽ nên đâu,
Mẹ đầu nhuộm tuyết, con đầu hoa râm.
Đã bỏ lúc than ngầm khóc ngậm,
Lại vầy nên trên ấm dƣới êm.
Cho hay máu chảy ruột mềm,
Chẳng Trời, ai tƣởng còn tìm đƣợc đây.
4- VƢƠNG TƢỜNG
Vƣơng Tƣờng, sanh
đời nhà Tấn, mồ côi
mẹ từ nhỏ, sống với
cha và bà kế mẫu khắc
nghiệt. Bà mẹ ghẻ
thƣờng hay thêu dệt
nói xấu Vƣơng Tƣờng
làm cho cha cũng lần
lần ghét bỏ Vƣơng
Tƣờng.
Dầu
vậy,
Vƣơng Tƣờng vẫn rất
hiền hòa hiếu hạnh. Vào tiết đông băng giá, mẹ ghẻ đòi ăn cá
tƣơi. Vƣơng Tƣờng đi ra bờ sông, mặt sông đóng băng, ông
nằm trên băng tìm kẻ hở để bắt cá. Bỗng nhiên, băng chỗ đó
nứt ra, hai con cá chép theo đó vọt lên. Vƣơng Tƣờng mừng
quá, túm bắt đem về làm món cá tƣơi dâng lên kế mẫu. Kế
mẫu cảm động, nhận ra tấm lòng hiếu thảo của Vƣơng Tƣờng,
ân hận những điều sai trái do bà gây ra trƣớc đây, nên trở lại
thƣơng yêu Vƣơng Tƣờng.
Ngƣơi Vƣơng Tƣờng cũng là đời Tấn,
Tủi huyên đƣờng sớm ẩn bóng xa.
Mẹ sau gặp cảnh chua ngoa,
Tiếng gièm thêu dệt với cha đủ điều.
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Lòng cha chẳng còn yêu nhƣ trƣớc,
Lòng con thƣờng chẳng khác nhƣ xƣa.
Mẹ thƣờng muốn bữa sanh ngƣ,
Giá đông trời lạnh bây chừ tìm đâu?
Trên giá đóng quyết cầu cho thấy,
Cởi áo nằm rét mấy cũng vui.
Bỗng đâu giá lở làm hai,
Lý ngƣ may đặng một đôi đem về.
Bữa cung cấp một bề kính thuận,
Mẹ cha đều đổi giận làm lành.
Cho hay hiếu cảm tại mình,
Dẫu trăm giận, lúc hả tình cũng thôi.
5- NGÔ MÃNH
Ngô Mãnh, sanh vào
đời nhà Tấn, mới 8 tuổi
đã biết hiếu thảo với
cha mẹ. Nhà rất nghèo
đến nỗi không tiền mua
mùn. Đêm hè nóng
nực, muỗi bay nhiều
hằng đàn, Ngô Mãnh
sợ cha mẹ bị muỗi đốt,
mà lại không dám đập
muỗi vì sợ cha mẹ
nghe động thì thức giấc, nên liền cỡi trần ra, nằm phía ngoài
để cho muỗi bay đến đốt mình cho no máu, khỏi bay vào đốt
cha mẹ.
Tấn Ngô Mãnh tuổi thì lên tám,
Lòng sự thân chẳng dám khi nhàn.
Cực vì một nỗi bần hàn,
Có giƣờng trong đặt, không màn ngoài che.
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Trời đƣơng buổi đêm hè nóng nảy,
Tiếng muỗi kêu vang dậy dƣờng mƣa.
Xót thay hai đấng nghiêm từ,
Để ngƣời chịu muỗi, bây chừ biết sao?
Nghĩ da thịt phƣơng nào thay lấy,
Quyết nằm trần, muỗi mấy chẳng xua.
Dằn lòng cho muỗi đƣợc no,
Để ngƣời êm ái giấc hòe cho an.
Tuổi tuy bé mà gan chẳng bé,
Dạ ái thân đến thế thì thôi.
Cho hay phú tính bởi Trời,
Những đau trong ruột dám nài ngoài da.
6- HOÀNG HƢƠNG
Hoàng Hƣơng, tự là
Văn Cƣờng, ngƣời đời
Hậu Hán, mới 9 tuổi thì
mẹ mất. Hoàng Hƣơng
thƣơng nhớ mẹ khóc
thảm thiết, thờ cha rất
mực cung kính, thức
khuya dậy sớm hầu
cha, không dám xao
lãng. Vào mùa đông,
Hoàng Hƣơng nằm ủ
vào chăn chiếu để truyền hơi ấm cho cha khỏi lạnh; đến mùa
hè thì quạt màn gối cho cha đƣợc mát mẻ luôn. Nhờ vậy mà
ngƣời cha sống thoải mái vui tƣơi, không biết có mùa đông
hay mùa hè. Quan Thái Thú Lƣu Hộ ở quận biết Hoàng
Hƣơng là ngƣời con hiếu nên làm sớ tâu lên vua Hán xin ban
thƣởng để làm gƣơng tốt cho mọi ngƣời.
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Đời Hậu Hán Hoàng Hƣơng chín tuổi,
Khuất bóng từ dòi dõi nhớ thƣơng.
Hạt châu không ráo hai hàng,
Tiếng hiền đồn dậy trong làng đều khen.
Thờ nghiêm phụ cần chuyên khuya sớm,
Đạo làm con chẳng dám chút khuây.
Khi trời nắng hạ chầy chầy,
Quạt trong màn gối hơi bay mát dầm.
Trời đông buổi sƣơng đầm tuyết thắm,
Ấp hơi mình cho ấm chiếu chăn.
Nhờ con cha đặng an thân,
Bốn mùa không biết có tuần hạ đông.
Tiếng hiếu kỉnh cảm lòng Quận Thú,
Biển nêu treo chói đỏ vàng son.
Cho hay tuổi trẻ mà khôn,
Ngàn xƣa sớm biết đạo con mấy ngƣời.
7- ĐƢỜNG THỊ
Đƣờng Thị, vợ nhà họ
Thôi, ở với cha mẹ
chồng rất hiếu thảo.
Mẹ chồng quá già,
răng đã rụng hết,
không còn nhai cơm
đƣợc nữa, Đƣờng thị
phải hằng ngày tắm
rửa sạch sẽ, rồi cho
mẹ bú để nuôi mẹ.
Nhờ vậy mà mẹ chồng
đƣợc sống thọ.
Cám ơn nàng dâu đã hết lòng nuôi nấng, bà mẹ chỉ biết khấn
nguyện cùng Trời Phật ban bố cho con cháu nhà họ Thôi sau
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nầy ngƣời nào cũng hiếu thảo nhƣ Đƣờng Thị.
Dâu họ Thôi ai bằng Đƣờng thị,
Thƣơng mẹ chồng niên kỷ đã cao.
Không răng ăn dễ đƣợc nào,
Ngày ngày lau chải ra vào thăm coi.
Lấy sữa ngọt thay mùi cơm cháu,
Mấy năm trời chẳng gạo mà no.
Vì dâu dốc dạ thờ cô,
Da mồi tóc bạc bốn mùa nhƣ xuân.
Ơn tình ấy không phần báo lại,
Buổi lâm chung vái với Hoàng Thiên,
Xin nguyền cho đặng nhƣ nguyền,
Dâu dâu ngày khác đặng hiền nhƣ dâu.
Ai nghe cũng răn nhau hiếu kỉnh,
Cửa Thôi gia hƣng thịnh đời đời,
Cho hay gia khánh lâu dài,
Báu nào còn báu hơn ngƣời dâu ngoan!
8- KHƢƠNG THI
Khƣơng Thi, sanh vào
đời nhà Hán, có vợ là
Bàng thị, hai vợ chồng
đều rất hiếu thảo với
mẹ. Mẹ chồng muốn
uống nƣớc sông, Bàng
thị hằng ngày đi gánh
nƣớc sông ở thật xa
đem về để dành cho
mẹ dùng. Mẹ muốn ăn
gỏi cá tƣơi, Khƣơng
Thi không nệ rét mƣớt, đi bắt cá đem về làm gỏi dâng lên mẹ.
Thấy mẹ ở nhà một mình, sợ mẹ buồn bực, nên thƣờng đến
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nhờ quí bà già hàng xóm đến chơi chuyện trò với mẹ cho vui
tuổi già. Về sau, bên cạnh nhà, tự nhiên sanh ra một dòng suối
ngọt, nƣớc suối có mùi vị y nhƣ nƣớc sông và hằng ngày lại
có 2 con cá chép từ suối nhảy ra, Khƣơng Thi bắt đƣợc, đủ
làm bữa gỏi dâng lên mẹ dùng, và Bàng thị khỏi đi gánh nƣớc
sông ở xa nữa.
Ngƣời ta cho rằng, lòng hiếu thảo của vợ chồng Khƣơng Thi
làm cảm động lòng Trời nên Trời khiến sanh ra suối và cá nhƣ
thế.
Hán Khƣơng Thi nhà còn lão mẫu,
Vợ họ Bàng vẹn đạo chữ tòng.
Mẹ thƣờng muốn uống nƣớc sông,
Vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô.
Mẹ thƣờng muốn ăn đồ gỏi cá,
Vợ chồng đều tầm tá đủ mùi.
Lại mời lân mẫu sang chơi,
Để bồi cùng mẹ cho vui bạn già.
Bên nhà bỗng chảy ra suối ngọt,
Với nƣớc sông in một mùi ngon.
Lý ngƣ ngày nhảy hai con,
Đủ trong cung cấp thần hôn thƣờng lề.
Rày thong thả bỏ khi lận đận,
Cam thỏa lòng dâu thuận con hiền.
Cho hay gia đạo khi nên,
Đã con hiếu lại đƣợc hiền cả dâu.
9- ĐINH LAN
Đinh Lan, sanh nhằm đời Hớn, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ.
Lớn lên thành lập gia thất, rồi thuê ngƣời tạc tƣợng cha mẹ
bằng gỗ để thờ, để tƣởng nhớ ơn cúc dục cù lao của cha mẹ.
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Đinh Lan hết lòng thờ kính cha mẹ y nhƣ lúc còn sống. Mỗi khi
đi và về đều thƣa trình hẳn hoi. Ngày dâng 2 bữa cơm, tối đến
lo sửa soạn mùn mền chiếu gối y nhƣ cha mẹ còn sống vậy.
Phụng thờ nhƣ vậy
đƣợc mƣời mấy năm,
sau ngƣời vợ sanh ra
giải đãi, lại dùng kim
châm vào kẻ tay tƣợng
gỗ xem thử có gì lạ
không, không ngờ nơi
ấy có máu chảy ra đỏ
tƣơi, vợ Đinh Lan
hoảng sợ vô cùng. Đến
khi Đinh Lan trở về,
vào trình cha mẹ thì thấy hai tƣợng gỗ đều chảy nƣớc mắt, kẻ
tay lại chảy máu. Đinh Lan gọi vợ để hỏi thì vợ thật tình kễ rõ.
Đinh Lan cho là vợ phạm tội đại bất hiếu không thể tha thứ
đƣợc, nên quyết định thôi vợ.
Hán Đinh Lan thuở năm thơ ấu,
Bóng xuân huyên khuất dấu non xanh.
Đến nay tuổi đã trƣởng thành,
Cám công sơn hải, thiệt tình trân cam.
Tƣởng dung mạo khắc làm mộc tƣợng,
Cứ bữa thƣờng phụng dƣỡng nhƣ sanh.
Khi chăn gối, buổi cơm canh,
Mấy mƣơi năm vẫn lòng thành trƣớc sau.
Bởi ngƣời vợ thờ lâu nên trễ,
Thử lấy kim châm kẻ ngón tay.
Bỗng đâu giọt máu chảy ngay,
Ai hay tƣợng gỗ lâu ngày thiêng sao?
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Khi đến bữa chồng về làm lễ,
Mắt tƣợng rơi hàng lệ chứa chan.
Xét xem mới biết nguồn cơn,
Nổi bừng lá giận, dứt tan dây tình.
Há phải nhẫn mà đành phụ nghĩa,
Hiếu với tình nặng nhẹ phải cân.
Cho hay thành hẳn nên Thần,
Há rằng u hiển mà phân vong tồn.
10- LỤC TÍCH
Lục Tích, sanh vào đời
Đông Hán, lên đƣợc 6
tuổi. Một hôm, Lục Tích
theo cha sang Quận
Cửu Giang viếng Viên
Thuật. Viên Thuật làm
tiệc thết đãi, Lục Tích
thấy trên bàn tiệc có
nhiều quít ngon, bèn
lấy hai trái giấu vào túi
áo. Khi mãn tiệc, đến
chào Viên Thuật ra về, Lục Tích vô ý để quít lọt ra ngoài. Viên
Thuật thấy vậy nói đùa: - Sao cháu lấy quít giấu nhƣ thế?
Lục Tích liền quì thƣa rằng :
- Mẹ con thích ăn quít lắm! Nhân thấy trong tiệc có nhiều quít
ngon, con giấu hai trái đem về biếu mẹ.
Viên Thuật khen ngợi Lục Tích còn nhỏ mà có hiếu.
Hán Lục Tích thuở còn sáu tuổi,
Quận Cửu Giang đến với họ Viên.
Trẻ thơ ai chẳng yêu khen,
Quít ngon đặt tiệc tiểu diên đãi cùng.
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Cất hai quả vào trong tay áo,
Tiệc tan xong từ cáo lui chân.
Trƣớc thềm khúm núm gởi thƣa,
Vô tình quả quít nẩy lăn ra ngoài.
Viên trông thấy cƣời cƣời hỏi hỏi,
Sao khách hiền mang thói trẻ thơ?
Thƣa rằng : Mẹ vốn tánh ƣa,
Vật ngon dành lại để đƣa mẹ thì.
Viên nghe nói trọng vì không xiết,
Bé con con mà biết hiếu thân.
Cho hay phú giữ thiên chơn,
Sanh ra ai cũng sẵn phần thiện đoan.
11- VƢƠNG THÔI
Vƣơng Thôi, ngƣời
nƣớc Ngụy thời Tam
Quốc. Cha của Vƣơng
Thôi là Vƣơng Nghi
làm quan cho nhà
Ngụy (Tào Tháo, Tào
Phỉ), bị Tƣ Mã Chiêu
(con của Tƣ Mã Ý) giết
chết, diệt luôn nhà
Ngụy, diệt luôn nƣớc
Ngô (Ngô Tôn Quyền)
và nƣớc Thục (do Lƣu Bị lập ra), thống nhất sơn hà, mở ra
nhà Tấn, gọi là Tây Tấn.
Cha của Vƣơng Thôi bị nhà Tây Tấn sát hại, ông quá thƣơng
xót, phủ phục trƣớc mộ khóc mãi. Sách chép rằng : Nƣớc mắt
của Vƣơng Thôi nhiều đến nỗi cây trắc trồng bên mộ xanh
tƣơi bỗng trở nên khô héo. Vƣơng Thôi suốt đời không quay
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mặt về hƣớng tây để tỏ cái ý chí oán giận nhà Tây Tấn giết
chết cha của ông.
Mẹ của Vƣơng Thôi lúc sanh thời rất sợ tiếng sấm. Khi mẹ
mất rồi, mỗi khi chuyển mƣa có sấm chớp, ông liền chạy ra mộ
của mẹ, nằm sấp lên mộ khấn rằng : Có con đây, mẹ chớ kinh
sợ.
Nhà Tây Tấn biết Vƣơng Thôi là ngƣời hiền nên nhiều lần vời
ra làm quan, nhƣng Vƣơng Thôi nhất định từ chối. Ông cất
nhà ở kế mộ phần của cha mẹ rồi mở trƣờng dạy học.
Khi giảng sách cho học trò, đến chƣơng Lục Nga trong Kinh
Thi có câu : Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao … thì ông nhớ đến
cha mẹ, nƣớc mắt dầm dề. Sau học trò của ông bỏ chƣơng
Lục Nga không dám đọc nữa.
Ngụy Vƣơng Thôi gặp đời Tây Tấn,
Vì thù cha lánh ẩn cao bay.
Bên mồ khóc đã khô cây,
Trọn đời ngồi chẳng hƣớng Tây lúc nào.
Khi sấm sét tìm vào mồ mẹ,
Lạy khóc rằng : Có trẻ ở đây,
Bởi vì tánh mẹ xƣa nay,
Vốn từng sợ sấm những ngày gió mƣa.
Nên coi sóc chẳng từ sớm tối,
Thần phách yên dạ mới đƣợc yên.
Trong khi đọc sách giảng truyền,
Tới câu " Sinh ngã " lệ tràn nhƣ tuôn.
Ngập ngừng kẻ cập môn cũng cảm,
Thiên Lục Nga chẳng dám còn ngâm.
Cho hay thử lý thử tâm,
Sƣ, sinh, cũng tấm tình thâm khác gì.
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12- MẠNH TÔNG
Mạnh Tông, tự là
Cung Võ, sanh vào đời
nhà Ngô (Tam Quốc),
quê ở Giang Hạ. Cha
mất sớm, Mạnh Tông
phụng dƣỡng mẹ rất
có hiếu.
Một hôm mẹ đau nặng,
bỗng bà bảo thèm một
chén canh măng. Trời
mùa đông giá lạnh
buốt xƣơng, trái mùa măng mọc, Mạnh Tông tìm mãi trong
rừng tre chẳng có mụt măng nào, buồn quá, chẳng biết làm
sao, đành ôm gốc tre khóc ngất. Bỗng đâu có mấy mụt măng
màu xám từ đất mọc lên, Mạnh Tông mừng rỡ xắn lấy đem về,
nấu ngay một nồi canh măng dâng mẹ. Bà mẹ ăn xong canh
măng thì khỏi bệnh.
Về sau có một loại tre cho loại măng màu xám giống y nhƣ
vậy, đƣợc gọi là măng Mạnh Tông.
Ngô Mạnh Tông phụ thân sớm khuất,
Thờ mẫu thân lòng thực khăn khăn.
Tuổi già trằn trọc băn khoăn,
Khi đau nhớ bát canh măng những thèm.
Trời đông tuyết biết đâu tìm đƣợc,
Chốn trúc lâm phải bƣớc chân đi.
Một thân ngồi dựa gốc tre,
Ôm cây kêu khóc nằn nì với cây.
Giữa bình địa phút giây bỗng nứt,
Mấy giò măng mặt đất nẩy sanh.
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Đem về nấu một bữa canh,
Ăn rồi bệnh mẹ lại lành nhƣ xƣa.
Măng mùa lạnh bây giờ mới thấy,
Để về sau nhớ lấy cỏ cây.
Cho hay hiếu động cao dày,
Tình sâu cũng khiến cỏ cây cũng tình.
13- QUÁCH CỰ
Quách Cự, tự là Văn
Cứ, sanh vào đời nhà
Hán, nhà rất nghèo,
mồ côi cha, phụng
dƣỡng mẹ rất hiếu
thảo.
Quách Cự có vợ sanh
một đứa con trai đƣợc
3 tuổi. Khi đến bữa ăn,
Quách Cự thƣờng thấy
mẹ mình nhịn bớt phần
cơm, sớt qua cho cháu, nên bị thiếu ăn, lần lần sức khỏe sa
sút. Quách Cự bàn với vợ : Vợ chồng mình đang thời sanh đẻ
đƣợc, mẹ già thì chỉ có một lần, đã chẳng phụng dƣỡng mẹ
đầy đủ mà lại để cho con mình chia phần cơm của mẹ thì
không phải.
Bàn nhau nhƣ vậy rồi, hai ngƣời ra sau nhà, đào một cái hố để
chôn con. Khi đào xuống sâu độ một thƣớc thì gặp một cái hủ,
trên nắp hủ có viết hàng chữ "Thiên tứ huỳnh kim Quách Cự
hiếu tử, quan bất đoạt, dân bất đắc thủ". Nghĩa là : Trời ban
vàng ròng cho con hiếu Quách Cự, quan chẳng phép đoạt,
dân chẳng đƣợc lấy. Hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ. Nhờ có
vàng mà đời sống đƣợc sung túc, khỏi phải chôn con, lo
phụng dƣỡng mẹ già cho thỏa lòng hiếu đạo.
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Hán Quách Cự cửa nhà sa sút,
Thờ mẫu thân chăm chút mọi bề.
Còn con ba tuổi biết chi,
Bữa ăn từ mẫu thƣờng thì bớt cho.
Trông thấy mẹ bữa no bữa đói,
Với hiền thê than nói khúc nôi.
Mẹ già đã chẳng ai nuôi,
Để con xẻ ngọt chia bùi sao yên.
Vợ chồng ta còn phen sanh đẻ,
Mẹ già rồi hầu dễ đặng hai.
Nói thôi giọt vắn giọt dài,
Đào ba thƣớc đất để vùi tình thâm.
May đâu thấy hoàng kim một hủ,
Chữ Trời cho đề rõ rành rành.
Cho hay Trời khéo ngọc thành,
Hiếu tâm đâu để đoạn tình cha con.
14- DƢƠNG HƢƠNG
Dƣơng Hƣơng, sanh
vào đời nhà Tấn, mới
14 tuổi đã tỏ ra là con
chí hiếu. Khi cha đi
đâu, Dƣơng Hƣơng
cũng theo hầu một
bên.
Một hôm, hai cha con
cùng đi thăm ruộng ở
một nơi rất xa, gần
vùng rừng núi, giữa
đƣờng gặp một con hổ dữ nhảy đến vồ cha. Dƣơng Hƣơng
liều mình dùng đôi tay không đánh với hổ, dù bị nhiều vết
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thƣơng nhƣng Dƣơng Hƣơng cứ xông tới, hổ đành phải lui.
Hai cha con đƣợc thoát nạn.
Tấn Dƣơng Hƣơng mới mƣời bốn tuổi,
Cha bƣớc ra hằng ruổi theo cha.
Phải khi thăm lúa đƣờng xa,
Chút thân tuổi tác thoắt sa miệng hùm.
Xót con mắt hầm hầm nổi giận,
Nắm tay không vơ vẩn giữa đàng.
Hai tay chặn dọc đè ngang,
Ra tay chống với hổ lang một mình.
Hùm mạnh phải xếp nanh lánh gót,
Hai cha con lại một đoàn về.
Cho hay hiếu mạnh hơn uy,
Biết cha thôi lại biết chi có mình.
15- THÁI THUẬN
Thái Thuận, tự là
Quân Trọng, ngƣời đất
Nhữ Nam, đời nhà
Hán, mồ côi cha từ
nhỏ, thờ mẹ rất hiếu
thảo. Gặp thời loạn lạc,
Vƣơng Mãng cƣớp
ngôi nhà Hán, lại nhằm
năm mất mùa, dân
chúng thật đói khổ.
Thái Thuận phải đi
lƣợm những trái dâu đem về ăn dỡ dạ. Rủi bị giặc Xích My
bắt, lục soát trong ngƣời thấy có 2 túi đựng trái dâu : một túi
đựng dâu đen, một túi đựng dâu vàng. Tra vấn thì Thái Thuận
khai rằng : Dâu đen thì chín ngọt dành cho mẹ dùng, còn dâu
vàng mới chín còn chua thì để riêng tôi dùng. Giặc Xích My
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khen Thái Thuận là con hiếu thảo, liền đem lòng thƣơng, cấp
cho 3 thúng gạo và một đùi thịt trâu đem về nuôi mẹ.
Ngƣơi Thái Thuận ở sau đời Hán,
Dạ thờ thân thuở loạn không lay.
Đƣơng cơn khói lửa mù bay,
Liền năm hoang liễm ít ngày đủ no.
Nơi rừng rậm kiếm đồ nuôi mẹ,
Nhặt quả dâu chia để làm hai.
Tặc quân trông thấy nực cƣời,
Hỏi sao bày đặt đôi nơi cho phiền?
Rằng quả ấy sắc đen thì ngọt,
Dâng mẹ già gọi chút tình con.
Còn là sắc đỏ chẳng ngon,
Cái thân cay đắng dám còn sợ chua.
Giặc nghe nói khen cho hiếu kỉnh,
Bƣớc lƣu ly mà gánh cang thƣờng.
Truyền quân của tiễn sẵn sàng,
Vó trâu một chiếc, gạo lƣơng một bầu.
Mừng trong dạ bƣớc mau nhẹ gót,
Về tới nhà miệng tỏ dâng qua.
Cho hay ngƣời cũng ngƣời ta,
Biết đâu đạo tặc chẳng là lƣơng tâm.
16- MẪN TỬ KHIÊN
Mẫn Tử Khiên tên là Tổn (Mẫn Tổn), ngƣời nƣớc Lỗ, học trò
của Đức Khổng Tử. Mẹ mất sớm, cha cƣới vợ kế sanh đặng 2
con. Cảnh mẹ ghẻ con chồng thật là khắc nghiệt, nhƣng Mẫn
Tử Khiên vẫn giữ một mực hiếu thảo với cha và mẹ kế, hoà
nhã với 2 em.
Mùa đông giá rét, 2 con của mẹ ghẻ đƣợc mặc áo bông ấm
áp, còn Mẫn Tử Khiên thì phải mặc áo lót bông lau không đủ
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ấm, lại còn phải đẩy xe đƣa cha đi dạo chơi. Vì quá lạnh, tay
Mẫn Tử Khiên tê cóng, phải rời xe ra.
Ngƣời cha thấy vậy
mới nghĩ lại, biết bà kế
mẫu quá hà khắc, liền
trở về nhà định đuổi bà
đi. Mẫn Tử Khiên khóc
lóc xin cha xét lại,
đừng đuổi kế mẫu đi,
vì nếu kế mẫu còn thì
chỉ có mình con chịu
rét mà thôi, nếu đuổi
kế mẫu thì chẳng
những con mà cả 2 em cũng đều phải chịu rét mƣớt khổ sở
nữa.
Ngƣời cha nghe theo, về nhà thuật chuyện lại cho kế mẫu của
Tử Khiên nghe, khiến bà cảm động. Lòng hiếu thảo của Mẫn
Tử Khiên đã cảm hóa đƣợc bà, khiến bà sửa mình và trở nên
một hiền mẫu.
Thầy Mẫn Tử rất đƣờng hiếu nghĩa,
Xót nhà huyên quạnh quẽ đã lâu.
Thờ cha sớm viếng khuya hầu,
Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn.
Trời đƣơng tiết đông hàn lạnh lẽo,
Hai em thời áo kép dày bông.
Chẳng thƣơng chút phận long đong,
Hoa lau nỡ để lạnh lùng một thân.
Khi cha dạo theo chân xe đẩy,
Rét căm căm nên xẩy rời tay.
Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay,
Nghiến răng rắp cắt đứt dây xƣớng tùy.
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Gạt nƣớc mắt chơn quì miệng gởi :
"Lạy cha xin xét lại nguồn cơn.
Mẹ còn, chịu một thân con,
Mẹ đi luống để cơ hàn cả ba."
Cha trông xuống cũng sa giọt tủi,
Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xƣa.
Cho hay hiếu cảm nên từ,
Thấm lâu nhƣ đá cũng rừ lọ ai?
17- TỬ LỘ
Tử Lộ, tự là Trọng Do,
ngƣời ở ấp Biện nƣớc
Lỗ, là học trò giỏi của
Đức Khổng Tử. Nhà
nghèo, Tử Lộ thƣờng
phải đi đội gạo rất xa
đem về nuôi cha mẹ
mà không nệ hà cực
nhọc. Không tiền mua
thức ăn, ông đi hái rau
lê rau hoắc nấu canh
dâng lên cha mẹ dùng đỡ.
Sau khi cha mẹ mất, ông qua nƣớc Sở đƣợc vua Sở trọng
dụng, ban cho quan tƣớc và bổng lộc cao sang. Trong cảnh
phú quí vinh hoa, ông thƣờng nhắc đến cha mẹ và lấy làm tiếc
là cha mẹ không còn sống để cùng vui hƣởng cảnh giàu sang,
nên Tử Lộ than rằng: Nay muốn ăn rau lê rau hoắc, đội gạo
nhƣ trƣớc chẳng đƣợc nữa, vì cha mẹ đã mất. Khổng Tử khen
Tử Lộ là ngƣời thận trọng và chí hiếu.
Thầy Tử Lộ cũng ngƣời nƣớc Lỗ,
Thờ hai thân từng bữa canh lê.
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Thƣờng khi đội gạo đi về,
Xa xôi trăm dặm nặng nề hai vai.
Đỉnh huê biểu từ khơi bóng hạc,
Gót Nam du nhẹ bƣớc tang bồng.
Xe trăm cỗ, thóc muôn chung,
Ngồi chồng đệm ghép ăn chồng vạc cao.
Thân phú quí ngắm vào thêm tủi,
Đức cù lao chạnh tới càng đau.
Nào khi đội gạo canh rau,
Muốn còn nhƣ cũ dễ hầu đƣợc ru!
Lòng thắc mắc nghìn thu vẫn để,
Biết bao giờ cam chỉ đền công.
Cho hay dạ hiếu không cùng,
Dẫu Tam Công chẳng đổi lòng thần hôn.
18- LÃO LAI TỬ
Lão Lai Tử, ngƣời
nƣớc Sở, sanh vào
thời Xuân Thu, thờ cha
mẹ rất hiếu thảo. Lúc
ông đƣợc 70 tuổi mà
cha mẹ vẫn còn sống
rất thọ. Ông sợ cha mẹ
buồn khi thấy mình già
nên ông thƣờng mặc
quần áo sặc sỡ rồi
múa hát trƣớc mặt cha
mẹ để làm vui cha mẹ; lại có khi bƣng nƣớc giả bộ trợt té ngồi
khóc oa oa nhƣ con nít làm cha mẹ phải bật cƣời.
Lão Lai Tử đời Châu cao sĩ,
Thờ hai thân chẳng trễ ngọt bùi.
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Tuổi già đã đúng bảy mƣơi,
Nói năng chẳng chút hở môi rằng già.
Khi thong thả mẹ cha ngồi trƣớc,
Nhảy lăn vào bắt chƣớc trẻ thơ.
Thấp cao điệu múa nhởn nhơ,
Xênh xang màu áo bạc phơ mái đầu.
Chốn đƣờng thƣợng khi hầu bƣng nƣớc,
Giả làm điều ngã trƣớc thềm hoa.
Khóc lên mấy tiếng oa oa,
Tƣởng chừng lên bảy lên ba thuở nào.
Trên tuổi tác trông vào vui vẻ,
Án đình vi gió thụy mƣa xuân.
Cho hay nhân tử sự thân,
Trong trăm năm đặng mấy lần ngày vui.
19- DIỄM TỬ
Diễm Tử, sanh đời nhà
Châu, phụng dƣỡng
cha mẹ rất hiếu thảo.
Khi cha mẹ già, mắt
lòa, lại thèm uống sữa
hƣơu từng ngày. Diễm
Tử lập kế, lấy da hƣơu
khô may làm quần áo
giả làm hƣơu con, rồi
vào rừng lẫn vào đám
hƣơu, đến gần hƣơu mẹ, vắt sữa hƣơu mẹ, đem về cho cha
mẹ dùng.
Một hôm, bọn thợ săn vào rừng săn thú, thấy Diễm Tử trong
lốt hƣơu tƣởng là hƣơu thiệt, định giƣơng cung bắn chết.
Diễm Tử vội la lớn rồi trút bỏ lớp da hƣơu, giải bày sự việc.
Bọn thợ săn mến phục Diễm Tử là ngƣời mƣu trí và hiếu thảo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Châu Diễm Tử làm con rất thảo,
Chiều hai thân tuổi lão niên cao.
Mắt trần khuất nguyệt mờ sao,
Sữa hƣơu, ngƣời vẫn ƣớc ao từng ngày.
Vật khó kiếm không hay thƣờng dõi,
Phải lo phƣơng tìm tõi cho ra.
Hƣơu khô tìm lấy lột da,
Mặc làm sắc áo để hòa lẫn theo.
Chốn non thẳm tìm vào bầy lứa,
Sẽ dần dà lấy sữa nuôi thân.
Bỗng đâu gặp lũ đi săn,
Rắp buông tên bắn không phân vật ngƣời.
Đem tâm sự tới nơi bày tỏ,
Chút hiếu tình nghe rõ cũng thôi.
Cho hay chung một tánh Trời,
Tấm son cũng động đƣợc ngƣời võ phu.
20- ĐỔNG VĨNH
Đổng Vĩnh, sanh vào
thời Hậu Hán, nhà rất
nghèo, nhƣng ở với
cha mẹ rất hiếu thảo.
Khi cha mất, trong
nhà không có tiền để
lo việc tang cho cha,
ông đến nhà một
ngƣời phú hộ để xin
6
vay tiền và cam kết
khi xong đám tang
cha thì ông sẽ đến dệt đủ 300 tấm lụa lấy công trừ nợ.
Nhờ số tiền vay nầy, Đổng Vĩnh lo việc tang cho cha xong xuôi
tốt đẹp. Ông liền thu xếp công việc để qua nhà ngƣời phú hộ
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dệt lụa trừ nợ. Dọc đƣờng đi, Đổng Vĩnh gặp một ngƣời con
gái xinh đẹp và thùy mị, cùng hứa hẹn kết nghĩa trăm năm
nhƣng giao kết sau khi dệt xong 300 tấm lụa. Ngƣời con gái
nói rằng nàng rất thạo nghề dệt lụa, nên xin theo chàng đến
nhà phú hộ giúp chàng dệt cho mau xong. Nhờ có nàng phụ
giúp, Đổng Vĩnh dệt xong 300 tấm lụa rất mau và lụa rất đẹp.
Cả hai cùng trở về nhà và khi đi ngang qua chỗ gặp nàng
trƣớc đây, ngƣời con gái nói với Đổng Vĩnh rằng:
- Tôi là Chức Nữ trên Trời, nhơn thấy anh nhà nghèo mà có
lòng chí hiếu, nên xuống giúp công cho anh trả nợ, nay chẳng
đặng đứng lâu. Nói dứt thì mây giăng mù mịt, nàng đằng vân
bay mất.
Đến đời nay, chỗ đó còn cái giếng giặt tơ làm dấu tích.
Đời Hậu Hán có ngƣời Đổng Vĩnh,
Nhà rất nghèo mà tánh rất thành.
Thấu chăng, chăng thấu Trời xanh,
Phụ tang để đó, nhân tình còn chi.
Liều thân thể làm thuê công việc,
Miễn cầu cho thể phách đƣợc yên.
Cực ngƣời thay nhẽ đồng tiền,
Đem thân hiếu tử băng miền phú gia.
Bỗng gặp kẻ đàn bà đâu đó,
Xin kết làm phu phụ cùng đi.
Lụa ba trăm tấm dệt thuê,
Trả xong nợ ấy mới về cùng nhau.
Đến chốn gặp bỗng đâu thoạt biến,
Là Tiên Cô Trời khiến giúp công.
Cho hay Trời vốn chiều lòng,
Há rằng cao thẳm ngàn trùng cách xa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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21- GIANG CÁCH
Giang Cách, ngƣời
đời Hậu Hán, mồ côi
cha từ lúc còn bé, thờ
mẹ rất hiếu. Gặp lúc
loạn lạc, Giang Cách
cõng mẹ chạy đi lánh
nạn. Giữa đƣờng quân
giặc bắt đƣợc hai mẹ
con. Ông khóc lóc van
xin thảm thiết cho
đƣợc sống để nuôi mẹ
già. Quân giặc động lòng tha cho. Giang Cách đƣa mẹ qua ở
đất Hạ Bì, ngày ngày cố sức đi làm thuê nuôi mẹ cho qua cơn
loạn lạc.
Hán Giang Cách cô đơn từ bé,
Bƣớc truân chuyên với mẹ đồng cƣ.
Đƣơng cơn loạn lạc bơ vơ,
Một mình cõng mẹ ngẩn ngơ dọc đƣờng.
Từng mấy độ chiến trƣờng gặp giặc,
Giặc cố tình hiếp bắt đem đi.
Khóc rằng : Thân mẹ lƣu ly,
Tuổi già bóng chiếc biết thì cậy ai.
Giặc nghe nói thoắt thôi chẳng nỡ,
Rồi dần dà qua ở Hạ Bì.
Dấn mình gánh mƣớn làm thuê,
Miễn nuôi đƣợc mẹ quản gì là thân.
Mỗi đồ vật sắm lần no đủ,
Áng xuân phong tƣơi nét từ nhan.
Cho hay những lúc gian nan,
Thật vàng dẫu mấy lửa than cũng vàng.
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22- SƢU KIỀM LÂU
Sƣu Kiềm Lâu, ngƣời
nƣớc Tề, tánh rất có
hiếu, đƣợc làm quan
lịnh ở huyện Sàn Lăng,
đến nhận chức chƣa
đƣợc 10 hôm thì xảy
đâu lòng ông kinh
hoảng lạ thƣờng, mình
đổ mồ hôi nhƣ tắm, thì
ông biết cha mẹ ở nhà
chắc là có việc gì xảy
ra chẳng lành. Ông xin từ quan để trở về nhà, mới hay cha
bịnh nặng đã 2 ngày. Lƣơng y nói rằng: Nếu muốn biết bịnh
khó dễ thì nếm thử phẩn, nhƣ có vị đắng thì chữa khỏi, còn có
vị ngọt thì rất khó trị. Sƣu Kiềm Lâu nếm phân thử thì cảm
thấy có vị ngọt, lòng rất lo sợ tánh mạng của cha già Đêm
đêm, ông đốt hƣơng nhắm sao Bắc Đẩu khấn nguyện cho cha
hết bịnh. Sau đó, ông mơ thấy một ngƣời đến đƣa ra một cái
thẻ vàng có chữ: Sắc Trời cho bình an. Quả nhiên, mấy ngày
hôm sau thì cha ông uống thuốc khỏi bệnh.
Quan Thái Thú nghe ông Sƣu Kiềm Lâu có lòng hiếu nhƣ vậy
nên cho ông phục chức quan trở lại.
Sƣu Kiềm Lâu có danh Tề quốc,
Huyện Sàn Lăng nhận chức thân dân.
Tới nha chƣa đƣợc một tuần,
Mồ hôi nhƣ dội, tâm thần thƣờng đau.
Treo ấn ruổi vó câu bƣơn bả,
Về thăm cha bệnh đã hai ngày.
Nếm dơ vâng cứ lời thầy,
Ngọt ngào đầu lƣỡi, chua cay trong lòng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thấy sách dạy "bệnh trung nguy khổ "
Ƣớc làm sao bệnh đỡ mới cam.
Đêm đêm hƣớng Bắc triều tam,
Xin đem tánh mạng thay làm thân cha.
Lòng cầu khẩn thấu tòa tinh tú,
Chữ bình an vui thú đình vi.
Cho hay máy động huyền vi,
Thay mình truyện trƣớc còn ghi Kim Đằng.
23- HOÀNG ĐÌNH KIÊN
Hoàng Đình Kiên sinh
vào đời nhà Tống, hiệu
là Sơn Cốc, còn có tên
là Tăng Trực, làm quan
Thái Sử triều vua
Nguyên Hựu, thờ cha
mẹ rất hiếu thảo. Tuy
làm quan chức cao,
trong nhà có nhiều tôi
tớ, nhƣng ông tự mình
chăm sóc những thứ
đồ dùng để tiểu tiện của cha mẹ, dù dơ bẩn thế nào, ông cũng
chính tay lau rửa, không để cho đày tớ làm.
Triều Nguyên Hựu có thầy Tăng Trực,
Là họ Hoàng ngồi chức Sử thần.
Ơn vua đã nhẹ tấm thân,
Phận con vẫn giữ thờ thân nhƣ ngày.
Đồ dơ bẩn tự tay lau chuốt,
Việc tầm thƣờng chẳng chút đơn sai.
Há rằng sai khiến không ai,
Đem thân quan trọng thay ngƣời gia nô.
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Chức nhân tử phải cho cần khổ,
Có mẹ cha mới có thân ta.
Cho hay đạo chẳng ở xa,
Hãy làm hiếu tử mới ra trung thần.
24- TĂNG TỬ
Tăng Tử, tên là Sâm,
tự là Tử Dƣ, ngƣời ở
ấp Vũ Thành nƣớc Lỗ,
sanh vào thời Xuân
Thu, là học trò giỏi của
Đức Khổng Tử, đƣợc
đời sau tôn là Tông
Thánh trong hàng Tứ
Phối, truy tặng là
Thành Quốc Công.
Tăng Tử phụng dƣỡng
cha mẹ rất hiếu thảo. Bữa ăn nào cũng rán mua đủ rƣợu thịt
cho cha mẹ dùng. Khi cha mẹ ăn xong, đồ ăn dƣ lại, cha mẹ
muốn cho ai thì ông vâng lời đem cho ngƣời ấy.
Cảnh nhà hàn vi, ông thƣờng vào rừng đốn củi. Có một ngƣời
khách đến chơi, Mẹ muốn gọi ông về ngay nhƣng không biết
phải làm thế nào. Trong lúc lúng túng, bà cắn vào đầu ngón
tay thật đau. Tăng Tử đang chặt củi trong rừng, chợt cảm thấy
lòng quặn đau kỳ lạ, e có việc không hay xảy đến cho mẹ nên
vội thu xếp gánh củi trở về nhà. Gặp mẹ mới giải rõ nguồn
cơn. Thật là cốt nhục tình thâm tƣơng cảm.
Đời Châu mạt có Thầy Tăng Tử,
Thờ mẹ cha thì giữ chí thành.
Bữa thƣờng rƣợu thịt ngon lành,
Cho ai vâng cứ đành rành không sai.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhà bần bạc thƣờng đi hái củi,
Quãng mù xanh thui thủi non sâu.
Mẹ ngồi tựa cửa bóng sau,
Nhơn khi khách đến trông mau con về.
Rối trong dạ nhơn khi cùng túng,
Cắn ngón tay cho động lòng con.
Trong non bỗng chốc bồn chồn,
Quặn đau khúc ruột bƣớc dồn gót chơn.
Quì dƣới gối kề gần thƣa hỏi,
Lắng bên tai tỏ rõ nguồn cơn.
Cho hay từ hiếu tƣơng quan,
Non Đồng tuy lở, không hàn tiếng chuông.
PHẦN KẾT:
Bấy nhiêu tích cổ nhơn về trƣớc,
Cách ngàn xƣa nhƣ tạc một lòng.
Kể chi kẻ đạt ngƣời cùng,
Lọt lòng ai trốn khỏi vòng di luân.
Buổi công hạ cảm thân dày đội,
Xa hƣơng quan gần cõi Thánh Hiền.
Trông vào những thẹn bóng đèn,
Muốn lƣu gia phạm, nên truyền quốc âm.
Dịch giả : LÝ VĂN PHỨC
Nhận xét: Trong 24 gƣơng hiếu thảo mà Ông Quách Cự
Nghiệp chọn ra từ trong các truyện tích xƣa, nếu đứng về
phƣơng diện khoa học mà xét thì các điển tích này không
đƣợc hoàn hảo. Tuy nhiên ngƣời Á Đông có tinh thần nhạy
bén, dễ cảm thông, thế nên nó vẫn có một giá trị sâu sắc nên
mới tồn tại đến ngày nay. Về phƣơng diện Dịch lý thì con số
24 mang rất nhiều ý nghĩa: nó là 24 tiết khí vận hành, ngƣời có
24 chiếc xƣơng sƣờn chở che lồng ngực.
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Trong ba đức: TRUNG-HIẾU-NGHĨA mà Hiếu đứng vào giữa
và quan trọng vô cùng. Cái Hiếu vốn bẩm sinh chớ không thể
học đƣợc.

NHỊ THẬP TỨ TIẾT
E: Twenty four weathers.
F: Vingt quatre temps.
Nhị: Hai, thứ nhì. Nhị thập tứ: 24. Tiết: thời tiết, khí hậu. Nhị
thập tứ Tiết là 24 tiết khí hậu trong một năm.
Ngƣời Tàu thuở xƣa nhận thấy trong 1 năm có 24 tiết khí hậu
khác nhau, đặc biệt ở vùng sông Hoàng Hà, gọi là Nhị thập tứ
Tiết, kể ra sau đây:
Ngày-tháng dƣơng lịch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiểu hàn:
Đại hàn:
Lập Xuân:
Vũ thủy:
Kinh trập:
Xuân phân:

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Thanh minh:
Cốc vũ:
Lập Hạ:
Tiểu mãn:
Mang chủng:
Hạ chí:

13.
14.
15.

Tiểu thử:
Đại thử:
Lập Thu:

lạnh ít
lạnh nhiều
đầu mùa Xuân
mƣa nƣớc
sâu nở
giữa mùa Xuân
(ngày và đêm dài bằng nhau)
trong sáng
mƣa rào
đầu mùa Hạ
hạt trƣớng
lúa trổ
giữa mùa Hạ
(ngày dài nhất)
nắng ít
nắng nhiều
đầu mùa Thu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày-tháng dƣơng lịch:
16.
17.
18.

Xử thử:
Bạch lộ:
Thu phân:

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hàn lộ:
Sƣơng giáng:
Lập Đông:
Tiểu tuyết:
Đại tuyết:
Đông chí:

nắng nhạt
sƣơng trắng
giữa mùa Thu
(ngày và đêm dài bằng nhau)
sƣơng lạnh
sƣơng sa xuống
đầu mùa Đông
tuyết ít
tuyết nhiều
giữa mùa Đông
(đêm dài nhứt)

23-8
07-9
23-9
08-10
23-10
07-11
22-11
07-12
22-12

Ngày dƣơng lịch ghi trên theo các Tiết có thể xê dịch 1 ngày vì
năm nhuận của dƣơng lịch (tháng 2 có 29 ngày).
Trong dƣơng lịch, ngƣời ta coi 4 Tiết: Xuân phân, Hạ chí, Thu
phân, Đông chí là 4 ngày đầu mùa, nhƣng trong âm lịch thì 4
ngày đó đƣợc xem là giữa mùa, còn các ngày đầu mùa thì lại
bắt đầu sớm hơn 3 Tiết, vào những ngày: Lập Xuân, Lập Hạ,
Lập Thu và Lập Đông.
Phân tích lịch 24 Tiết của Trung quốc, ta thấy mỗi Tiết kéo dài
15 đến 16 ngày, có nêu đặc điểm khí hậu quan hệ đến nông
nghiệp.
Lịch 24 Tiết của Trung quốc có những ƣu điểm sau đây:
Một là xác định các mùa bằng ngày mặt trời.
Hai là tính các mùa khá chi tiết.
Ba là chỉ đƣợc sự diễn biến của thời tiết, khí hậu nóng lạnh,
nắng mƣa và ảnh hƣởng của chúng đối với mùa màng.
Lịch 24 Tiết nói trên chỉ đúng ở vùng lƣu vực sông Hoàng Hà
và sông Trƣờng giang ở Trung quốc, thuộc vùng ôn đới; còn ở
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nƣớc ta thuộc vùng nhiệt đới, không có tuyết nên khí hậu ở
nƣớc ta có nhiều điểm khác biệt hơn ở Trung quốc.

NHỊ TRẤN OAI NGHIÊM
Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này, Đức Chí-Tôn mở Đạo không
lập Tam giáo nhƣ hai kỳ trƣớc, mà Ngài chỉ lập Tam Trấn Oai
Nghiêm thay quyền Tam giáo, thì: Đức Lý Đại Tiên:
- Thái Bạch Kim-Tinh là Nhứt Trấn oai nghiêm thay Tiên giáo.
- Đức Phật Quan Âm, Nhị trấn oai nghiêm thay quyền Phật
giáo
- Đức Quan Thánh Đế quân là Tam Trấn Oai nghiêm thay
quyền Thánh giáo. Ba Ngài đã thể hiện đủ nét: BI- TRÍ- DŨNG
để nhơn sanh noi theo mà tu hành đúng theo chơn pháp trong
buổi Tam Kỳ Cứu thế và Chuyển thế này.
Ngày 15-01-Canh Ngọ (dl: 13-02-1930) Đức Quan-Âm giáng
Cơ dạy tiếp: Hƣơng Thanh Hiền muội, nghe Chị phân, Buổi
Chí-Tôn lập Đạo, Kim-Mẫu cậy Chị cầm quyền Nhị Trấn Oai
Nghiêm thì Chị cũng vì Hiền-muội và toàn thể Nữ-phái ra cam
lãnh lịnh. Khi Ngọc-Hƣ nhứt định không lập Nữ-phái, Chị đã
quì tại Điện Bạch-Ngọc trọn ba ngày mà cầu khẩn. Nhờ lấy cớ
Tà-quyền nhiễu hại lƣơng sanh mà làm cớ, lại hứa rằng: Có
Nữ-phái dây thân ái mới buộc chặc tình đời, Cửu-Trùng-Đài và
Hiệp-Thiên Đài mới làm đặng. Nào dè ngày nay thế này! Chí
Tôn cho Chị là thất nguyện. Nếu không vì lòng Đại-Từ-Bi của
Chí-Tôn thì tội ấy đủ làm cho Chị phải luân hồi chuyển kiếp
một phen nữa. Chị chẳng biết phƣơng chi dạy-dỗ Nữ phái,
phải cầu với Diêu Trì, có Cửu-Nƣơng giúp sức đặng khai
trƣờng Qui-Thiện, đặng dạy-dỗ mấy Em. Chị tƣởng mấy Em
làm chủ nơi đây mới đáng, y theo Cao Thƣợng-Phẩm liệu…"
Quan Thế Âm Bồ Tát 觀世音菩薩 là nghĩa gì?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

159

- Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có
lòng Đại Từ Đại Bi và thƣờng hay cứu khổ cứu nạn, cho nên
chúng sanh đâu đâu cũng thờ và tụng niệm đến danh hiệu của
Ngài. Ba chữ "Quán Thế Âm" nói lên đƣợc lòng thƣơng vô
lƣợng vô biên của Ngài, lúc nào Ngài cũng lắng nghe âm
thanh ở thế gian, nơi nào, lúc nào có tiếng kêu đau, kêu khổ
của chúng sanh thì Ngài đều đến cứu giúp, hóa độ.
Trong kinh Pháp Hoa có câu: "Khổ não chúng sinh, nhất tâm
xƣng danh, Bồ Tát tức thì quan kỳ âm thanh, giai đắc giải
thoát. Dĩ thị danh Quan Thế Âm" 苦惱眾生, 一心稱名,
菩薩即時觀其音聲, 皆得解脫, 以是名觀世音 nghĩa là chúng
sanh bị khổ não mà nhứt tâm niệm đến tên Bồ Tát, tức thì
Ngài xem âm thanh của chúng sanh mà độ cho đƣợc giải
thoát. Vì thế, nên gọi Ngài là Quan Thế Âm.
Ngƣời Đời thƣờng gọi tắt là Quan Âm. Ngài còn có hiệu là
Quán Tự Tại Bồ Tát, có nghĩa là quán chiếu thâm sâu, giác
ngộ tự tại mà cứu độ chúng sinh.
Đức Quán Thế Âm có phép thần thông quảng đại, thƣờng hay
biến hiện nhiều sắc tƣớng để cứu giúp chúng sanh, nên ngƣời
đời thƣờng thờ Ngài bằng nhiều tƣợng khác nhau.
- "Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ
千手千眼觀世音菩 薩 tƣợng có nghìn tay nghìn mắt.

Tát"

- "Chuẩn Đề Quan Âm’ 準 提 觀 音 là Tƣợng có ba mắt và
mƣời tám tay.
- "Nam Hải Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh
Cứu Khổ, Linh Cảm Quan Âm Bồ Tát" 南海圓通教主,
大慈大悲, 尋聲救苦, 靈感觀世音菩薩 Danh hiệu nầy có nghĩa
là Đức Quan Thế Âm làm Giáo Chủ Đạo Viên Thông ở miền
Nam Hải, thƣờng tìm tiếng kêu mà cứu khổ, rất cảm ứng và
rất linh thiêng.
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- Quan Âm Nữ Phật 觀音女佛 là Tƣợng một ngƣời phụ nữ,
cho nên còn gọi là Phật Bà Quan Âm, do hai sự tích: Quan Âm
Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính.
Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Quan Thế Âm là một
Nữ Phật Tông, tƣợng trƣng cho tình thƣơng của một bà mẹ
hiền, đứng trên hoa sen, tay cầm cành dƣơng liễu để tiếp dẫn
chúng sanh và bình Nƣớc Cam-Lồ để rƣới tắt các phiền não.
Trụ Xứ của Ngài là Nam Hải, nên còn đƣợc gọi Nam Hải Quan
Âm hay Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan Âm Nhƣ Lai. Ngài đƣợc
Đức Chí Tôn phong làm Nhị Trấn Oai Nghiêm Thƣờng Cƣ
Nam Hải Quan Âm Nhƣ Lai để đại diện cho Phật trong thời
Tam Kỳ Phổ Độ.
Bát Nƣơng có giáng cơ cho biết về Đức Quan Âm nhƣ: "Dƣới
quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nƣơng trông nom về cơ
giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật
trông nom về cơ Phổ Độ mà Quan Thế Âm Bồ Tát là Đấng
cầm đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát ngự tại Cung Nam Hải, ở An
Nhàn Động, còn Cung Diêu Trì thì ở tại Tạo Hóa Thiên".

NHỊ XÁC THÂN
E: The perisprit.
F: Corps astral.
Nhị xác thân là Xác thân thứ nhì. Con ngƣời có Tam thể xác
thân: Thể thứ nhứt là Xác thân phàm do cha mẹ phàm trần
sanh ra và đƣợc nuôi dƣỡng bằng vật chất phàm trần; Thể thứ
nhì gọi là Nhị xác thân, là xác thân thiêng liêng hay Chơn thần,
do Ðức Phật Mẫu dùng nguyên khí nơi Diêu Trì Cung tạo nên;
Thể thứ ba là Chơn linh hay linh hồn, là điểm Linh quang do
Ðức Chí Tôn ban cho. Chơn linh điều khiển Chơn thần, Chơn
thần điều khiển xác phàm. Thầy cắt nghĩa về đệ Nhị Xác thân:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Mỗi kẻ phàm dƣới thế nầy đều có hai xác thân: Một phàm gọi
là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là Spirituel, mà cái Thiêng
liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có
thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Cái xác vô
hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi Tinh- Khí- Thần mà
luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi xác phàm
xuất ra thì lấy hình ảnh xác phàm nhƣ khuôn in rập. Còn khi
đắc đạo mà có Tinh- Khí, không có Thần thì không thế nhập
mà hằng sống đặng. Còn có Thần không có Tinh- Khí thì khó
huờn đặng Nhị xác thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới
đặng. Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà
trong khí Tiên Thiên thì hằng có điển quang. Cái Chơn thần
buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí, ra khỏi
ngoài Càn khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí
Tiên, chí Phật, mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng. Phải có một
thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn thần tinh khiết. Nếu nhƣ
các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà
giải tán cho đặng. Nhƣ rủi bị huờn, thì đến khi đắc đạo, cái
trƣợc khí ấy vẫn còn, mà trƣợc khí thì lại là vật chất tiếp điển
(bon conducteur d'électricité) thì chƣa ra khỏi lằn không khí đã
bị sét đánh tiêu diệt. Còn nhƣ biết khôn thì ẩn núp tại thế mà
làm một bậc Nhân Tiên thì kiếp đọa trần cũng còn chƣa mãn.
Vì vậy, Thầy buộc các con phải trƣờng trai mới đặng luyện
đạo". Thủ cơ hay là Chấp bút phải để cho thần, tâm tịnh mới
xuất Chơn thần ra khỏi phách đặng hầu Thầy nghe dạy. Khi
chấp thủ thì tay tuân theo Chơn thần nói lại mà viết ra, mƣờng
tƣợng nhƣ con đặt để, con hiểu đặng vậy. Chơn thần là gì?
- Là nhị xác thân (périsprit), là xác thân thiêng liêng. Khi còn ở
nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo
níu. Cái Chơn thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu
vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi
mình, nhƣ đắc Đạo, có thể xuất ra trƣớc buổi chết mà vân du
Thiên ngoại. Cái Chơn thần ấy mới đặng phép đến trƣớc mặt
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Thầy.Nhƣ chấp cơ mà mê thì Chơn thần ra trọn vẹn khỏi xác.
Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, Thầy nói tên chữ,
xác nó cầm cơ viết ra, ngƣời đọc trật chữ, nó nghe đặng,
không chịu, Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.
Còn chấp bút, khi Thầy đến thì làm cho thần con bất định một
lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo mà
viết. Ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt,
mới thấu đáo Càn khôn, tinh thông vạn vật đặng."

NHIỆM KỲ
任期
Các Tôn-giáo xƣa kia khi lập giáo thì vị Giáo-chủ có tiên tri
nhiệm kỳ của mình, nhƣ:
- Phật giáo định nhiệm kỳ 2.500 năm là đến thời-kỳ mạt pháp.
- Thiên-Chúa-Giáo thì định nhiệm kỳ trong 2.000 năm.
- Đức Chí-Tôn khai mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ có tiên tri
nhiệm kỳ của Đạo Cao-Đài là thất ức niên, tức là bảy trăm
ngàn năm (700.000). Mỗi thời kỳ hay là mỗi nguơn hội thì có
mở một kỷ nguyên mới để cho nhơn loại bƣớc lên một bƣớc
cao hơn trên con đƣờng tấn hoá. Nguơn hội này sẽ mở một kỷ
nguyên mới cho hạng Thần Thông Nhơn ra đời. Nhiệm kỳ của
Đạo Cao-Đài định thất ức niên kể ra quá lâu dài đối với nhiệm
kỳ của Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
Do đâu Đạo Cao-Đài có nhiệm kỳ quá lâu nhƣ vậy?
- Vì Đạo Cao-Đài lập ra với chủ trƣơng nền Đạo biến chuyển
theo mức tiến hoá của nhơn sanh, chứ không đặt một giáo
điều bất di bất dịch, vì làm nhƣ vậy sau một thời gian những
giáo điều ấy không theo kịp trình độ tiến hoá của nhơn sanh, vì
trong lúc ngƣời ta đi tới mà mình đứng một chỗ, không đi thì
mình hoá ra lùi và lạc hậu. Khi ấy nền Đạo không thể đủ năng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lực cung cấp những món ăn tinh thần, đủ sức thoả mãn nhu
cầu đòi hỏi của trí lự tinh thần của nhơn loại và từ đó Tôn giáo
hoá ra lạc hậu làm cho nhơn sanh phải xa lần để đi tìm một
món ăn tinh thần khác có thể thoả mãn nhu cầu đòi hỏi của
họ."

NHIỆM MẦU
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện là phép nhiệm mầu,
Tóm thâu thiên hạ hồi đầu cửa tu.

NHIỄM TRẦN THÌ SA ĐỌA
Thất Nƣơng giáng Cơ nói:
"Em may nghe đặng câu đờn thê thảm, tiếng ngâm ngọt ngào
nhắc nỗi tâm tƣ kiếp sanh buổi nọ.
Ôi! Đời ôi! Mi đã làm cho thiếp phải chịu đau đớn với mi
dƣờng nào? Đáng lẽ thiếp phải oán hận chê bỏ mi mới phải,
nào dè khối tình thâm trọng nơi tâm thiếp là nơi bí mật mà mi
đủ quyền hành năng lực khƣơi mở áo ngoài nó ra để lòi trái
tim thân ái của thiếp.
Ôi! Câu hờn giọng thảm ai khéo bày trò. Ôi! Tánh hoài tình ai
gây nên mối? Cái đời đã gọi là vô vị mà ai dè cho tới bậc Thần
Tiên thoạt trông đến cũng phải nghiễm nhiên yêu trọng. Hỏi cái
trọng ấy do đâu nói thử?
- Thƣa Nhị tỷ, đứng dậy hiểu câu hỏi của em rồi trả lời coi
trúng chăng cho em học với.
Đứng dậy mấy em, con Tranh.
Cƣời... Vì THƢƠNG mà thôi, Nhị tỷ ôi!
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Thiếp rủi qui Tiên trƣớc cha mẹ. Thiếp nhớ mơ màng lại thì
chính bởi thƣơng cha nhớ mẹ mà khổ lúc xuất hồn, còn các
bậc Thần Tiên thì cũng ngùi ngùi nhớ kiếp sanh chịu khổ mới
đoạt vị cao thăng. Nhớ nỗi khổ ấy lại mặn nồng bằng mƣời
nhớ tình sinh dục. Vì cớ nên hoàn thuốc nhiễm trần đã thấm
vào cốt tủy nhƣ ghiền thuốc ghiền trà, hễ mùi nó vừa bay
ngang qua mũi thì đã nhắc nhở những kiếp luân hồi chịu thảm
sầu cùng thế sự.
Bởi vậy, Thiên điều đã hiểu sơ yếu nên định Pháp rất nghiêm:
Hễ nhiễm trần thì sa đọa.
Ôi! Những bậc cao siêu nhƣ hàng Tiên Phật ngày nay đƣơng
mang cốt nhục thi hài, đã chẳng đủ phƣơng chống cự, đối thủ
với dạ thƣơng đời, nên cam thọ phận, phòng nêu gƣơng vị
chúng sanh hơn vị ngã, để lƣu tánh đức cho đời, dụng làm cơ
quan bảo tồn sanh mạng. Em tƣởng chỗ cao kỳ nơi cõi Hƣ linh
chỉ có một điểm là TOÀN ÁI mà thôi.
Mấy em mong cho hàng phụ nữ để trọn tấc dạ thƣơng nhau
thì dầu cho mấy từng Trời nhặt nhiệm thế nào cũng đi tới. Em
luận dài quá làm cho mấy chị mấy em mệt, xin cam lỗi."
Bảo-Đạo Chơn Quân: 9-10-Kỷ Sửu (dl: 28-11-1949).
"Hèn lâu, Qua mắc lo với Đức Cao Thƣợng Phẩm cho cơ Đạo
đặng mau chóng để làm gƣơng cho mặt thế ngày mai, cho
toàn cả nhơn sanh đặng biết nhiệm mầu huyền vi của Đức Chí
Tôn và cả chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nay đã đến thời kỳ
Năm Châu đặng hiểu biết mối Đạo TRỜI. Vậy mấy em ráng lo
sao cho tròn phận sự một ngƣời con hiếu của Chí Tôn.
Từ tạo Thiên lập Địa tới giờ, biết bao Thần, Thánh, Tiên, Phật
thọ lịnh Ngọc Hƣ xuống trần dạy Đạo, nhƣng vì vật dục sở tế,
khí bẩm sở câu, làm cho cả con cái của Chí Tôn đều bị nhiễm
trần mà không đặng hồi cựu vị. Nay các em đã lãnh lịnh NgọcHƣ mà nỡ để cho sanh linh chịu hồi chìm đắm hay sao? Mấy
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em nên cầm cờ Đạo đi khắp mọi nơi, rồi làm nhƣ Quan
Phƣơng Bá nhà Châu để dựng nền Nhân Nghĩa cho đời rõ
thêm. Có vậy, nhơn sanh hiểu đặng rồi mới nạp mình vào cửa
Thánh. Bằng chẳng đặng vậy thì nhơn sanh lầm đƣờng lạc
nẻo rất nhiều, lại uổng một kiếp sanh đã gặp kỳ khai Đạo, đến
lúc lâm chung, hồn ra khỏi xác, mới biết tự hối ăn năn mà phải
chịu luật Thiên điều trừng trị... biết bao phen mới trở về cùng
Chí Tôn đặng."

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

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT (Phật Học)
然 燈 古 佛
E: Dipankara.
F: Bouddha ancien.
Nhiên Đăng Phật gọi theo tiếng Phạn (S, P: dīpaṅkara) là vị
Phật của thời quá khứ nên gọi Cổ Phật, từng sống cách thời
đại chúng ta vô lƣợng kiếp.(Nhiên là đốt cháy, Ðăng là cây
đèn, Cổ Phật là vị Phật xƣa) dịch ra Hán văn: Nhiên Ðăng
Phật hay Ðịnh Quang Phật 定光佛 Ðức Phật này là vị đầu tiên
của 24 vị Phật trƣớc Đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu Ni.
Tƣơng truyền dƣới thời Nhiên Ðăng Phật thì Đức Thích-ca là
một nhà sƣ khổ hạnh tên là Thiện Huệ (s: sumedha). Với
Thiên nhãn thông, Nhiên Ðăng Phật nhận ra Thiện Huệ sẽ
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thành Phật dƣới tên Cồ-Đàm (gautama) và thụ ký cho Thiện
Huệ. Phật Nhiên Ðăng đƣợc xem là vị Phật quan trọng nhất
trong các vị, trƣớc Thích-ca. Ngài là vị đại diện cho Phật quá
khứ tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp Di-Lặc đƣợc xem là đại diện
cho Phật vị lai. Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao
"80 trƣợng", giáo hóa 84.000 vị A-La-Hán, Ngài sống 100.000
năm. Tháp đựng Xá-Lợi-Phật Nhiên-Ðăng cao 36 do-tuần (s:
yojana ) Từ 15-20km.
Kinh Trí Ðộ Luận viết: Nhƣ Nhiên Ðăng Phật, khi sanh ra,
chung quanh thân sáng nhƣ đèn, cho nên gọi là Nhiên Ðăng
Thái Tử. Khi tu thành Phật thì gọi là Nhiên Ðăng Phật, xƣa gọi
là (Định) hay Ðính Quang Phật. Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật
giáng sanh nơi nƣớc Ấn Ðộ và mở Phật giáo tại đây vào thời
Nhứt Kỳ Phổ Ðộ. Bên Phật giáo ở Trung Hoa, ngƣời ta thƣờng
thờ Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chung với Đức Thích Ca Mâu Ni
và Đức Di-Lạc Vƣơng Phật, để gọi là thờ Tam Thế Chƣ Phật
三世諸佛 (Đời quá khứ, hiện tại và tƣơng lai)
Theo giáo lý của Ðạo Cao Ðài thì:
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật, giáng trần vào thời vua Hiên Viên
Huỳnh Ðế bên Tàu (2697 trƣớc Chúa giáng sinh), mở Phật
giáo thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, trƣớc Ðức Phật Thích Ca 2074
năm.
Thánh ngôn I/31 dạy:"…Các con phải bỏ xác trần, mà bông
trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn thần lại
biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một
Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chƣ Phật, chƣ Tiên, chƣ
Thánh, chƣ Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế
Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con. Nhƣ kẻ bên
Phật giáo tặng Nhiên Ðăng là Chƣởng giáo, Nhiên Ðăng vốn
sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế. Ngƣời ta gọi Thích Ca Mâu
Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh đời nhà Châu". Vậy thì Ðức
Nhiên Ðăng Cổ Phật, giáng trần vào thời vua Hiên Viên Huỳnh
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Ðế bên Tàu (2697 trƣớc Chúa giáng sinh), mở Phật giáo thời
Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, trƣớc Ðức Phật Thích Ca 2074 năm
Theo Từ Ðiển Phật Học Việt Nam, Ðức Phật Thích Ca có một
tiền kiếp là Tỳ Kheo Nho Ðồng. Nho Ðồng từng gặp và cúng
hoa cho Ðức Phật Nhiên Ðăng. Nho Ðồng mua hoa ấy từ một
cô gái với giá rất đắt. Cô gái hỏi vì sao Nho Ðồng lại chịu mua
hoa với giá đắt nhƣ thế. Nho Ðồng trả lời là mua hoa để cúng
Ðức Phật Nhiên Ðăng. Cô gái liền tặng không bó hoa với lời
nguyện là Cô với Nho Ðồng sẽ kết duyên vợ chồng trong các
kiếp sau. Sa môn Nho Ðồng là tiền thân của Phật Thích Ca, cô
gái bán hoa là tiền thân của Công Chúa Gia-Du Ðà-La
(Yasodhara).
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật là vị Phật xƣa nhứt, đầu tiên hơn hết
trong hằng hà sa số Phật trong Càn Khôn vũ trụ nầy. Ngài
đƣợc sanh ra từ thời Hỗn Ðộn, sau khi ngôi Thái Cực xuất
hiện và trƣớc khi tạo dựng Trời Ðất. Ngài giáng trần ở nƣớc
Ấn Ðộ, ứng vào thời vua Huỳnh Ðế bên Tàu, mở ra Phật-Giáo
thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ. Ngài là Chƣởng giáo Sơ Hội Long Hoa
Thanh Vƣơng Ðại Hội, điểm đạo các vị đắc quả trong Nhứt Kỳ
Phổ Ðộ. Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật hiện nay Chƣởng quản
từng Trời Hƣ Vô Thiên, là từng Trời thứ 10, ở bên trên Cửu
Trùng Thiên, nơi đó có Ngọc Hƣ Cung để họp Triều đình của
Ðức Chí Tôn Thƣợng Ðế, thiết lập Thiên Ðiều cai trị Càn Khôn
Thế Giới..Nối tiếp Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật thì có Ðức Phật
Thích Ca giáng sanh nơi Ấn Ðộ, ứng vào thời nhà Châu bên
Tàu, mở Phật giáo thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ. Ðức Nhiên Ðăng Cổ
Phật là Ðấng Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ. Quyền hành nầy có
đƣợc là do Ðấng Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế giao phó cho Ngài.
Ngài thay mặt Ðấng Thƣợng Ðế chƣởng quản cả Càn Khôn
Vũ-Trụ.
Thế nên câu cuối của bài Kinh Thích giáo là "Tiên Thiên
Chánh Ðạo, Nhiên Ðăng Cổ Phật. Vô Vi Xiển Giáo Thiên Tôn"
先天正道燃燈古佛無為闡敎天尊
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Xong rồi thì "Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
"Nam mô Nhiên Ðăng Cổ Phật Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát"
南無燃燈古佛大菩薩摩訶薩

NHIẾP CĂN (Phật Học)
攝根
Nhiếp căn (S, P: indriyasaṃvara) nghĩa là phòng hộ các giác
quan. Phƣơng pháp tu tập quán sát sự vật một cách khách
quan và tránh những ý nghĩ bâng quơ, không cho tâm thức lạc
lỏng trong những cảm giác nhƣ yêu thích, ghét bỏ, sân hận...
khi tiếp xúc với một pháp nào đó bằng những căn môn (giác
quan). Nhiếp căn là yếu tố quan trọng để đạt Ðịnh (s, p:
samādhi), cần phải đƣợc thực hành trong đời sống hàng ngày,
đó là một qui định của Giới (s: śīla). Phép nhiếp căn đƣợc mô
tả nhƣ sau: "Vị tỉ-khâu khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi
ngửi mùi, lƣỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý khởi pháp, vị ấy không
nắm giữ tƣớng chung, không nắm giữ tƣớng riêng. Vị ấy để
tâm không cho các yếu tố bất thiện tác dụng lên mắt, vị ấy đạt
đƣợc nhiếp căn nhãn thức, tỉ thức, thiệt thức, v.v... Tập đƣợc
nhiếp phục các căn, vị ấy cảm nhận đƣợc hỉ lạc thanh tịnh."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NHIẾP TÂM
E: To keep one’s heart.
F: Retenir son cœur (giữ tâm).
Nhiếp: Làm thay, thâu vào. Tâm: cái tâm của mỗi ngƣời.
Nhiếp tâm là kềm giữ cái tâm không cho phóng túng, mơ
tƣởng việc nầy việc nọ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

169

Nhiếp tâm cũng còn có nghĩa là gìn giữ giới luật tu hành, vì
nhờ giới luật mà gìn giữ cái tâm đƣợc tốt đẹp.

NHIỆT HUYẾT
熱血
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Dạ nhiệt huyết dầu sôi sục sục,
Niềm Từ bi lửa đốt rần rần.
Thôi không tính thiệt so hơn,
Phải cam làm dấy mới an lòng thành.

NHIỆT TÂM
熱 心
E: Enthusiasm.
F: Enthousiasme.
Nhiệt tâm 熱心: sốt sắng.

NHIỆT THÀNH
熱 誠
E: Fervent.
F: Fervent.
Nhiệt: Nóng, nóng nảy, hăng hái. Thành: thành thật. Nhiệt
thành là lòng hăng hái chơn thật (cùng nghĩa nhƣ chữ nhiệt
tâm).
Kinh Xuất Hội:
"Phật Thánh Tiên nhỏ máu nhiệt thành."
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NHIỄU ĐIỀU
E: The red crape.
F: Le crêpon rouge.
Nhiễu: một loại tơ lụa. Điều: màu đỏ. Nhiễu điều nghĩa đen là
tấm lụa đỏ.
Nhiễu điều có nghĩa bóng theo câu ca dao:
Nhiễu điều phủ lấy giá gƣơng,
Ngƣời trong một nƣớc phải thƣơng nhau cùng.
Nhiễu điều là ý nói ngƣời trong một nƣớc phải thƣơng yêu
nhau, xem nhau nhƣ anh em một nhà.
Thi văn dạy Đạo:
Nhiễu điều ví đặng phủ gƣơng trong,
Thì mới làm cho cái nghĩa đồng.
Dồn dập mối sầu, thân thảm thiết,
Thầy khuyên hành đạo sẽ vui lòng.

NHO
儒
Chung quanh Tòa Thánh mỗi khoảng lan can có dây Nho biểu
tƣợng linh thể ngôi Tam Bửu mà Pháp Chánh Truyền đã định
nghĩa theo nguyên lý:
- Dây nho là Tinh,
- Nƣớc nho là Khí,
- Rƣợu nho là Thần,
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NHO GIA
儒家
E: Confucianist.
F: Confucianiste..
(Nho là chỉ Đạo Nho; Gia là nhà, là ngƣời am tƣờng một lãnh
vực nào). NHO 儒 là nguồn đạo-lý phát xuất từ Đức Thánh
Khổng-Phu-Tử là ngƣời sáng lập nên Đạo nhân-luân làm
giềng mối trật-tự, kỷ cƣơng, từ trong gia-đình loáng ra ngoài
xã-hội không đâu là không cần ích đến.
NHO 儒 là gì? Bên trái là bộ nhân 亻 là ngƣời, bên phải là chữ
nho hay là nhu 需 là sự cần yếu, nhƣng trong chữ nhu này còn
thấy hai yếu-tố kết-hợp nữa: Trên là chữ vũ 雨 là mƣa, dƣới
chữ nhi 而 là mày; nhƣ vậy chữ nhu là ý nói rằng: của này mày
có quyền sử-dụng, nhƣ nƣớc mƣa mà trời đã ban thí cho
nhân-loại, nhƣ không khí là sự sống dành cho muôn loài.
Tóm lại, kẻ đƣợc gọi là Nho-sĩ hay thông Nho là kẻ ấy rất cầních cho mọi ngƣời. Bởi trong chữ Nho nó cấu tạo tất cả là ba
yếu-tố, chứng tỏ đây là con số 3 tròn đầy: thể hiện con ngƣời
đứng trong Tam-tài: Thiên- Địa- Nhân. Chỉ có ngƣời đức-hạnh
hoàn-toàn mới xứng đáng là bậc "Thông Nho" vậy, nên kẻ ấy
phải hiểu biết sự cần yếu là:
- Trên thông thiên-văn.
- Dƣới đạt địa-lý.
- Giữa quán nhân-sự.
Kẻ thông Nho là đủ yếu-tố làm nên một số 3 nhƣ vậy là đạt
đƣợc ba điểm Dƣơng, tức là hình ảnh của quẻ CÀN ☰ vi
thiên, Càn là trời vậy.
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NHO GIÁO (1)
儒教
E: Confucianism.
F: Confucianisme.
Nho giáo là giáo lý của Đạo Nho: Nho Giáo thành lập: một
phần thì do thực tế, một phần thì do Huyền lý của Trời đất,
nghĩa là Nho Giáo lấy Đạo Trời làm khuôn mẫu dạy ngƣời:
Làm theo Đạo trời là lành, trái với Đạo Trời là xấu. Cổ nhơn
theo học Nho Giáo để giúp đời, trong quyển Nho Giáo, cụ Trần
Trọng Kim cắt nghĩa chữ Nho nhƣ vầy:
Chữ Nho 儒 do hai chữ: Nhơn 人(là ngƣời) và Nhu 需 (là cần
dùng) ghép thành, có nghĩa là ngƣời học hành thông suốt lẽ
Trời Đất và tự họ sẵn sàng giúp ích cho nhơn quần xã hội, cầu
cho xã hội biết cách cƣ xử thích hợp với lẽ Trời, tức là những
ngƣời luôn làm lợi cho thiên hạ. Nên:
- Lấy Đạo Trời là Âm Dƣơng.
- Đạo Đất là Cƣơng Nhu.
- Đạo ngƣời là Nhân-nghĩa làm căn bản.
Nho Giáo giúp ngƣời Trung-Hoa đƣợc trên thuận, dƣới hòa và
tạo nên một nền luân lý có căn bản vững chắc.
Đến đời nhà Châu, triều Vua Linh Vƣơng, ƣớc chừng 551 năm
trƣớc Tây-lịch kỷ nguyên, có vị Thánh Nhơn tên Khâu tự Trọng
Ni, tức là Đức Khổng Phu Tử ra đời. Ngài chỉnh đốn Nho Giáo
thành một giáo thuyết có mạch lạc. Nhơn đó mà ngƣời đời bấy
giờ gọi Nho Giáo là Khổng Giáo. Thiết tƣởng, chúng ta nên
nhớ về Đức Khổng Phu Tử, âu cũng là một sự biết ơn của
nhơn loại đối với bậc tiền Thánh, ấy là bậc "Vạn thế Sƣ biểu".
NHO 儒 là nguồn đạo-lý phát xuất từ Đức Thánh Khổng-PhuTử là ngƣời sáng lập nên Đạo nhân-luân làm giềng mối trật-tự,
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kỷ cƣơng, từ trong gia-đình loáng ra ngoài xã-hội không đâu là
không cần ích đến.
NHO 儒 là gì? Bên trái là bộ nhân 人 là ngƣời, bên phải là chữ
nho hay là nhu 需 là sự cần yếu, nhƣng trong chữ nhu này còn
thấy hai yếu-tố kết-hợp nữa: Trên là chữ vũ 雨 là mƣa, dƣới
chữ nhi 而 là mày; nhƣ vậy chữ nhu là ý nói rằng: của này mày
có quyền xử-dụng, nhƣ nƣớc mƣa mà trời đã ban thí cho
nhân-loại, nhƣ không khí là sự sống dành cho muôn loài.
Tóm lại, kẻ đƣợc gọi là Nho-sĩ hay thông Nho là kẻ ấy rất cầních cho mọi ngƣời. Bởi trong chữ Nho nó cấu tạo tất cả là ba
yếu-tố, chứng tỏ đây là con số 3 tròn đầy: thể hiện con ngƣời
đứng trong Tam-tài: Thiên, địa, nhân. Chỉ có ngƣời đức-hạnh
hoàn-toàn mới xứng đáng là bậc "Thông Nho" vậy, nên kẻ ấy
phải hiểu biết sự cần yếu là:.
- Trên thông thiên-văn.
- Dƣới đạt địa-lý.
- Giữa quán nhân-sự.
Kẻ thông Nho là đủ yếu-tố làm nên một số 3 nhƣ vậy là đạt
đƣợc ba điểm dƣơng, tức là hình ảnh của quẻ CÀN ☰ vi thiên,
Càn là trời vậy.
Ngƣời Trung Hoa, sau khi quần tụ đông đảo, lập thành gia thất
thì cái quyền trị gia do ngƣời cha. Lần hồi ngƣời ta theo
nguyên tắc gia đình mà lập ra xã hội. Nghĩa là gia đình thì do
ngƣời cha quản trị, nƣớc thì có ông vua, còn khắp thiên hạ tức
là nƣớc Trung Hoa thời ấy thì có vị Hoàng Đế thống trị.
Nguyên trong thời đại tối cổ, ở xứ Trung Hoa có năm ông vua
ra đời tiếp nhau mà dạy dân là: Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh
Đế, Đƣờng Nghiêu, Ngu Thuấn, sách gọi đó là Ngũ Đế là năm
vị Thánh Vƣơng đắc Đạo, có Thần thông trông thấy những
hiện tƣợng trong cõi Hƣ Linh. Một hôm, Vua Phục Hi dạo chơi
trên sông Hà (Huỳnh Hà) ông trông thấy một con vật mình
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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. Thì đây Nho Giáo thành lập một phần
thì do thực tế, một phần thì do Huyền lý của Trời Đất, nghĩa là
Nho Giáo lấy Đạo Trời làm khuôn mẫu dạy ngƣời. Làm theo
Đạo trời là lành, trái với Đạo Trời là dữ. Cổ nhơn theo học Nho
Giáo để giúp đời, cho nên trong quyển Nho Giáo, cụ Trần
Trọng Kim cắt nghĩa chữ Nho nhƣ vầy: Chữ Nho 儒 do hai chữ
Nhơn 人 và Nhu 需 ghép thành. Chữ Nhơn là ngƣời, chữ Nhu
là cần dùng. Hai chữ ghép thành chữ Nho, có nghĩa là ngƣời
học hành thông suốt lẽ Trời Đất và tự họ sẵn sàng giúp ích
cho nhơn quần xã hội, cầu cho xã hội biết cách cƣ xử thích
hợp với lẽ Trời. Lấy Đạo Trời làm căn bản cho Đạo ngƣời.
Nho Giáo giúp ngƣời Tàu đƣợc trên thuận, dƣới hòa và tạo
nên một nền luân lý có căn bản vững chắc. Đến đời nhà Châu,
triều Vua Linh Vƣơng, ƣớc chừng 551 năm trƣớc Tây lịch kỷ
nguyên, có một vị Thánh Nhơn, tên Khâu tự Trọng Ni, tức là
Đức Khổng Phu Tử ra đời, Ngài chỉnh đốn Nho Giáo thành
một Giáo thuyết có mạch lạc. Nhơn đó mà ngƣời đời bấy giờ
gọi Nho Giáo là Khổng Giáo. Thiết tƣởng, chúng ta nên nhắc
sơ lƣợc cái Tiểu sử của Đức Khổng Phu Tử, âu cũng giúp sự
học vấn của mình một phần nào.
Nho-giáo thì cho rằng sự biến-hóa ở trong vũ trụ là do sự nhất
động, nhất tịnh của Thái-cực mà sinh ra. Vạn-vật đã phát hiện
ra là thực có, thì chi bằng cứ theo cái thực ấy mà hành động
và sinh tồn; sự sinh-tồn của vạn vật không ra ngoài đƣợc
những điều Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí 仁 義 禮 智 tức là Nguyên,
Hanh, Lợi, Trinh 元 亨 利 貞 của Tạo-hóa. Vậy nên ngƣời ta ai
cũng phải theo những điều ấy mà vui trong cuộc sinhhóa.Thành thử cái gốc vốn là một, mà cái ngọn thì chia ra
khác nhau. Bởi cái tƣ-tƣởng khác nhau nhƣ thế cho nên Lãogiáo và Phật-giáo thì theo cái chủ-nghĩa tiêu-cực, thành ra cái
Đạo xuất thế; Nho-giáo thì theo cái chủ-nghĩa tích-cực, thành
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ra cái Đạo nhập thế. Vì có sự tƣơng-đồng, tƣơng-dị ấy mà ta
có thể xét đoán tƣờng-tận đƣợc, tuy cái tƣơng-dị về thể hành
đạo của các Đạo có khác nhau, nhƣng chung-qui cũng là một
gốc, cái gốc đó tức là căn bản của muôn sự vật cho tất cả vũtrụ bao-la mà ta gọi là Thiên-lý. Cái Thiên-lý đó là cái tóm thâu
của Trời, biểu tƣợng trong KINH DỊCH vậy" (lời của ông
Nguyễn-Mạnh-Bảo)
Đức Hộ-Pháp nói: "Đạo Nho do Đức Khổng-Tử lập tại TrungHoa. Tại sao có Đạo Nho? Tại Ngài thấy nhơn-loại buổi nọ
điên-đảo cũng nhƣ Đức Lão-Tử thấy nhơn-phẩm suy đồi,
không còn giá trị. Tâm lý nhơn-sanh buổi ấy mất hẳn cái giá-trị
nhân loại nên tự mình xuống làm nhân-loại, đem Nho-giáo
định luật-pháp xã-hội trị Đạo nhân-luân làm căn bản. Hễ mình
biết mình, tức nhiên biết Thiên-đạo; biết Thiên-đạo mới tùng
thiên-lý, tức nhiên tùng thiêng-liêng vô hình, Ngài không nói
danh Chí-Tôn là ngôi Chủ-tể, là phẩm tối cao, tối trọng của
Đạo, chỉ lấy mặt luật Bác-ái và pháp Công bình đặng định
sống cho nhân-loại, định sống cho cả nhơn-quần xã-hội, định
sống cho cả các chủng-tộc nơi mặt địa-cầu này, dầu luật-pháp
của Ngài trái hẳn phong hoá nhân-loại một đôi nơi trên mặt
điạ-cầu, nhƣng nhờ tinh thần đạo-đức làm môi giới, từ giờ này
toàn vạn quốc lƣu-ý lấy đó đặng chỉnh-đốn quốc thể mình. Vì
cớ cho nên lập Đạo Cao Đài Chí-Tôn tiên-tri rằng: "Đạo CaoĐài là cờ báo-hiệu cho Vạn-quốc hay trƣớc rằng: Thời-kỳ Nho
Tông chuyển thế 儒宗轉世 đã đến. Đức Ngài nói tiếp: Sau đời
Mạnh Tử, Nho giáo càng ngày càng lạc lầm, đƣờng Thiên lý
chẳng cầu, chỗ thâm diệu không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay
giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhơn ích kỷ, chớ không chịu học để
sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu huyền bí, cái
cơ nguồn cội của muôn loài. Học là để mở mang tinh thần, trí
hóa, đặng trau giồi cho tận thiện tận mỹ cái cơ hữu hình; chớ
học mà để cầu vinh hay là mong mỏi đến quyền cao chức cả,
ấy là ngƣời tiểu nhân hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quí

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

176

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

trọng nhứt là Thiên chức mà Trời đã nấy trao. Con ngƣời có
hai phận sự: Thứ nhứt là Thiên chức, thứ nhì là Nhơn tƣớc.
Thiên chức là cái chức vụ thiên nhiên của Trời phú cho ngƣời;
còn Nhơn tƣớc là cái tƣớc hẩm phàm trần của ngƣời phong
cho ngƣời. Ngƣời quân tử bao giờ cũng trau giồi tánh cách
cho hoàn toàn, đào luyện tinh thần cho thuần khiết, để lo cho
tròn cái Thiên chức ấy. Vả lại con ngƣời, hễ Thiên chức đã
hoàn toàn thì Nhơn tƣớc nào lại khó chi. Nhƣng ngƣời đời lại
hay có tánh ham ngọn mà bỏ gốc, nên hằng đem hết Thần
hồn mà đắm say về Nhơn tƣớc, chớ không cần nhớ đến cái
Thiên chức chút nào. Ấy thiệt là đám hủ nho vậy".
Nho giáo, Đức Khổng Thánh đã để lại một kho kinh sách quí
giá nhƣ Tứ Thƣ, Ngũ Kinh, sau này các hàng Đệ tử và hậu
Nho tiếp tục xiển dƣơng hệ thống triết lý đó làm nền tảng về
nhân sinh, đạo đức và phong tục cho xã hội con ngƣời, mà
hơn hai nghìn năm nay con ngƣời vẫn còn sùng thƣợng.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Nguyền Khổng-Thánh bảo toàn Nho-Giáo,
"Lấy nghĩa nhơn Đại-Đạo truyền ra.
"Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà,
"Nam-Hải Phổ-Đà cứu khổ Quan-Âm."

NHO GIÁO (2) (Kinh)
NHO-GIÁO
Khổng-Thánh chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam-Xuân)
Quế hƣơng nội điện.
Văn-Thỉ thƣợng cung.
Cửu thập ngũ hồi
Chƣởng thiện quả ƣ thi thơ chi phố.
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Bá thiên vạn hóa,
Bồi quế thọ ƣ âm-chất chi điền.
Tự lôi trữ bính linh ƣ phụng lãnh,
Chí nhƣ ý từ, tƣờng ƣ ngao trụ.
Khai nhơn-tâm tất bổn ƣ đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên ƣ trí chúa chi trung.
Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ,
Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ.
Thần văn, Thánh võ, Hiếu đức trung nhơn.
Vƣơng-Tân sách phụ,
Nho-Tông khai hóa,
Văn-Tuyên Tƣ -Lộc,
Hoằng nhơn Đế-quân.
Trừng chơn chánh quang.
Bửu-Quang từ tế Thiên-Tôn.
Niệm: "Nam-mô Khổng-Thánh Tiên-Sƣ Hƣng-Nho Thạnh-Thế
Thiên-Tôn" (9 lạy)

NHO NHÃ
儒 雅
E: Distinguished.
F: Décent.
Nho nhã 儒雅: Ôn hòa văn nhã
Thi văn dạy Đạo:
Nho nhã con tua tập tánh tình,
Dƣới đời đừng tƣởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.
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NHO PHONG
儒 風
E: Confucian scholar’s manners.
F: Manières des lettrés.
Nho phong 儒風: cái phong thái của nhà Nho.
Bần-Đạo tìm hiểu Nho-Phong ta đoạt đặng hay đã có trƣớc?
Chúng ta thấy nòi giống Việt-thƣờng này là con cháu nƣớc Lỗ.
Nói rằng giống Lỗ lập Đạo Nho, chắc hẳn là Nho Tông chúng
ta vi chủ. Nói vi chủ tức là của mình nếu có Đạo Nho sẵn trƣớc
thì ta có: Đạo Nho, Đạo Lão, Đạo Phật; ba nền Tôn-giáo mà
mặt địa-cầu nhìn là trọng yếu, bất kỳ là sắc dân nào hay liệt
quốc nào cũng đều nhìn nhận là do trong xứ Á Đông này.
Thêm nữa Thần-Đạo nguyên do ở tại Phù-Tang, sắc dân vi
chủ tức là Nhựt-Bổn đem truyền qua Trung-Huê rồi qua xứ ta.
Ta chịu ảnh hƣởng quyền-lực của Thần Gíao từ đó. Nhờ có nó
Nho-Tông phát triển khác chánh giáo hơn, lại biết Tín ngƣỡng
một cách đặc-biệt hơn Thần Gíao. Bằng cớ hiện-hữu là ta đã
thờ Thần trong các làng ngày nay đó vậy. Ngoài nữa tâm lý
Tín-ngƣỡng của nòi giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt và thật thà
đối với bất-kỳ đạo-giáo nào".

NHO - THÍCH - ĐẠO
儒釋道
E: Confucianism, Buddhism, Taoism.
F: Confucianisme, Bouddhisme, Taaoisme.
Đấy là ba Tôn giáo lớn có từ trƣớc tới giờ là: Nho Đạo (Đức
Khổng Tử), Thích Đạo (Phật Thích Ca), Đạo giáo hay Lão giáo
tức là Tiên Đạo (Đức Lão Tử).
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 22-06-Mậu Dần
(1938) nhƣ sau:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

179

"Do Tam giáo thất chơn truyền: Nho-Thích-Đạo hiện nay đã
trở nên phàm giáo. Chƣ Đệ tử trong ba nhà Đạo không giữ y
luật pháp qui điều, lại canh cải chơn truyền, bày ra các điều
giả cuộc làm cho Tam Giáo biến thành dị đoan.
- Đệ-tử nhà Đạo chẳng tùng giáo pháp của Đức Thái Thƣợng
Lão Quân, tuy ở trong nhà Đạo mà dị đoan mê tín.
- Đệ tử nhà Thích không thuận theo lời giảng dạy của Đức
Phật Thích Ca thì đệ tử nhà Thích dị đoan mê tín.
- Đệ tử nhà Nho chẳng thật hành điều mục của Đức Văn
Tuyên Khổng Thánh thì đệ tử nhà Nho dị đoan bất chánh.
Tóm lại, hai chữ dị đoan nghĩa là đồ theo không trúng kiểu cái
qui giới thể lệ chơn truyền của Tam giáo:
*Tiên Giáo: Đức Thái Thƣợng dạy Tam bửu Ngũ Hành, tu tâm
luyện tánh, thủ cảm ứng công bình.
*Phật Giáo: Đức Thích Ca dạy Tam qui Ngũ giới, minh tâm
kiến tánh, thật hành Bác ái Từ bi.
*Nho Giáo: Đức Khổng Tử dạy Tam cang Ngũ thƣờng, tồn tâm
dƣỡng tánh, giữ theo hai chữ Trung Hiếu mà làm tiêu chuẩn
cho mọi hành vi.
Cả Luật Pháp khuôn viên điều mục của ba nhà năng dìu đời
thống khổ, nhơn sanh trong thời kỳ Thƣợng cổ còn Thánh
đức, biết giữ chơn truyền, chuẩn thằng, qui củ của ba nhà Nho
-Thích -Đạo: làm lành lánh dữ, dƣỡng tánh tu tâm, nên mới
chung hƣởng đời thái bình, an cƣ lạc nghiệp.
Nay đến đời Hạ nguơn cuối cùng, thế Đạo suy vi, nhơn tâm
bất cố, đạo đức đổi dời, lòng ngƣời chẳng giống nhƣ xƣa, luật
Tam Cang chẳng giữ, phép Ngũ Thƣờng không noi, Tam giáo
thất chơn truyền, nhơn tâm biến đổi, bỏ phép công bình, tranh
danh trục lợi, cƣớp giựt hiếp đáp, giết hại lẫn nhau, thành ra
một trƣờng náo nhiệt, nên gọi là đời mạt kiếp".
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NHO TÔNG
儒宗
Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao Đài để cứu nhân loại:
Nhơn-loại đang bị thống khổ và sẽ lăn vào cảnh tang thƣơng
vì tinh thần ly-tán nên ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện đặng
phục-hƣng Khổng-giáo, áp dụng Nho-Tông làm khuôn luật tổchức xã-hội cho tận-thiện, tận-mỹ. Các dân tộc sẽ đối đãi nhau
nhƣ anh em một Cha, ở chung một nhà, cộng hƣởng Đại
Đồng hạnh-phúc. Đó là về mặt xã-hội, còn mặt Đạo là mặt
tinh-thần thì Đại-Đạo giữ-gìn tinh-ba giáo-lý nhà Thiền và Lão
giáo đặng độ tận linh-hồn về Thƣợng-giới. ĐẠI-ĐẠO tiên khởi
lập thành tại nƣớc Việt-Nam, nhiên hậu sẽ hoằng khai các
miền Đông-Á, qui hợp cả Huỳnh-chủng làm đà sang Bạchchủng Âu châu dìu-dẫn khắp thiên-hạ trên con đƣờng CộngĐồng".
Bần-Đạo tìm hiểu Nho-phong ta đoạt đặng hay đã có trƣớc,
chúng ta thấy nòi giống Việt Thƣờng này là con cháu nƣớc Lỗ,
mà Nho-Tông xuất-hiện cũng ở nƣớc Lỗ, nói rằng giống Lỗ lập
Đạo Nho, chắc hẳn là Nho-Tông của chúng ta vi chủ. Nói vi
chủ tức là của mình, nếu có Đạo Nho sẵn trƣớc thì ta có Đạo
Nho, Đạo Lão, Đạo Phật. Ba nền Tôn-giáo mà mặt điạ-cầu này
cho là trọng-yếu, bất kỳ là sắc dân nào hay liệt quốc nào cũng
đều nhìn-nhận là do trong xứ Á-Đông này. Thêm nữa ThầnĐạo nguyên-do ở Phù-Tang, sắc dân vi-chủ tức Nhựt-bổn đem
truyền qua Trung Huê rồi qua xứ ta. Ta chịu ảnh-hƣởng
quyền-lực Thần-giáo từ đó. Nhờ có nó Nho-Tông phát-triển
khác Chánh-giáo hơn, lại biết tín-ngƣỡng một cách đặc biệt
hơn Thần-giáo. Bằng cớ hiện hữu là ta đã thờ Thần trong các
làng ngày nay đó vậy. Ngoài nữa tâm lý Tín-ngƣỡng của nòi
giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt và thật-thà đối với bất kỳ Đạogiáo nào.
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NHO TÔNG CHUYỂN THẾ
儒宗轉世
"Đạo Nho do Đức Khổng-Tử lập tại Trung-Hoa. Tại sao có
Đạo Nho?
"Tại Ngài thấy nhơn-loại buổi nọ điên-đảo cũng nhƣ Đức LãoTử thấy nhơn-phẩm suy đồi, không còn giá-trị. Tâm lý nhơnsanh buổi ấy mất hẳn cái giá-trị nhân-loại nên tự mình xuống
làm nhân-loại, đem Nho-giáo định luật-pháp xã-hội trị Đạo
nhân-luân làm căn bản. Hễ mình biết mình, tức nhiên biết
Thiên-đạo; biết Thiên-đạo mới tùng thiên-lý, tức nhiên tùng
thiêng-liêng vô hình, Ngài không nói danh Chí-Tôn là ngôi
Chủ-tể, là phẩm tối cao, tối trọng của Đạo, chỉ lấy mặt luật
Bác-ái và pháp Công-bình đặng định sống cho nhân-loại, định
sống cho cả nhơn-quần xã-hội, định sống cho cả các chủngtộc nơi mặt địa-cầu này, dầu luật-pháp của Ngài trái hẳn
phong hoá nhân-loại một đôi nơi trên mặt điạ-cầu, nhƣng nhờ
tinh thần đạo-đức làm môi giới, từ giờ này toàn vạn quốc lƣu-ý
lấy đó đặng chỉnh-đốn quốc thể mình. Vì cớ cho nên lập Đạo
Cao Đài Chí-Tôn tiên-tri rằng: "Đạo Cao-Đài là cơ báo-hiệu
cho Vạn-quốc hay trƣớc rằng: Thời-kỳ Nho-Tông Chuyển Thế
儒宗轉世 đã đến. Nho giáo có câu "Đại-học chi Đạo Tại minh
Minh-đức, tại Tân-dân, tại chỉ ƣ Chí thiện". Ngày nay lấy làm
"Khuôn luật của Đạo Cao-Đài là lo về phần Thế Đạo tức là
Nho-Tông Chuyển Thế. Mà Nho-Tông Chuyển Thế tức nhiên
Đạo của Tổ phụ chúng ta từ ngàn xƣa để lại. Ấy vậy những
yếu-lý của Nho Tông mới có thể làm mực thƣớc mà định
chuẩn thằng trong khuôn khổ cái sống đƣơng nhiên của mình
đặng, chúng ta đã ngó thấy Nho Tông của chúng ta là một nền
Tôn-giáo xã-hội, đặc điểm của nó là Đức Chí-Tôn đến lập
trƣờng Nho-Tông trị thế.
Thử hỏi: tinh-ba của Nho-Tông là gì? -Phải chăng cái chiếnthuật của nó là "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ" tức
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nhiên cái tôn chỉ cao thƣợng của Đức Mạnh-Tử là câu trên?
Nhƣng thế nào là tu thân?
Từ trƣớc, vấn đề tu thân đã bàn qua nhiều rồi, nay dẫn từ
thƣợng cổ tới giờ, đức Thánh-nhân lấy hai chữ "tu thân" làm
căn bản. Hai chữ tu thân đã có từ lâu, nếu chúng ta xem lịchsử của Nho-Tông thấy nó đã xuất hiện từ đời Huỳnh-Đế, có
trên không biết mấy ngàn thế-kỷ trƣớc Thiên-Chúa giáng sanh.
Vậy rất là tối cổ, phƣơng pháp tu thân dù thời đại nào cũng có,
chí hƣớng của các Tôn-giáo là phải tu thân lấy mình, dầu cá
nhân, dầu xã hội hay toàn thể nhơn loại cũng vậy, tâm đức
con ngƣời bao giờ cũng có sự mâu thuẫn. Hễ họ nghe thấy
điều nào hay, điều nào thiện đặng họ nhìn một cách chơn thật,
nhƣng họ không làm. Còn biết chê cái dở, cái ác mà họ lại
làm; hai cái đó nghịch cảnh với cái Tâm, không có một vị
Thánh nào ở thế gian tìm nguyên lý nó cho đặng. Bởi vậy tâm
lý con ngƣời hay xu ác mà xa thiện, vì cớ cho nên các vị GiáoChủ lập nên Tôn giáo dạy phải làm thế nào gọi là tu thân. Dầu
cá nhân hay toàn thể nhơn loại cũng phải lấy hai chữ "Tu thân"
làm gốc và chính nó khởi đƣơng cho sự lập đức là "tại minh
minh đức" vậy.
Nếu cả thảy đều biết nỗi khổ của nhơn loại mà làm phƣơng Tu
thân, lập đức thì cái giá trị của thiên hạ thực hiện một cách dễdàng và chính những tâm hồn ƣu-ái vì Đạo, vì Thầy và vì
nhân-loại phải đem cái đức thiêng liêng ấy rải khắp cả thiên hạ
thì mới cứu khổ đƣợc".
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta cũng vẫn biết, nền Đạo Cao-Đài
là Nho-Tông chuyển thế, thì tức nhiên của toàn cả xã-hội nhơn
quần nơi mặt địa cầu này nhờ Đạo Nho sửa đoan chỉnh đốn
thiên hạ lại, chúng ta thấy xã hội tinh túy đạo đức của họ
dƣờng nhƣ đảo ngƣợc lại khủng hoảng tinh thần mà ra vậy.
Nho đạo đã lập xã hội ở Á Đông từ Tam Hoàng qua tới nhà
Châu rồi Ngài Châu Công chỉnh đốn Tân Dân"
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Tại sao dùng Nho Tông chuyển thế?
Đức Hộ-Pháp hỏi: Tại sao Tam giáo qui nhứt Thích- Đạo- Nho
nghĩa là Phật, Thánh, Tiên mà sao không lập hội Phật Tông
chuyển thế hay là Tiên Tông chuyển thế? Lại lấy Đạo Nho lập
thành Hội Thánh mà Chí Tôn đến khai Đạo, kỳ nầy lại dụng
Nho Tông chuyển thế? (cả Chức Sắc đều có trả lời nhƣng
không rõ tột ý)
Đức Hộ-Pháp nói: - Đạo Thánh, cốt yếu chuyển đời, mà chỉ có
biết quyền, chớ không biết ngƣời, biết mình, không biết Trời,
nên còn khuyết điểm; có công rèn luyện tâm tánh, mà không
chỉ rõ đƣờng siêu thoát cho nhơn loại, vì chỗ thiếu đó mà Đức
Chí-Tôn mới đến đặng thêm sức Trời và ngƣời hiệp một đặng
lập Đời Thánh Đức; nhơn lực phải tùng Thiên lực để đạt cơ
mầu nhiệm, thì tu hành mới mong siêu thoát nên lập thành
Hội-Thánh ba Đài: Bát-Quái, Hiệp Thiên, Cửu-Trùng-Đài đặng
chấn hƣng ba nền Tôn-Giáo lại làm một, gọi là Tam Giáo Qui
nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, là thêm Thần Đạo và Nhơn Đạo
gọi Ngũ Chi Đại Đạo.
Đức Quan Thánh Đế Quân giáng dạy:
"Nho Tông Chuyển Thế mà nào thấy Nho tƣớng thật hành.
Trung, Can, Nghĩa, Khí vẫn còn ở mặt trận nhà Châu. Còn
nay, có Trung không có Nghĩa, có Can không có Khí.
Nhớ lúc Lão quá Ngũ quan mà buồn cho nhơn sanh hiện tại.
Còn trong cửa từ bi thì lại thấy nghiệt chƣớng. Vậy bảo sao cơ
tận độ đƣợc mau giải thoát sanh linh? Còn bóng quân tử lại
chẳng hành chánh lộ. Thƣơng thay cho đời phải cơn điên đảo!
Lão lãnh phần Tam Trấn Oai Nghiêm mà phải thêm đau lòng.
Vậy các em hãy ráng noi gƣơng xƣa mà đem tinh thần Nho
giáo chỉnh đốn gấp nền Nhơn đạo. Các em có nhớ Lý Giáo
Tông đã cho hay rằng "Nam phong sẽ biến thành Nhơn
phong" đó không? Lúc nầy cơ chuyển lọc đã đến nơi, các em
phải ráng giữ’".
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NHỒI QUẢ
E: To stuff the retributions.
F: Bourrer des rétributions.
Thay vì trả quả nghiệp nhiều kiếp mới hết, bây giờ chỉ trả một
kiếp này thôi nên phải chịu hình phạt nặng nề hơn gọi là "nhồi
quả".

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

NHƠN (Lễ Sanh)
Thọ phong ngày 17-05-Bính Dần.
Ông là một trong số 247 ngƣời ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn, dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nƣớc trị,
Nƣớc nhà nhơn thiệt một cơ quan.

NHƠN CHỦNG
人種
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
"Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki." (là cơ)
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NHƠN ĐẠO
人道
Nhơn Đạo tức là đạo làm ngƣời, là bƣớc đầu tiên trong Ngũ
Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo,
Phật Đạo.
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 về:
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."
1- Bí Pháp của Nhơn Đạo Đức Cao Thƣợng Phẩm giáng cơ
dạy nhƣ sau:
Tam Tùng, Tứ Đức là về phần Nữ phái:
- Tùng phụ: Nhƣ ngƣời con gái phải giữ trọn tiết trinh, cũng
nhƣ kẻ tín đồ phải giữ tròn danh Đạo.
- Tùng phu: Nhƣ bóng với hình, tức nhiên phải ví mình nhƣ
một trong Thánh thể, tùng Hội Thánh vậy.
- Tùng tử: là phải vì đám hậu sanh mà quên mình đặng tạo
nên sự nghiệp tƣơng lai cho chúng, tức nhiên là bổn phận của
Chức sắc vậy
- Công, Dung, Ngôn, Hạnh: tức là việc làm cho cho nhơn sanh
thoát khổ, lời nói để đƣa đƣờng giáo hóa, hành vi cử chỉ để
treo gƣơng mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá trị của Thánh
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thể Đức Chí Tôn, nết na đầm thấm, giữ trọn thƣơng yêu, tức
nhiên là làm nền móng cho Đại đồng Thế giới."
Ngƣời nữ tín đồ Cao Đài thực hành trọn vẹn Thể Pháp và Bí
Pháp của Nhơn đạo thì đắc Thánh, bƣớc vào Thánh vị.
2- Tam Tùng và Tứ Đức theo Thiên Đạo:
Khi đã làm trọn đƣợc Tam Tùng và Tứ Đức ở Thể Pháp và Bí
Pháp của Nhơn đạo, ngƣời Nữ tín đồ Cao Đài cần tiến lên một
nấc thang cuối nữa, cho Tam Tùng và Tứ Đức thăng hoa lên
đến tột bực để bƣớc vào Thiên Đạo, thì mới đƣợc giải thoát
khỏi vòng luân hồi. Đây là Tam Tùng:
- Tùng phụ: Tùng Cha, Cha đây là Đấng Cha Trời, là Đại Từ
Phụ. Phải tuân theo lời dạy của Đấng Cha Trời, siêng năng tu
tiến thì linh hồn mới trổi bƣớc lên phẩm vị cao sang.
- Tùng phu: Theo chồng, chồng thuộc Dƣơng, vợ thuộc Âm,
vợ chồng hòa hợp thì cũng nhƣ sự tu luyện làm cho hai khí
Âm Dƣơng trong cơ thể tƣơng hiệp nhau, tức là đạt đƣợc Ngũ
Khí triều nguơn, Tinh -Khí -Thần hiệp nhứt, đắc đạo tại thế
- Tùng tử: Sau khi đắc Đạo rồi, còn phải trở lại dìu dắt những
đứa con đang dại khờ chìm đắm trong vòng vật dục, để chúng
sớm giác ngộ mà quay trở lại con đƣờng Đạo.
Nói về Tứ đức là:
- Công: Từ chỗ chăm làm việc nhà, phát triển lên làm việc cho
xã hội, truyền bá kinh sách giáo hóa ngƣời đời, phụng sự
nhơn sanh, để tạo công đức tu hành mau tinh tấn.
- Dung: Tiến lên bồi đắp sắc đẹp tinh thần, thể hiện bằng tình
thƣơng bao la cứu giúp chúng sanh thoát khổ.
- Ngôn: Từ chỗ nói năng đoan chính đem lại hòa ái cho mọi
ngƣời, tiến lên nói điều đạo đức, thuyết minh giáo lý khai mở
tâm tánh cho nhơn sanh thức tỉnh, học đạo tu hành.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

187

- Hạnh: Từ đức tánh hiền hòa khiêm tốn, tiến lên đến mức
khiêm tốn tối đa để chinh phục ngƣời đời, phổ độ ngƣời đời
vào đƣờng đạo đức, lập hạnh từ bi cứu vớt chúng sanh đồng
thoát khổ.
Tóm lại, Tứ Đức và Tam Tùng trong Thiên Đạo chỉ là sự thăng
hoa đến mức cao tột của Tứ Đức và Tam Tùng trong Nhơn
Đạo của ngƣời phụ nữ Đạo Cao Đài. Nhơn đạo thì dạy mình
vẹn giữ Tam Cang Ngũ Thƣờng, mới biết bổn phận mình đối
với xã hội nhơn quần thế nào cho nhơn loại cộng hƣởng hòa
bình, chẳng nghịch lẫn nhau, không tiêu diệt lẫn nhau mà phải
trái hẳn với đức háo sanh của Thƣợng Đế.
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Nhơn đạo rày đã suy vi,
Chay lạt dời đổi còn chi tu hành.
Mang câu thất hiếu đã đành,
Bao nhiêu công quả biển gành rã tan.

NHƠN ĐIỂN
人電
Nhơn là ngƣời, điển là điện hay gọi là điển lực của ngƣời.
(Đêm 4-11-Canh Dần (dl:12-12-1950). Đức Cao Thƣợng
Phẩm trả lời cho hai vị Sĩ-tải Hƣởng và Nhung hỏi về điển lực
Cơ Bút. Đây, Bần Đạo giải thích cho: "Nói về nhơn điển thì
trong mỗi ngƣời đều có điển Âm và điển Dƣơng, tiếng Pháp
gọi rằng Courant internatif. Do đó mà ngƣời đụng dây đèn
cùng một thứ điện ấy thì chỉ bị giựt té mà thôi, nhƣng tùy theo
Chơn thần mà điển đó mạnh hay yếu. Trong một cặp loan,
điển đó đƣợc điều hòa thì Cơ viết dễ và ngƣời tiếp điển thiêng
liêng dễ thông công với cảnh vô hình. Hai ngƣời lúc nhơn điển
xuất ra, hễ bên nầy Âm thì bên kia Dƣơng, bên nầy Dƣơng thì
bên kia Âm, hai luồng điển ấy xô đẩy hút kéo nhau mà cây Cơ
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đƣợc vận chuyển. Lúc điển vô hình chƣa giáng thì hai luồng
điển ấy không ăn với nhau, vì cớ mà cây Cơ không chuyển
động. Chừng lúc nào ngƣời tiếp điển đã xuất Chơn thần tiếp
rƣớc điển thiêng liêng, thì điển vô hình làm cho hai luồng
Nhơn điển đụng chạm nhau mà xây chuyển cây Cơ. Còn cây
Cơ có chuyển mà viết không đƣợc, vì một phần do hai luồng
Nhơn điển không điều hòa cùng nhau, nó chạm nhau mà
không làm một Âm hay một Dƣơng, vì đó mà cây Cơ không
chỉ theo chỗ, hay không chuyển động đƣợc, hoặc do Thần
không tịnh, hoặc do Thần của ngƣời tiếp điển lộn xộn bất định,
nên điển thiêng liêng bị đứt, Chơn thần của kẻ phò loan làm
cho loạn điển.
Hƣởng bạch: Bạch Đức Ngài, nhƣ ngƣời tiếp điển thì tiếp điển
luôn, còn ngƣời truyền điển thì không bao giờ tiếp điển đặng,
có vậy không? - Không, vì ngƣời tiếp điển là ngƣời có Chơn
thần riêng hạp với điển vô hình, còn những ngƣời truyền điển
nếu tập luyện lâu ngày, Chơn thần đƣợc quen với điển vô
hình, lần lần cũng tiếp điển vô hình đặng. Nhƣng đó là phần
rất ít.
Hƣởng bạch: Bạch Đức Ngài, chỉ những ngƣời tiếp điển mới
chấp bút đƣợc mà thôi hay sao? Xin Đức Ngài dạy cho chúng
con đƣợc hiểu biết. - Chính những ngƣời tiếp điển cũng có
ngƣời không chấp bút đƣợc, còn ngƣời truyền điển mà Chơn
thần có hạp với điển thiêng liêng, nhơn điển đƣợc điều hòa,
Thần đƣợc tịnh, thì cũng chấp bút đƣợc. Để Bần đạo dạy tiếp
về điển vô hình: Điển vô hình là thứ điển thuần Dƣơng mà
thôi, kêu rằng Courant continu positif. Do đó mà khi điển
Thiêng liêng giáng hiệp với hai luồng điển của cặp phò loan
mà thành luồng điển ba dây, kêu rằng: Courant triphasé. Sự
huy động của cây Cơ là do luồng điển hợp thành ấy. Điển của
việc phò loan là đó. Còn điển của việc chấp bút cũng do luồng
điển ba dây hợp thành mà làm chuyển động bàn tay cầm bút,
nhƣng cái khó là ngƣời chấp bút một lần phải xuất ra hai thứ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

189

điển: Âm và Dƣơng đặng vận chuyển cây bút. Nhƣng cây bút
phải là cây bút chì, đặng điển thiêng liêng chạy vòng trong cây
bút mà không đụng đến tay ngƣời chấp bút thì mới viết dễ
dàng đƣợc. Đó, hai em coi thì hiểu rõ sự Huyền diệu của Cơ
Bút là do đâu."

NHƠN ĐỨC
人德-仁德
Nhơn đức 人德 là đức độ hay lòng đạo đức của con ngƣời.
Nhân đức 仁德 thì lại có nghĩa là đức Nhân của ngƣời (nằm
trong chữ Nhân-nghĩa).
Đức Chí Tôn dạy ngày 20-10-Bính Dần (Thứ tƣ, 24-11-1926):
"Lƣơng tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của Thầy
ban để sửa trị riêng các con trong đƣờng tội lỗi và ban thƣởng
trong việc nhơn đức; làm một việc phải tức là do nơi ý Trời,
phạm một nét vạy tà là cãi nơi Thiên luật; phải quấy Thần
Thánh chỉn chép biên, thƣởng phạt duy đợi ngày chung cuộc.
Khá biết lấy!".
Bài Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng
Thanh có câu:
Trên Chánh-phủ sẵn lòng nhơn đức,
Nhƣng buộc vì pháp luật Quốc gia.
Ra tờ đòi tới Công Toà,
Cam đoan ký giấy vậy mà mới nghe!

NHƠN HÌNH
人形
(Nhơn là ngƣời, Hình là dáng vẻ). Nhơn hình là hình dáng của
con ngƣời. Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm"
(Giới cấm). Đề ngày 26-6-Bính Dần (dl: 30-6-1926)
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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 vật chất 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 không có chất sanh, thì
thế nào tƣơi tắn đặng mà 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 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, 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".

NHƠN HƢ ĐẠO BẤT HƢ
人虛道不虛
(Nhơn hư là chỉ ngƣời làm sai trái, dù là công dân, tín đồ, cấp
lãnh đạo Tôn giáo chẳng hạn. Đạo bất hư là nói đến một Tôn
giáo, một chủ thuyết thì không bao giờ sai lệch hay sái quấy
cả). Nhƣ vậy thì bao nhiêu tôn giáo bị "Thất kỳ truyền" là do
ngƣời cầm đầu Tôn giáo ấy làm cho hƣ hoại mà thôi.
Đức Hộ-Pháp khi thuyết về CÔNG GIÁO, Ngài nói:
"Nói tới Đạo Thánh của Đấng Christ tức Công-giáo, nếu ngƣời
không Bác-ái, Từ-bi, không hề đem xác thịt mình làm con tếvật dâng hiến cho Chí-Tôn đặng cầu siêu rỗi, xin tha-thứ tộitình cho lòai ngƣời, đó là Ngƣời đến đem lòng thƣơng-yêu của
mình ra làm tiêu-chuẩn cho đời bắt chƣớc. Vì cớ nên Công
giáo làm chủ tinh-thần một phần lớn nhơn-loại là đáng lắm
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vậy. Xem thế đủ biết các vì Giáo-chủ chỉ có một tinh-thần duy
nhất là vì thƣơng-yêu nhân-loại mà lập Đạo cứu đời với một
tôn-chỉ duy nhất; Công-bình, Bác-ái. Thế, tại sao Tôn-giáo hận
thù chia rẻ? Sở dĩ có sự kiện ấy vì ngƣời sau truyền-bá sai lạc
chơn truyền "Nhơn hƣ Đạo bất hƣ" là vậy.

NHƠN LINH
人靈
"Từ buổi trời đất biến sanh đã có cái khối Nhơn linh ấy là Cha
của chơn linh, Cha của nhất điểm linh quang. Làm sao chúng
ta hiểu linh quang ấy?- Vì ta xét từ trƣớc: Đức Chí Tôn dùng
cái thanh khí ấy mà tạo ra loài ngƣời với đất, do thanh khí ấy
mà biến thành vạn vật Loài ngƣời đến nay nhờ tiến hóa mà
khôn ngoan cũng nhƣ vạn-vật, nhờ tấn hóa mà cũng đƣợc
toàn năng, toàn tri vậy. Các nhà triết học luận bàn đã nhiều,
nhƣng xét ra cũng không ai hiểu rõ nguyên-căn ấy.
Phật-giáo nói cái khối linh ấy phân tánh của mình ban bố ra cả
vạn-vật, khối linh ấy trƣớc khi phân tánh gọi là BRAHMA là
Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì là CIVA chủ về
Pháp, Đức chí-linh cầm quyền-năng biến chuyển chứ không
cầm quyền năng tạo đoan.
PHÁP vận hành mà sanh ra Khí, nên ta thấy mênh mông trƣớc
mắt ta là Khí.

NHƠN LOẠI
人類
(Nhơn là ngƣời, loại là loài) chỉ chung loài ngƣời, không phân
biệt nòi giống, sắc tộc, đảng phái hay tôn giáo nào bất cứ,
nghĩa là ngƣời đồng sống trên trái đất này.
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Thầy dạy ngày 30-11-Bính Dần (dl: 3-1-1927):
"Nhơn loại dùng thế lực mà cắn xé nhau, giành giựt nhau,
quên lửng cõi trần nầy, nhơn sanh lãnh mỗi đứa một vai tuồng
đặc biệt mà trả cho xong căn xƣa quả cũ. Càn khôn càng náo
nhiệt, ngày tận diệt đã hầu kề. Kẻ hữu phần đặng nắm mối
Ðạo Trời, dựa chiếc thuyền sen lần vào non cao suối lặng, để
rửa bớt chút bợn trần, dƣỡng tánh tu thân, để nâng lên địa vị
thanh cao, lánh xa đọa luân hồi trong lúc hồn lìa khỏi xác. Kẻ
vô phƣớc dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều
hành phạt đã kế bên mình, chới với cả muôn triệu giữa dòng,
mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau".

NHƠN LUÂN
人倫
Nhơn luân là những qui tắc cƣ xử của con ngƣời với nhau
cho hợp với luân lý, đạo đức với tôn chỉ của đạo ngƣời.
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Khổng Phu Tử thọ lịnh Thiên Ðình xuống khai Ðạo Nho đặng
sửa nhơn luân trong buổi Châu mạt. Vì trong buổi ấy cang
thƣờng, luân lý suy đồi, nên nhơn sanh thấy cái Ðạo nhơn
luân của Ngài hay sửa đời đặng thì khâm phục. Ngài cũng lắm
công nhọc nhằn với đời, qua Tề bị Yến Anh, qua Yên bị phế,
qua Triệu bị đuổi, kẻ bắt ngƣời buộc, ăn vác nằm sƣơng nhọc
nhằn biết mấy. Ðến đổi nhà Tần tàn bạo không xiết kể, phần
thi khanh Nho (đốt sách, chôn học trò) mà Ðạo Nho cũng loan
truyền khắp hoàn cầu".
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nối hương lửa nhơn luân đạo trọng,
"Con gìn câu chết sống trọn nghì."
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NHƠN LỰC
人力
(Nhơn là ngƣời; Lực là sức). Nhơn lực là sức ngƣời; Trái lại là
Thiên lực là sức Trời. Đạo Cao Đài luôn có hai phần: TrờiNgƣời hiệp một. Ngƣời trị xác, trời trị hồn.
Đức Lý dạy: "Thƣợng Trung Nhựt, Hiền Hữu khai hội trọn
ngày chẳng có chi là hữu ích hết. Việc tán thành Tân Luật nếu
Thầy để cho Lão nội trong hai giờ hoàn thành tất cả. Ngặt một
điều là nếu Lão lập luật, chẳng một ai trong hàng Ðạo Hữu
hành Ðạo đặng. Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chƣ Ðạo
Hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn lực vào đó chút ít, rồi
lấy huyền diệu làm ra Thiên Luật, ấy là một hạnh công bình
đó. Vậy Lão giao ba bộ Luật hiệp một cho Thái Thơ Thanh
trƣớc, nội trong một tuần lễ phải hiệp thế nào cho ba bộ phải
chung vô làm một; qua tuần nữa tới Thƣợng Tƣơng Thanh; kế
một tuần nữa tới Ngọc Trang Thanh, nghĩa là trong ba tuần
nữa phải lập thế nào cho rồi luật lệ, đem về Thánh Thất đặng
cải lại nữa..."

NHƠN NHI BẤT NHƠN NHƢ LỄ HÀ?
NHƠN NHƢ BẤT NHƠN NHƢ NHẠC HÀ?
Đức Khổng Tử nói: "Nhơn nhi bất nhơn nhƣ Lễ hà? Nhơn nhƣ
bất nhơn nhƣ Nhạc hà?" nghĩa là: Ngƣời mà không nhơn đức
thì làm sao dùng Lễ đƣợc? Ngƣời mà không nhơn đức thì làm
sao dùng Nhạc đƣợc? Ý của Đức Khổng Tử nói rằng: Dầu Lễ
và Nhạc có hay đến bực nào đi nữa mà ngƣời dùng Lễ và
Nhạc không có lòng nhơn đức thì cũng không có hiệu quả gì.
Có nhơn đức tức là có tình cảm dồi dào, có trực giác mẫn huệ,
rồi lấy Lễ Nhạc mà khiến thì công dụng của Lễ Nhạc rất hay;
còn nếu không có nhơn đức mà đem dùng Lễ Nhạc thì chỉ là
cái hƣ văn kiểu cách trống rỗng mà thôi, không có tác dụng gì.
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Đức Khổng-Tử chủ trƣơng Lễ Nhạc cũng phải trung dung,
không nghiêng hẳn về bên Lễ, cũng không nghiêng hẳn về
bên Nhạc, vì Nhạc thắng hóa bừa bãi, Lễ thắng hóa chia lìa.
Khiến thích hợp tánh tình, phục sức và dung mạo là công việc
của Lễ Nhạc".

NHƠN NGHĨA
仁義
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Báo Ân Từ: 30-09-Bính Tuất (1946)
hồi 12 giờ khuya: về vấn đề Nhân-Nghĩa rằng:
"Thầy Mạnh Tử thuyết minh đủ mọi điều lợi, hại rồi thì Vua
Huệ Vƣơng chịu nạp dụng. Hiện nay là buổi kim tiền, ƣu thắng
liệt bại, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất, con ngƣời trên
mặt thế đều bôn xu theo quyền lợi chẳng kể gì nhơn nghĩa đạo
đức, tinh thần, nên mới có nạn chiến tranh tƣơng tàn, đồng
chủng giết hại lẫn nhau, hằng ngày diễn ra nhiều tấn tuồng
thảm thƣơng, bi kịch, xem thôi mỏi mắt, nghe đã nhàm tai,
khiến cho giọt lụy thƣơng tâm của khách ƣu thời mẫn thế
không thể nào ngƣng đƣợc."
Chức Sắc trong Ðạo đem hột giống nhơn nghĩa gieo khắp các
nơi, mà nhơn sanh không ƣng nạp, bởi họ không biết cái năng
lực của họ mạnh mẽ thế nào, không cần để ý đến, chớ chi họ
trọng dụng đạo nhơn nghĩa thử một thời gian coi có hiệu quả
gì chăng? Nhắc lại lời Thánh Giáo của Ðức Chí Tôn có dạy về
chữ Nhơn.
Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nƣớc trị,
Nƣớc nhà nhơn thiệt một cơ quan.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực hành hai chữ nhơn
nghĩa cho ra chơn tƣớng, thì chẳng luận là xã hội nào cũng
đƣợc hƣởng mọi điều hạnh phúc, đời chiến tranh sẽ trở nên
thái bình an cƣ lạc nghiệp." (xem thêm chữ "Nhân Nghĩa)

NHƠN PHẨM
人品
Thầy dạy: "Cả kiếp luân-hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà
ra Thảo mộc, từ thảo-mộc đến thú cầm; loài ngƣời phải chịu
chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần mới đến địa-vị nhơnphẩm. Nhơn-phẩm nơi thế này lại còn chia ra phẩm-giá mỗi
hạng: đứng bậc Đế-Vƣơng nơi trái địa-cầu này, chƣa đặng
vào bực chót của điạ-cầu 67. Trong điạ-cầu 67 nhơn-loại cũng
phân ra đẳng cấp dƣờng ấy; cái quí trọng của mỗi địa-cầu
càng tăng thêm hoài cho tới đệ nhứt cầu, Tam thiên Thế giới;
qua khỏi Tam thiên Thế-giới thì mới đến Tứ đại Bộ Châu; qua
Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam thập lục thiên; Vào Tam
thập lục thiên rồi phải chuyển kiếp tu-hành nữa, mới đặng lên
đến Bạch-Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết-Bàn đó vậy".
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: ‘‘Loài
ngƣời cũng dữ, đã bảo-tồn sanh mạng thì chiến đấu không
biết bao nhiêu là chiến-đấu, với tánh đức thú đã qua chẳng
biết bao nhiêu thời gian chiến-đấu đặng sống. Con ngƣời giữ
đƣợc nhơn-phẩm thì đừng để con thú ấy nó dữ đặng nó bảotồn mình, tức nhiên nó sẽ đày-đọa mình. Mình ở giữa trên kia
là Chí-Tôn, dƣới đây là thú, hỏi mình có đủ linh-tánh bảo tồn
danh-thể khỏi phải theo ai chăng? Không lẽ mình theo thú?
Thú không là cái khí, cái khí là sự sáng-suốt khôn ngoan là
linh-tâm mình vậy".
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NHƠN QUẦN
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chƣ hoa.

NHƠN SANH
人生
(Nhơn hay nhân là ngƣời, sanh là có sự sống, tức nhiên là
những ngƣời hiện đang sống trong vũ trụ này, trái đất này, thế
giới này.
Thầy dạy năm Mậu-Thìn (1-1928): "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."
Đức Lý nói: "Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhơn
loại hoan nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh của chƣ
hiền hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi nặng nề.
Mƣời phần nhơn sanh, chƣ hiền hữu phải độ tới chín".
Thầy ban thi cho Ngài Lê văn Trung:
Một Trời, một Ðất, một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,
Ðạo ngƣời vẹn vẻ mới thành Tiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHƠN SANH Ƣ DẦN
人生於寅
"Bàn Cổ sơ khai Nhơn sanh ƣ Dần cho nên ngày Ðấng ChíTôn mở Ðạo là ngày mồng một năm Bính-Dần. Ngày ấy Thầy
sắp đặt mƣời hai ngƣời lo khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, mỗi
ngƣời lãnh phận sự lo đi truyền bá."

NHƠN SANH TRIẾT LÝ HỌC
人生哲里學
Mãi đến năm Bính Dần (1926) Đức THƢỢNG ĐẾ tá danh
Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát khai mở Đại Đạo kỳ
ba, dạy thờ Trời và thờ các vị Giáo chủ Tam Giáo, Ngũ Chi.
Đó là điểm mà Đức CHÍ TÔN nƣơng theo đạo đức truyền
thống của ngƣời Việt Nam, phổ hóa một mối Chơn truyền
uyên thâm, khai sáng một đƣờng tấn hóa thiên nhiên từ Nhơn
luân đến Thiên lý. Thật quả Đức Thƣợng Đế ban cho dân tộc
Việt Nam một nền "Nhơn sanh Triết lý học" bao la vô biên,
gồm tất cả những yếu lý truyền bá khắp Đông Tây tự ngàn
xƣa.

NHƠN SANH VẠN VẬT TỐI LINH,
LỄ GIẢ THIÊN ĐỊA CHI TỰ DÃ
Nho giáo có câu: "Nhơn-sanh vạn vật tối linh, Lễ giả Thiên-Ðịa
chi tự dã". Nghĩa là ngƣời đời có tánh linh hơn muôn vật là
nhờ biết Lễ, Lễ vốn là Trời Ðất phân ra trật-tự khác nhau, cho
vạn-vật có thứ tự phân-minh, nhƣng cũng đồng một thể, cũng
do theo điều hòa mà tạo thành cơ sanh hóa. LỄ là khuôn viên
trọng thể của con ngƣời, con ngƣời sở dĩ linh hơn muôn vật,
tƣởng cũng nhờ có Lễ nghĩa mà đặng phần hơn.
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NHƠN TÀI
人才
Đức Hộ Pháp xƣớng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Nhơn tài nẩy nở tuy trăm bụng,
Dân trí biến sanh bởi một đầu.

NHƠN TÂM
人 心
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Nhơn tâm gầy khối đều nên mặt,
Tình thế trau nên kiểu vở đầu.

NHƠN THÁNH
人聖
Giáo-Sƣ (72 vị là Thất thập nhị Hiền): Có phận sự dạy dỗ Đạohữu trong đƣờng Đạo và đƣờng Đời. Đƣợc quyền dâng sớ
cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm
Luật lệ ấy. Giáo Sƣ là Thầy có bổn phận giáo-hoá nhơn sanh,
đối phẩm với Nhơn-Thánh".

NHƠN THÂN PHÀM NGỮ
人身凡語
Nhơn thân tức là xác thân hữu hình, phàm ngữ là tiếng nói của
ngƣời trong trần thế. Ý nói các Đấng đều ở cõi vô vi, là bậc
siêu thoát.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp Chánh Truyền: "Thầy cùng các Ðấng Thiêng Liêng
không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả
chúng sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ
lƣơng sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu
Trùng Ðài là ngƣời giúp công cho Thầy và các Ðấng Thiêng
Liêng gầy Ðạo.

NHƠN TÌNH
人情
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.

NHƠN TƢỚC - THIÊN TƢỚC
人爵 - 天爵
E: The dignity in the world and in the Heaven.
F: La dignité dans le monde et dans le Ciel.
Nhơn tƣớc là tƣớc phẩm của ngƣời đời ban cho. Thiên tƣớc
là phẩm tƣớc của Trời phong tặng cho. Trong Huấn Từ tấn
phong Hiền Tài ngày 15-3-1970, Đức Thƣợng Sanh giải về
Nhơn tƣớc và Thiên tƣớc: "Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều
lành không mỏi là cái tƣớc của Trời ban cho, tức là Thiên
tƣớc; Công khanh đại phu là cái tƣớc của ngƣời cho, tức là
Nhơn tƣớc. Ngƣời xƣa lại sửa cái Thiên tƣớc thì cái Nhơn
tƣớc theo sau và đƣợc bền bĩ. Ngƣời đời nay chỉ lòe mình có
cái Thiên tƣớc để cầu lấy cái Nhơn tƣớc. Khi đã đƣợc cái
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Nhơn tƣớc rồi thì dẹp bỏ cái Thiên tƣớc không nói đến nữa.
Nhƣ thế thì thật là quá nông nỗi, vì rốt cuộc thành ra mất hết,
cái Nhơn tƣớc cũng không giữ đƣợc bao lâu".
Thầy nói: "Bị hàng phẩm NHƠN-TƢỚC phải phù-hạp với hàng
phẩm THIÊN-TƢỚC, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các con phải
chịu số phận bần-hàn mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ
nhƣ vậy."
Thầy giải thích [Thứ Sáu 27-8-1926 (âl 20-7-Bính Dần)] "Hàng
phẩm Nhơn tƣớc đạo đức các con nó trùng với hàng phẩm
Thiên tƣớc của các con. Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn, các con
rán đoạt thủ địa vị mình. Trƣớc qua sau tới, liệu mà tu hành.
Thầy khuyên các con một điều là: Ðừng tƣởng lầm tƣớc phẩm
Thiên đạo Thầy đem cho ai cũng đặng. Cửa Bạch Ngọc Kinh
chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong
Thiên Thơ cả, chức phận cũng đã tiền định, chớ chẳng phải
tƣớc hàm trần thế dâng cho kẻ lễ nhiều. Nếu Thầy làm đặng
vậy, đạo phổ thông rất lẹ, ngặt gia tài mỗi đứa đều có phần,
Thầy không phép lấy cho kẻ khác, trừ ra đứa nào chê bỏ thì
mới đặng tùy ý Thầy định đoạt mà thôi."
Đây: Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn.
Thứ hai, 4-10-1926 (âl 28-8-Bính Dần)
"Chúng Nam nghe: Thầy Khổng Tử trƣớc có Tam thiên đồ đệ,
truyền lại còn Thất thập nhị Hiền.
- Thầy Lão Tử trƣớc đặng một trò là Nguơn Thỉ.
- Thầy Giê-Giu trƣớc đặng Mƣời hai ngƣời, chừng bị bắt còn
lại là Pierre mà thôi.
- Thầy Thích Già đặng bốn ngƣời, ba ngƣời bỏ Thầy còn lại
một. (Ấy là Nhơn tƣớc)
Còn nay, Thầy giáng thế chọn đến: Nhứt Phật, Tam Tiên,
Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền,Tam thiên Ðồ đệ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

201

Các con coi đó mà hiểu rằng, các con có sự mà thiên hạ từ tạo
thế đến chừ chƣa hề có chăng?
Nơi Bạch Ngọc Kinh, hơn 60 năm trƣớc, chƣ Thần, Thánh,
Tiên, Phật, thấy đại nộ của Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế
cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm xa
lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng? Các con có cả ba
Chánh đạo là Tam giáo, các con biết tôn trọng, ngày nay lại
thêm Chánh đạo nữa, các con biết ít nƣớc nào đặng vậy?
Bị hàng phẩm Nhơn tƣớc phải phù hạp với hàng phẩm Thiên
tƣớc, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các con chịu số phận bần
hàn mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ nhƣ vậy.
Thầy nói cho các con biết: Dầu một vị Ðại La Thiên Ðế xuống
phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đặng. Các con nghe
à!"
Huấn từ của Ngài Hiến Đạo trong lễ khánh thành Thánh Thất
Kiên-Giang ngày 8-4-1972. Ngài nói: Một bài thi trong Thánh
giáo có câu:
"Nhơn tƣớc vốn nơi thiên tƣớc định,
"Quyền phàm là của thế phàm đƣa."
Tôi xin giải về Nhơn tƣớc và Thiên tƣớc phỏng theo lời Thầy
Mạnh: Có danh tƣớc của Trời cho, có danh tƣớc của ngƣời
cho. Nhân nghĩa, ái nhân, ái vật, hành động theo lẽ phải, hợp
tình, hợp lý. Trung tín, trung thực và tín thành, không phản bội,
không lừa dối, "lạc thiện bất quyện" là vui say làm điều thiện
mà không chán mỏi, đó là cái tƣớc của Trời cho nên gọi là
Thiên Tƣớc. Quan Công Khanh, quan Đại Phu đời xƣa cũng
nhƣ chức Tổng Trƣởng, chức Bộ Trƣởng, chức Đại Sứ hiện
nay là cái tƣớc của ngƣời cho, ấy là Nhơn Tƣớc đó vậy…
Thiên phong là cái Tƣớc của Trời phong do Cơ Bút. Phải
chính chắn xem trong cái phẩm ấy mà làm cho tròn cái trọng
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trách của Trời phú cho. Đừng nông-nỗi mà làm mất Thánh
chất, phẩm Thiên Phong hóa ra phẩm Phàm phong."
Ðức Khổng Tử có Tam thiên đồ đệ (3000 học trò), trong đó có
Thất thập nhị Hiền (72 ngƣời tài giỏi), trong Thất thập nhị Hiền
có Thập Triết (10 Triết gia) và đặc biệt có 2 vị Thánh là: Phục
Thánh Nhan Hồi, Tông Thánh Tăng Sâm. (Ðời sau có thêm 2
vị Thánh nữa là Thuật Thánh Tử Tƣ và Á Thánh Mạnh Tử, với
2 vị Thánh trƣớc gọi chung là Tứ Phối).
Ngày nay lập Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn chọn Chức sắc Cửu
Trùng Ðài Nam phái gồm 3112 vị, gồm:
Nhứt Phật: là một phẩm Giáo Tông, đối phẩm Thiên Tiên hay
Phật vị.
Tam Tiên: là 3 vị Ðầu Sƣ cho 3 phái, mỗi phái 1 vị, đối phẩm
Ðịa Tiên.
Tam thập lục Thánh: là 36 vị Phối Sƣ, chia đều mỗi phái 12 vị,
đối phẩm Thiên Thánh.
Thất thập nhị Hiền: là 72 vị Giáo Sƣ, chia đều mỗi phái 24 vị,
đối phẩm Nhơn Thánh.
Tam thiên Ðồ đệ: là 3000 Giáo Hữu, chia đều mỗi phái 1000
vị, đối phẩm Ðịa Thánh.
Nếu kể thêm 3 vị Chƣởng Pháp nữa thì tổng số Chức sắc Cửu
Trùng Ðài là 3115 vị.

NHƠN VẬT MƢỜI PHẦN HAO TÁM CHÍN
Thời Hạ nguơn này là thời kỳ Phán xét cuối cùng của Thƣợngđế, nên nhơn vật lâm vào cảnh thiên tai, địa ách cốt để gạn
đục lóng trong, chỉ còn lại con ngƣời biết tu thân, trau giồi đạo
đức là còn sống sót. Thần tiên, Thánh Phật đã kêu gọi nhiều
lắm rồi, nhắc nhở cho là phải tu hành, trau thân, luyện tánh. Bỏ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đi sự tà gian, hung bạo hòng tránh khỏi nghiệt chƣớng, khỏi
vào vòng ác đạo mà trả vay hoài không dứt. Rồi đây nhân vật
sẽ bị chết chóc thảm thƣơng: hết đao binh đến nghiệt chƣớng
không tránh khỏi. Dân gian cũng nắm vững cơ trời "Thƣởng
phạt đến cùng Thánh đức thôi" làm cho "Thần Tiên thấy vậy
cũng chau mày". Chắc chắn rằng:
"Mƣời phần hết bảy còn ba,
"Hết hai còn một mới ra thái bình"
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới,
mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ Vƣơng sắp đến, Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo
thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chƣớng biến sanh, thiên tai rắp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến! Thầy
đã tạo thành đủ cả Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Đạo chớ
không phải sửa Đạo. Các con hiểu à!"
(23-11 Bính Dần – 1926)
"Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan,
mƣời phần chỉ còn lại một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì
Thiên cơ đã định nhƣ vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có
mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng
với nhau, cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời có đoái
tƣởng đến chăng? Bởi thế nên Đức Ngọc Đế và chƣ Phật, chƣ
Tiên, chƣ Thánh mới lập Hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng cứu vớt
chúng sanh đƣơng linh đinh nơi bể khổ. Nếu gặp Thuyền Bát
Nhã mà không xuống không theo thì chắc thế nào cũng chơi
vơi mé biển.".
Thánh ngôn dạy rằng:
Nhơn vật mƣời phần hao tám chín,
ThầnTtiên thấy vậy cũng chau mày.
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NHU Quẻ 05. Quẻ Thuỷ Thiên Nhu
Quẻ 05. Quẻ Thuỷ Thiên Nhu 水 天 需
Tƣợng: Pháp luật Đại-Đạo
Đây là quẻ Thuỷ Thiên Nhu. Càn hạ là nội Càn. Khảm thƣợng
là ngoại Khảm. Khảm là Thuỷ, Càn là Thiên nên tên quẻ đọc là
Thuỷ Thiên Nhu. Biệt số là 61.
Vì sao sau quẻ Mông tiếp lấy quẻ Nhu?
Nhu nghĩa là những việc cung-cấp về ăn uống; nhờ có ăn
uống mới nuôi sống đƣợc xác thân. Mông là cây con vừa nhô
lên khỏi mặt đất, nhƣng còn yếu-ớt dễ gãy nên nhu cầu cần
thiết là phải nuôi dƣỡng, chăm sóc.
Vậy nên sau quẻ Mông tiếp đến quẻ NHU.
Nhu 需 chiết tự thấy có hai phần: Trên là chữ vũ 雨 là mƣa,
dƣới là chữ nhi 而 là của mày. Vậy Nhu bao hàm ý-nghĩa là
thiên-nhiên ban nƣớc cho muôn vật để sống và nói rằng "đây
là nƣớc của mày", tức là mọi ngƣời SỐNG trên trái đất này
đều có quyền sở hữu nhƣ nhau, thế nên
Nhu có ba nghĩa:
1-Dƣới ánh sáng mặt trời mọi ngƣời đều có quyền đƣợc thừa
hƣởng nhƣ nhau, nhƣ: nƣớc, không-khí…
2-Nhu là sự cần-thiết cho ngƣời và vạn-vật thì không gì thiếtyếu hơn là sự ăn-uống, có hai phần: ăn uống bằng vật thực để
nuôi xác thân và ăn uống bằng tinh thần.
3-Nhu là sự chờ đợi.
Với Đạo-pháp thì Pháp luật đối với ngƣời cũng cần thiết nhƣ
sự ăn uống vậy.
Bởi "Thiên nhất sinh Thuỷ là Khảm". Khảm vi thuỷ là sự sống
của muôn loài. Khảm cũng tƣợng mây. Hiện tƣợng mây mƣa
cứ luân-chuyển không ngừng ấy là Đạo, là trật tự điều-hoà cho
cuộc sống.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp Chánh Truyền và Tân Luật Đại Đạo:
Sau ngày Khai Đạo: rằm tháng 10 năm Bính Dần (dl 19-111926) Đức Chí Tôn ban ngay cho Pháp Chánh Truyền và dạy
họp Hội Thánh lập thành Tân luật. Thế là Đại-Đạo thành hình
sau ba tháng thì đã có Pháp và Luật.
Khi nào gọi Luật-pháp? Khi nào gọi Pháp-luật?
Hiện tại có hai xu-hƣớng về học-thuyết:
- Theo học-thuyết Đời tức là xu-hƣớng theo cái sống.
- Theo học-thuyết Đạo tức là xu-hƣớng theo cái linh.
Cả hai tinh-thần đều không có lầm-lạc, nhứt là đàng nào cũng
có nguyên-lý của nấy:
Xu-hƣớng theo cơ-quan Đời có Bí-pháp và Thể-pháp.
Xu-hƣớng theo cơ-quan Đạo có Bí-pháp và Thể-pháp.
Về phần Đạo, thì trí thức tinh-thần nhơn-lọai nhìn nơi vô biên
biết càn-khôn vũ-trụ tức là cơ tạo-đoan nó định luật cho khối
ngƣời thành ra Pháp chủ Luật, tức là Pháp có trƣớc, Luật có
sau, nên gọi là Pháp-luật.
Về cơ-quan Đời, tức là cơ-quan xu-hƣớng theo cái sống, định
Luật đƣợc rồi mới tìm-tàng giải-pháp đặng thi hành Luật, định
pháp-hình để bảo-vệ luật; thành ra Luật trƣớc pháp sau, gọi là
Luật-pháp.

NHU NHƢỢC TRƢỜNG TỒN
Đức Hộ-Pháp nói: "Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng,
mạnh thua yếu đƣợc, nhu nhƣợc trƣờng tồn, Xỉ cƣơng tắc
chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung,
trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xƣa
cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nƣớc
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yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy
làm mừng cho nƣớc Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà
Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong."

NHU SĨ (NHO SĨ)
儒士
(Nhu hay Nho: chỉ Đạo Thánh, Nho giáo; Sĩ: học trò, nói chung
có trình độ hiểu biết về văn chƣơng). Nho sĩ là nói chung
những ngƣời có theo học Đạo Thánh hiền, Nho học.
Thầy dạy: "Ðƣờng đời khúc mắc chông gai là lẽ Thiên cơ đã
định vậy; cái nơi để cho cả chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật đến
kiến công lập vị mình chẳng khác nào con buôn trong buổi
chợ. Cả sức lực, cả trí não tinh thần đều bị tiêu tán nơi ấy, vì
vậy nên mới mất chơn linh, thất ngôi diệt vị. Bởi vậy cho nên
nhiều bực Thánh, Thần, Tiên, Phật cam lòng thủ phận chẳng
dám vọng cầu đem thân vào cảnh đọa, nhƣng mà chẳng tái
kiếp thì nhƣ nhu sĩ trốn thi, thế nào mong mỏi địa vị ra cao
thƣợng".

NHŨ
乳
Nhũ là vú, tức là phần nằm trên ngực của ngƣời đàn bà dùng
cho con bú. Chữ nhũ 乳 gồm các phần sau: Có hai phần: phía
trên bên là bộ trảo 爫 là móng vuốt và dƣới là chữ khổng 孔
(cái lỗ), nghĩa là trong vú có nhiều lỗ, chính là nơi phát xuất
những tia sữa cho trẻ con bú; nhƣng lỗ này không tính vào
Cửu khiếu trong châu thân con ngƣời, vì đó là mạch sữa, ứng
duyên mà phát sinh, rồi cũng ứng duyên mà tàng ẩn. Tinh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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huyết của mẹ biến thành giọt sữa. Khi con còn măng sữa, nhờ
sữa mẹ mà nuôi lớn nên ngƣời. Con gái hễ đến tuổi 16 thì đôi
nhũ bắt đầu phát sinh, nhƣng đến tuổi 49 (7x7) thì đôi nhũ bắt
đầu suy giảm, mạch sữa cũng bắt đầu đóng kín và kinh nguyệt
cũng bắt đầu ngƣng hẳn. Vú ngƣời con gái là do khí Tiên
Thiên và Hậu Thiên (Hà đồ -Tiên Thiên và Lạc thƣ –Hậu thiên)
phát sinh ra.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chiếu Nhũ lệnh từ Huyên thọ sắc,
"Độ Anh nhi Nam Bắc Đông Tây."

NHŨ DANH
乳 名
E: A patronymic name.
F: Le nom patronymique (tên còn bú).
Nhũ: Vú, sữa, cho bú. Danh: tên. Nhũ danh là tên của một
ngƣời do cha mẹ đặt lúc mới đẻ, còn bú sữa (tên cha mẹ đặt
cho từ nhỏ).

NHŨ LỊNH
乳 令
E: The order of the Mother.
F: L’ordre de Mère.
Nhũ: Vú, sữa, cho bú; chỉ bà mẹ. Lịnh: mệnh lệnh. Nhũ lịnh là
lịnh của Mẹ.
Mỗi ngƣời nơi cõi phàm trần đều có: - cha mẹ phàm trần, và hai Đấng Cha Mẹ thiêng liêng, gọi là Đại Từ Phụ và Đại Từ
Mẫu, tức là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
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Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Chiếu nhũ lịnh, Từ Huyên thọ sắc."
(Nhũ lịnh trong câu kinh nầy là lịnh của Đức Phật Mẫu).

NHUẦN THẦN HUỆ
Năm Đinh Mão (1927) Đức Lý Đại Tiên dạy:
"Hiệp Thiên Đài chƣa đặng nhuần thần huệ mà tiếp điển, nên
có khó cho Đức Từ Bi muốn dạy đủ Trí. Thần chẳng tịnh, tri
giác chƣa nhuần tiếp điển thì có quan hệ các lời Thánh Ngôn.
Việc Cơ Bút có vẻ thanh cao đặc biệt, Hiền hữu nên rõ và chớ
nên khinh cầu. Đức Từ Bi hằng lấy lòng quảng đại háo sanh
mà che chở cho cả thảy Đạo hữu nào nhiệt thành cùng Đạo."

NHỤC MẠ
Bần-Đạo xin nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus Christ "Khốn
khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn. Khốn khổ thay cho
những kẻ áp bức, hiếp đáp những ngƣời cô thế, trẻ con, góa
bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của Ngài
tức là nhục mạ Đấng Tạo-đoan, nhƣ vậy là còn tội tình nào lớn
hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ
khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái
oai quyền binh vực của Ngài cho chúng nó".

NHỤC NHÃ TỔ TÔNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm điều nhục-nhã tổ-tông,
"Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỤC NHÃN
肉 眼
E: Freshy eyes.
F: œil de chair.
Nhục: Thịt, chỉ về thể xác. Nhãn: con mắt. Nhục nhãn là con
mắt thịt, ý nói con mắt phàm, không thể thấy đƣợc thế giới vô
hình (con mắt ngƣời trần tục).
Khi tu luyện đắc đạo thì nhục nhãn trở thành Huệ nhãn, nghĩa
là con mắt trí huệ, thấy đƣợc các điều bí ẩn, huyền diệu nơi
cõi vô hình.

NHỤC TỔ HỔ TÔNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Người quân-tử chẳng thà chịu khổ,
"Đâu làm điều nhục tổ hổ tông."

NHỤC THỂ
肉體
E: Carnal body.
F: Corps charnel.
(Nhục: thịt; thể: thân hình). Nhục thể là Cơ thể bằng xƣơng
thịt. Gọi là Đệ nhứt xác thân của con ngƣời. Đây ám chỉ hình
thế của Chí Tôn, tức là Hội Thánh hữu hình của Đạo Cao Đài
ngày nay vậy.
Trong bài thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp nêu trên cũng có giải
thích nhƣ sau: "Những Lƣơng sanh ấy phải thế nào hội hiệp
lại nhau làm một, mà làm ra một xác thân phàm của Thầy thì
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Thầy mới có hình thể trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, hầu tránh
cho khỏi hạ trần nhƣ mấy kỳ trƣớc vậy".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Mạng danh Hội Thánh đã đành,
"Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn."

NHUNG (Giáo Sƣ Thái Nhung Thanh)
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo
Thọ phong Giáo Sƣ phái Thái. Thánh danh Thái Nhung Thanh
ngày Rằm tháng 7 Bính Dần

NHƢ LAI
如來
E: Sanscrit: Tathâgatha.
F: Bouddha.
Nhƣ Lai 如來. Chữ Nhƣ Lai phát xuất từ câu: "Bản giác vi
nhƣ, kim giác vi lai" 本覺為如, 今覺為來 nghĩa là vốn biết là
Nhƣ, nay biết là Lai. Nhƣ Lai là một trong mƣời danh hiệu
Phật để chỉ bậc giác ngộ viên mãn. Vào vòng Nhƣ Lai là vào
thế giới của Đức Phật, tức đi vào cõi Tây Phƣơng Cực Lạc.
Theo Kinh Kim Cang, Nhƣ lai là bậc không từ đâu mà tới và
cũng sẽ không đi tới đâu. Nhƣ Lai từ Chân nhƣ tới và sẽ đi về
Chân nhƣ. Bởi khi thoát tục về cõi thiên, thì:
- Chơn linh phải dò theo nẻo vào Cực Lạc thẳng đƣờng đi tới.
- Tìm đến của Phật mà vào và chờ đợi bái kiến Đức Nhƣ Lai.
Nhƣng, Đức Chí-Tôn dạy: "Nhƣ-Lai là cảnh Phật chớ không
phải danh Phật, nên trong kinh có câu "Bổn giác vị kim giác
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhƣ Lai." Bồ-Đề là chỗ Phật ngự, Phạm-môn là cửa Phật, Bĩ
ngạn là đất Phật."
Buổi Cao Đài muốn về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, xin noi
theo bƣớc của Đức Chí Tôn mà đi.và níu theo cây phƣớn Tiếp
Dẫn mà về cõi Cực Lạc cùng với Tiếp Dẫn Đạo Nhơn.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu
"Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
"Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai."

NHƢ NGUYỆN
如 愿
E: As one’s wishes.
F: Selon la volonté.
Như: Giống nhƣ, ví nhƣ, hoặc là, không đổi. Nguyện: Nguyền:
mong muốn, ƣớc muốn. Nhƣ nguyện, tức là Nhƣ nguyền, là
đạt đƣợc những điều nhƣ đã mong ƣớc (Y nhƣ lòng mong
muốn).
Kinh Sám Hối:
"Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền."

NHƢ NHÃN (Hòa Thƣợng Giác Hải)
Đức Chí-Tôn phong cho ông là "Quản Pháp Thiền Sƣ Thích
Ðạo Chuyển Luật Linh Diệu Ðạo Sĩ, "Chƣởng Pháp phái
Thái".Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn, pháp danh là Thích Từ Phong,
thế danh là Nguyễn văn Tƣờng (1874-1938), trụ trì chùa Giác
Hải ở gần cầu Ông Buông (Phú Lâm) Chợ Lớn. Ngài có quyên
góp tiền trong Phật tử để mua đất xây ngôi Từ Lâm Tự ở Gò
Kén, Tây Ninh. Ông Bà "Nguyễn Ngọc Thơ và Lâm Ngọc
Thanh" đóng góp nhiều tiền bạc cho việc xây cất chùa Từ Lâm
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

212

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

nầy. Sau, nhờ huyền diệu Cơ Bút, Ðức Chí Tôn độ cho Ông
Bà Nguyễn Ngọc Thơ và Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn theo Ðạo
Cao Ðài. Do đó, Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn hiến chùa Từ Lâm ở
Gò Kén cho Ðạo Cao Ðài dùng làm Thánh Thất để tổ chức Ðại
lễ Khai Ðạo ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần (dl: 19-11-1926).
Trong Ðại lễ Khai Ðạo, Ngài Ngọc Lịch Nguyệt ếm sót một
cửa, do đó Quỉ Vƣơng nhập đàn phá khuấy, nhập vào ông Lê
Thế Vĩnh mạo xƣng Tề Thiên Ðại Thánh và nhập vào Cô
Vƣơng Thanh Chi mạo xƣng Quan Âm Bồ Tát, hai ngƣời nhảy
múa lung tung, khiến Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn mất đức tin, số
nữ đệ tử của Ngài xúi đòi chùa Từ Lâm lại, nên sau cùng Ðức
Lý Thái Bạch khuyên dạy Hội Thánh trả chùa và hƣớng dẫn
Hội Thánh mua đất ở Long Thành xây dựng khu Nội Ô Tòa
Thánh vĩ đại nhƣ ngày nay.
Thầy có dạy riêng Hoà Thƣợng Nhƣ Nhãn nhƣ vầy:
Chùa Giác Hải, Sài gòn.
Ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
THÍCH CA MÂU NI PHẬT viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
chuyển Phật giáo Nam phƣơng
"Nhƣ Nhãn, con nghe Thầy:
Khi giáng trần Chí Tôn Phật Tổ, Thầy duy đặng có bốn Môn
đệ, chúng nó đều chối Thầy. Khi giáng lập Đạo Tiên, Thầy có
một trò là Nguơn Thỉ. Khi lập Đạo Thánh thì đặng mƣời hai
môn đệ, song đến khi bị bắt và hành hình thì chúng nó đều
trốn hết, lại còn bán xác Thầy nữa.
Còn nay, Thầy đã sắm sẵn Môn đệ cho con cũng đã nhiều,
con đừng thối chí.
Thầy thƣờng than rằng: Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại
nhơn sanh, nên Thầy nôn nóng nhƣng Thiên cơ chẳng nghịch
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

213

đặng. Ma quỉ hằng phá Chánh mà giữ Tà, chƣ Tiên Phật trƣớc
chƣa hề tránh khỏi.
Còn cái địa vị cao trọng, nó làm cho nhơn tâm ganh gổ. Con
phải lấy Phật tâm con mà dòm ngó đám sanh linh bị phạt, luân
hồi chƣa dứt, thì tƣởng đến Thầy mà cam chịu nhục nhã, lòng
từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con Thầy.
Nếu Thầy dùng quyền pháp Chí Tôn thì mất lẽ công bình
thiêng liêng Tạo hóa. Con cứ lo lập Luật, để công phổ độ cho
chƣ Đạo hữu con hƣởng chút ít.
…Nhƣ Nhãn, con nhớ lời tiên tri của Thầy, đọc Thánh Ngôn
lại. Thăng."
Thứ ba, 4-1-1927 (âl 1-12-Bính Dần). Trung bạch về sự Giác
Hải và Thánh Thất.
- "Thầy chẳng qua yêu mến đạo Thiền, quyết gom tóm các
con lại làm một nên giữ ThánhThất đến ngày nay, đặng qui tụ
các em con đến cho đủ mặt.
Nhƣ Thiên Cơ phải y nhƣ lời xin của Phổ Hiền Bồ Tát thì
chẳng ép lòng bỏ chết phái ấy.
Thầy sẽ coi ngày Nhƣ Nhãn đòi Thánh Thất lại thế nào, rồi
mới trả."
Đức Lý dạy: Ngày 19-2-1927 (âl 18-1-Đinh Mão).
"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.
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Chí Tôn đau đớn bấy 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".

NHƢ LÂM THÂM UYÊN, NHƢ LÝ BẠC BĂNG
Trong Kinh Thơ có câu: "Nhƣ lâm thâm uyên, nhƣ lý bạc
băng". Phải coi mình nhƣ đến vực sâu, nhƣ noi giá mỏng.
Cách cử động của các bậc Cổ-nhơn cung kỉnh nhƣ thế. Con
ngƣời còn có tánh linh hơn vật, là do nơi biết cung-kỉnh lễ
nghĩa mà cao hơn. Nếu con ngƣời chỉ biết đói thì ăn, khát thì
uống, no ấm thì vui mừng, đói rách thì lo buồn, còn ngoài ra
chẳng biết cung-kỉnh lễ phép là gì. Ngƣời nhƣ vậy phỏng có
khác chi cái hình bằng gỗ chăng? Thiết tƣởng hạng ngƣời nhƣ
thế thiên-hạ kêu là giá áo túi cơm cũng phải.

NHƢ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN
Ngài Lê Văn Tiểng (1843-1913) lập ra Vĩnh Nguyên Tự làm
nơi tu hành. Ngài tu theo đạo Minh Sƣ đến bực Thái Lão Sƣ,
đạo hiệu là Lê Đạo Long. Khi Ngài qui Tiên, Đức Chí Tôn cho
biết Ngài đắc quả Nhƣ Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Ngài giáng
cơ dạy các môn đệ của Ngài chuyển nhập qua Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ.
Con ruột của Ngài là ông Lê Văn Lịch, đƣợc Đức Chí Tôn
phong là Đầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Học trò của Ngài là ông Trần Văn Thụ, đạo hiệu Trần Đạo
Minh, đƣợc Đức Chí Tôn phong là Ngọc Chƣởng Pháp.
Thứ năm, 6-1-1927 (âl 3-12-Bính Dần)
Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc).
Hỷ chƣ Đạo hữu, chƣ Đạo muội.
Chúng đẳng thính Ngã.
Đạo bất vi tế hƣởng, vi hiếu dã. Ngã thị nhứt sinh bất tri Thiên
ý, hành đạo vô công. Nhi Ngọc Đế ái chƣ quần sanh nhƣ phụ
ái tử.Ngã vấn hà tất dĩ vi công quả hồ?
Nhứt nhơn biến nhị, nhị biến thập, thập biến bách, bách biến
vạn, vạn biến hằng hà sa số nhơn sanh. Nhơn sanh nhứt nhứt
hữu Chơn thần, Chơn thần thị Thiên, Thiên giả hà tại?
Thiên giả tại tâm. Đắc nhơn tâm tất đắc Thiên ý. Tri hề.
Đạo dĩ khai, thời kỳ bế môn tụng niệm dĩ vãng. Cửu thập nhị
nguyên nhân kim triêu đọa lạc tại thế, bất thoát mê đồ, bất tri
Chơn đạo, đẳng chúng bất độ, hà thành Đạo hồ?
Vật dĩ Cựu Luật vi căn bổn, hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ, nhứt thiết
chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đắc kỳ qui vị.
Vật dĩ trí tri, văn chƣơng, bác ái, ngộ kiếp đắc qui Phật vị. Ngã
vấn, cổ ngữ hữu ngôn: Thiên tâm vô ngữ, luật tại trị thế, nhơn
nhơn bất tu, bất thành Đạo. Tu hà vi?
Tu giả độ nhơn, độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ,
thị chi hiếu dã.
Ngã thƣờng giáng cơ tại thử, khả tái cầu giáo đạo. (ĐS. II.
143)
___________________
Dịch nghĩa:
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Lê Văn Tiểng
NHƢ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN giáng cơ
Mừng các Đạo hữu, các Đạo muội.
Các vị nghe Ta: Đạo không phải để hƣởng cúng tế, là hiếu
vậy. Ta một đời không biết Thiên ý, hành đạo không công. Mà
Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế thƣơng yêu chúng sanh nhƣ
cha thƣơng con. Ta hỏi vì sao phải làm công quả?
Một ngƣời biến ra hai, hai biến ra mƣời, mƣời biến ra trăm,
trăm biến ra vạn, vạn biến ra vô số nhơn sanh. Nhơn sanh,
mỗi ngƣời đều có Chơn thần, Chơn thần là Trời, Trời ở đâu?
Trời ở tại tâm. Đƣợc lòng ngƣời ắt đƣợc ý Trời. Biết há?
Đạo đã khai, thời kỳ đóng cửa tụng niệm đã qua rồi. Chín
mƣơi hai ức nguyên nhân ngày nay bị đọa lạc tại thế gian,
không thoát khỏi đƣờng mê, không biết Chơn đạo, không độ
những ngƣời đó, làm sao thành Đạo tại thế? Chớ lấy Cựu luật
làm căn bổn. Đƣợc gặp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả chúng
sanh hữu căn hữu kiếp đều đƣợc trở về ngôi vị cũ. Chớ lấy trí
tri (cách vật trí tri), văn chƣơng, bác ái, ngộ Đạo trong một kiếp
tu thì đƣợc trở về ngôi vị Phật.
Ta hỏi: Lời xƣa có nói: Lòng Trời không nói, luật pháp tại nơi
trị đời, ngƣời ngƣời không tu thì không thành Đạo. Tu để làm
gì? Tu để độ ngƣời, độ ngƣời tức là độ ta, độ ta tức độ Cửu
Huyền Thất Tổ, đó chính là hiếu vậy.
Ta thƣờng giáng cơ tại đây, khá tái cầu để ta dạy Đạo.

NHƢ THỊ
E: As if.
F: Comme si.
Nhƣ thị: cũng nhƣ thế, nhƣ vậy.
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Di Lạc Chơn Kinh có câu: Tạo Hóa Huyền Thiên hữu: …. Nhƣ
thị đẳng hằng hà sa số chƣ Phật, tùng lịnh Kim Bàn Phật Mẫu
năng tạo, năng hóa vạn linh, năng du ta bà thế giái dƣỡng dục
quần sanh qui nguyên Phật vị.

NHƢỢC HỮU
E: If anything.
F: S’il ya (nếu có).
Nhƣợc hữu: bất cứ sự,vật việc gì.
Di Lạc Chơn Kinh có câu: Nhƣợc hữu chúng sanh văn Ngã
ƣng đƣơng thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng
tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải thoát luân hồi,
đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề thị chi chứng quả Cực Lạc
Niết Bàn.

NHƢỢC THIỆT, NHƢỢC HƢ
E: As real as unreal.
F: Comme réel comme irréel.
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhƣợc thiệt, nhƣợc hƣ vạn đại an.

NHƢỢC NHƠN LIỄU ĐẠT ÂM DƢƠNG LÝ,
THIÊN HẠ ĐÔ LAI NHẤT CHƢỞNG TRUNG
若人了達陰陽理
天下都來一掌中
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Xƣa, nhà đạo học đã nói: nếu con ngƣời mà thấu hiểu đƣợc
cả sự biến chuyển của Vũ trụ và sự vận hành của lý Âm
Dƣơng thì cả trời đất đều thâu về trong một bàn tay.
Kinh Cao-Đài: Bài Thích Giáo cũng có câu:
- Hỗn độn Tôn sƣ.
- Càn Khôn chủ tể.
- Qui thế giới ƣ nhứt khí chi trung.
- Ốc trần huờn ƣ song thủ chi nội"…
Nghĩa là Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật là vị Thầy đáng kính, đƣợc
sanh ra vào thời hỗn độn. Đây là thời kỳ sau khi đã xuất hiện
ngôi Thái Cực, rồi đến khi Thái Cực phân ra Lƣỡng Nghi là Âm
Dƣơng. Ðó cũng là thời Tiên Thiên, tức là thời kỳ trƣớc khi tạo
dựng Trời Ðất.
Nhƣ vậy, Ðức Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế (Ngôi Thái Cực) đƣợc
Khí Hƣ Vô hóa sanh ra trƣớc, sau đó mới hoá sanh ra Ðức
Nhiên Ðăng Cổ Phật. Quyền hành nầy có đƣợc là do Ðấng
Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế giao phó cho Ngài. Ngài thay mặt
Ðấng Thƣợng Ðế chƣởng quản cả Càn Khôn vũ trụ gồm 3000
Thế giới vào trong một Khí Hƣ Vô, nắm giữ 72 Ðịa cầu vào
trong bàn tay.
Xem thế, những nhà minh triết nhìn vận hội trong thiên hạ nhƣ
nắm ở bàn tay, nên biết ngƣời, biết mình luôn luôn cố gắng
phối hợp ba yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa. Rút kinh
nghiệm trong quá khứ để nhận định hiện tại mà tiên đoán việc
tƣơng lai sẽ xảy đến, để tùy cơ ứng biến cho hợp tình hợp lý.
Không những thế mà những ngƣời thông minh Thánh trí còn
biết đƣợc chỗ về của chính mình sau khi lìa bỏ cõi trần với
năm tháng ngày giờ tiền định. Ấy là ngƣời đạt Đạo vậy.
Hiện tại khi tính về Dịch thì chỉ cần bấm vào các đốt ngón tay,
vì Thánh nhân đã lập trình thành công thức cả rồi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHƢỢNG NỬA QUYỀN
Nhƣợng nửa quyền tức nhiên là Đức Lý Đại Tiên Thái Bạch
Kim Tinh là Giáo Tông vô vi, còn Đức Lê văn Trung là Giáo
Tông hữu hình. Chỉ riêng Đạo Cao Đài là áp dụng lý Âm
Dƣơng ở mọi nơi mọi chỗ. Nhƣ đây thì Đức Lý Đại Tiên là
Nhứt Trấn Oai Nghiêm, giờ này kiêm thêm Giáo Tông vô vi,
còn Giáo Tông hữu hình thì Ngài nhƣợng cho Đức Lê văn
Trung "một nửa quyền" tức là Ngài Lê văn Trung là "Quyền
Giáo Tông" là chỉ đảm trách về hữu hình mà thôi. Đây là lời
Đức Lý Giáo Tông nói với Ngài (Th... Tr... Nh.) Thƣợng Trung
Nhựt, Ðầu Sƣ, nay đƣợc Ðức Lý Giáo Tông thăng lên là
Quyền Giáo Tông vào ngày 3-10- Canh Ngọ (1930) theo Ðạo
Nghị Ðịnh thứ hai.
Đức Lý Giáo Tông nói: 1-8-1931 (âl 18-6-Tân Mùi)
"Th... Tr... Nh... Ngày nay Lão đã nhƣợng nửa quyền hành
cho đó là có ý để mắt coi Hiền Hữu đúng phận cùng chăng?
Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn lãnh việc Giáo Tông mà lập
vị cho đoàn em bƣớc tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn
mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ
Chánh Tà, hầu giúp phƣơng cho Hội Thánh trừ khử."

NHỨT BẤT SÁT SANH
Điều thứ nhứt trong Ngũ giới cấm là không sát hại sinh vật
Theo TÂN LUẬT: Chƣơng IV: Ðiều Thứ 21: "Hễ nhập môn rồi
phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm: Điều thứ Nhứt
là Bất Sát Sanh, tức nhiên chẳng nên sát hại sanh vật.
Năm Mậu Thìn (1-1928) Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy: "Thầy
đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn-khôn ThếGiới thì khí Hƣ-Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là
Thái-Cực. Thầy phân Thái-Cực ra Lƣỡng-Nghi, Lƣỡng-Nghi
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phân ra Tứ-Tƣợng, Tứ-Tuợng biến Bát-Quái, Bát-Quái biến
hóa vô cùng mới lập ra Càn-Khôn Thế-Giới. Thầy lại phân
tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: vật-chất, thảo mộc, côntrùng, thú cầm gọi là chúng-sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chichi hữu sanh cũng do bởi chơn-linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt
có Thầy. Thầy là Cha của sự-sống, vì vậy mà lòng háo-sanh
của Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng-sanh, Thầy
phân-phát khắp Càn-Khôn Thế-Giới, chẳng khác nào 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."
Vì sao phải Trai giới? Thánh giáo Thầy dạy:
"Kẻ nào trai giái đặng mƣời ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng.
Chƣ Môn đệ phải trai giới." Tại sao?
- Chẳng phải Thầy còn buộc theo Cựu Luật, song Luật ấy rất
nên quí báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng.
Thầy cắt nghĩa: Mỗi kẻ phàm dƣới thế này đều có hai xác
thân: Một phàm gọi là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là
Spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó
là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không
thấy đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi
Tinh- Khí- Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí.
Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm nhƣ
khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh Khí, không có Thần
thì không thế nhập mà hằng sống đặng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Còn có Thần không có Tinh Khí thì khó huờn đặng nhị xác
thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.
Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà trong khí
tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn thần buộc phải tinh
tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mới ra khỏi ngoài Càn
Khôn đặng.
Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn thần tinh
khiết. Nếu nhƣ các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng
thì làm sao giải tán cho đặng?
Nếu rủi bị huờn thì đến khi đắc đạo, cái trƣợc khí ấy vẫn còn,
mà trƣợc khí thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d’
électricité) thì chƣa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu
diệt. Còn biết khôn thì ẩn nấp tại thế mà làm một bậc Nhơn
Tiên thì kiếp đoạ trần vẫn còn chƣa mãn. Vì vậy Thầy buộc
các con phải trƣờng trai mới đặng luyện đạo."
Thầy cũng cho biết: "Cái Chơn Thần ấy của các Thánh, Tiên,
Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn tu khi
còn xác phàm nơi mình, nhƣ đắc đạo, có thể xuất ra trƣớc
buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng
phép đến trƣớc mặt Thầy."

NHỨT DƢƠNG SANH
一陽生
Nhứt Dƣơng sanh 一陽生: Theo nguyên lý về Âm Dƣơng của
Dịch học, thì trong Âm có Dƣơng, trong Dƣơng có Âm "Âm
trung hữu Dƣơng căn, Dƣơng trung hữu Âm căn" 陰中有陽根,
陽中有陰根 chứ không bao giờ có hiện tƣợng thuần Âm hay
thuần Dƣơng cả. Vì thế nên khi Dƣơng tiến đến chỗ cực thịnh
thì Âm sẽ phát sanh và Âm tiến đến chỗ cùng cực thì Dƣơng
sẽ sanh ra.
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Ở đây, tiết Đông-chí (tháng 11 Âm lịch- quẻ Địa Lôi
Phục Quẻ này chỉ có một Dƣơng mới sinh ở dƣới
hết) nên gọi là "nhứt Dƣơng sanh". Khi Đông chí đến thì Âm
khí tăng trƣởng mạnh mẽ và lên đến cực độ (Âm cực) nên trời
thật lạnh. Nhƣng nếu Âm cực thì Dƣơng sinh, do đó trong Âm
có Dƣơng sinh ra.
Chúa sinh ra đời vào tiết Đông chí, nên Lòng Sớ dâng lên
trong ngày Vía Đức Chúa Jésus có câu:
"Kim vì tiết độ Đông chí nhứt Dƣơng sanh chi thỉ chánh thị
Đức Da-Tô Giáo-chủ Thánh đản".今為節度冬至一陽生 之始,
正是德耶蘇教主聖誕

NHỨT ĐẠI VIẾT THIÊN
Nhứt đại viết Thiên 一大曰天 ( Tức là Âm Dƣơng phải hợp
nhứt mới làm thành chữ Đại).
(Nhứt là một, đại là lớn, viết: nói rằng, thiên là Trời). Đây là
một cách chiết tự chữ Hán là đặt chữ nhứt 一 lên chữ đại 大
thành ra chữ THIÊN 天. Thiên là Trời. Thời điểm ấy triết thuyết
của Đức Khổng Tử ra đời, muốn tránh điều huyền bí mầu
nhiệm mà nhân sanh phải lầm hiểu mà sanh mê tín dị đoan,
bày điều mộng mị, nên Ngài không dùng từ Thƣợng Đế hay
Ngọc Hoàng, mà Ngài nói nhƣ trên tức là Trời (Thiên) để chỉ
Đấng Tạo hóa là nguồn sanh hóa tạo vạn linh sanh chúng.
Đức Hộ-Pháp nói về Thánh Khổng Phu-Tử: "Ngài cho chánh
trị hành tàng của xác thịt thế nào thì tinh thần cũng vậy; nên
nhìn nhận rằng trên các chủ quyền trị thế có quyền vô vi của
Đấng Chí-Tôn, Ngài gọi là "nhứt đại viết Thiên" 一大曰 天 nắm
trọn phép thiêng liêng thƣởng phạt. Đấng Chí-Tôn ấy chẳng
phải có quyền năng về phần hồn mà thôi, lại cũng đặng oai
linh phần xác; lý thuyết Trời- Ngƣời đồng trị nảy sanh từ đó…
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chúng ta đã ngó thấy Ngài là tiền bối của Đức Chúa Jésus
Christ mà Ngài ít đặng hạnh phúc hơn Jésus Christ; năm trăm
(500) năm về trƣớc cái thuyết của Ngài, tâm lý nhơn loại buổi
ấy chƣa có nạp dụng đặng, lại nữa Ngài đến cái danh từ một
nhà triết lý mà thôi. Ngài không có hân hạnh, không có can
đảm đến với danh từ con cái Đức Chí Tôn cũng nhƣ Jésus
Christ, vì cớ lý thuyết vẫn có một, nhƣng giáo đạo của Ngài
không có hạnh phúc hơn Jésus Christ đó vậy. Ngài chỉ có làm
chứng rằng có một Đấng thống trị cả Càn Khôn thế giái, Đấng
ấy Ngài để danh hiệu là "Nhứt Đại"一大 mà thôi, tức nhiên là
"Thiên" 天 mà Ngài không nói ra nhƣ Jésus Christ. Ngài chỉ
làm chứng rằng có một Đấng tối cao mà thôi, thất bại của Ngài
là vì lẽ đó. Đắc thế của Jésus Christ nói quả quyết: nhơn loại
có Ông Cha, mà Ông Cha ấy là Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ,
đắc thế của Jésus Christ là vậy".

NHỨT ĐIỂM LINH QUANG
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo xin thuyết bí-pháp:
Vả chăng, Chí-Tôn sanh chúng ta làm ngƣời, cho chúng ta
nhứt điểm linh-quang, tạo hình ảnh mỗi cá-nhân. Ngài định
phận-sự tối trọng-yếu của Ngài và cầu chúng ta thực-hành cho
ra thiệt tƣớng, nghĩa là làm thế nào làm Chúa vạn-vật hữu-vi
của Ngài.

NHỨT KHÍ CHI TRUNG
一氣之中
(Qui: Gom vào một chỗ. Thế giới: thông thƣờng là chỉ hoàn
cầu. Nhƣng ở đây là chỉ Càn Khôn Vũ Trụ của Ðức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế gồm có Tam thiên Thế giới (3000
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Thế giới) và Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu). Chữ Thế giới trong
câu kinh này là chỉ 3000 Thế giới. Ƣ: Ở tại. Nhứt Khí: Một chất
khí nguyên thủy, đó là Hƣ Vô chi Khí. Chi: Tiếng đệm. Trung:
Ở trong). Câu này có nghĩa là gom 3000 Thế giới vào trong
một Khí Hƣ Vô.
Nhứt Khí chi trung là trong chỗ Một Khí. Đây là Khí đầu tiên
trƣớc khi sinh ra Trời đất, có nhiều Từ để gọi nhƣ: Nguyên khí,
Hỗn nguơn khí, Hƣ vô khí, Tiên-Thiên Khí...
Do nơi Khí Hƣ vô mới có Thái cực. Từ Thái cực mới có Âm
Dƣơng, Đạo cũng ở trong khối Âm Dƣơng đó. Đạo vô-vi biến
hóa không cùng, sanh ra Đức Nhiên Đăng Cổ Phật. Phật là vị
Tôn sƣ đƣợc hóa sanh từ một Khí Hƣ vô. Trong thời kỳ hỗn
độn và Ngài có thể tóm thâu cả Càn Khôn thế giới về trong
một Khí Hƣ-vô.

NHỨT MÔN ĐỒNG MẠCH
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."

NHỨT NHỊ TAM KỲ PHỔ ĐỘ
E: The first, second, third manifestation of the divine mercy.
F: La première, seconde, troisième manifestation de la
miséricorde divine.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỨT NGUYÊN
一元
Về với cái "Một", tức nhiên nay là thời Qui hiệp. Thế nên Tôn
chỉ của Đại-Đạo là "Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi"
của thời kỳ "Vạn thù qui nhứt bổn" là nhƣ vậy.
Nhà cách mạng Trần Cao-Vân nói rằng: "Đến nay hội NHỨT
NGUYÊN ngày càng mới mẻ, Đạo gặp nhau mà thêm sáng tỏ,
lý đƣợc Thầy mà thêm rõ ràng, rất quan hệ với Đạo ta, không
lẽ điềm nhiên đƣợc. Tôi thiết nghĩ, việc trong thiên hạ có BĨ rồi
có THÁI, có tối rồi có sáng, có đóng thì có mở, có chia thì có
hiệp. Nói phân ra TỨ GIÁO tuồng nhƣ không chủ, một đƣờng
mà Nam Bắc rẻ chia. Nói HIỆP thì muôn nƣớc cùng chung là
tôi con của Thƣợng Đế, ngàn thuở vẫn gió mây gặp gỡ. Đạo
ta nhất quán là thế! Vì đem trung hoà mà thâu lại TỨ GIÁO,
cũng nhƣ Khí Thái Cực gồm có Lƣỡng Nghi, rồi tự nhiên TỨ
TƢỢNG hoá sinh, muôn vật đều theo đấy mà sinh sôi nẩy nở:
- Ở Trời gọi là TỨ TƢỢNG.
- Ở đất gọi là TỨ CHÁNH.
- Ở ngƣời gọi là TỨ THỂ.
- Ở Đạo gọi là TỨ GIÁO.
Bốn điều kiện cần ấy không thể thiếu một số đứng vào giữa,
cứ đó mà suy cầu. Chính là số năm (5) là một sinh số, rốt cuộc
chỉ là "Doãn chấp khuyết trung". Ví nhƣ:
- Ở Trời gọi là TỨ TƢỢNG thì điểm giữa là Ngũ Hành.
- Ở đất gọi là Tứ CHÁNH. Điểm giữa gọi là Ngũ Trung.
- Ở ngƣời gọi là TỨ THỂ, điểm giữa gọi là Ngũ Tạng.
- Ở Trời có bốn phƣơng: Đông, Tây, Nam, Bắc, phải có điểm
giữa gọi là Trung ƣơng. Chính điểm trung ƣơng nầy cân bằng
cho 4 đỉnh trên khi ta vẽ nên hình".
Thầy Mạnh Tử dạy "Đạo chỉ có MỘT mà thôi". Sách Chân kinh
cũng nói rằng "Nếu không có Thánh nhân lấy ai làm giềng mối
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trong thiên hạ, nếu không có Tiên Phật lấy ai trông giữ cơ trời,
nếu không có Thiên Chúa lấy ai quản đƣợc các việc quần
sanh…"
Về Thể pháp: Nơi Bát-Quái-Đài Tòa Thánh Tây-Ninh: Hình
ảnh dƣới đây là cái bàn hình Bát-giác, là nơi đặt cái trụ cốt
của Quả Càn Khôn. Cái diềm bàn chung quanh đƣợc chạm 8
chữ Quốc ngữ:"TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI PHỤC
NHỨT", ứng với tám quẻ là "Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài". Khi nhân sanh lễ bái thì lạy vào chữ NHỨT
NGUYÊN (Lƣu ý các quẻ đều hƣớng vào tâm).
KIỀN ☰ là quẻ
thuần Dƣơng tức
là ba hào đều là
thể Dƣơng cả,
Dƣơng tƣợng sự
mạnh-mẽ, thông
sáng là thực, nên
3 hào thể Dƣơng
liền nhau ắt có
sự mạnh-mẽ vô
cùng, vì lẽ ấy
mới lấy quẻ Kiền tƣợng là Trời hay là tƣợng cái thật là mạnhmẽ của thiên-hạ. Là khí sanh-quang huy động trong trời đất.
Ấy là Đấng Tạo-hoá phân bố theo đức của Kiền, thƣờng để
dễ-dàng lƣu-thông vận chuyển mà ta không thấy đƣợc. Kiền là
kiện tức là tráng kiện, mạnh-mẽ là tính của thể Dƣơng. Đó là
biểu tƣợng đức hạnh và quyền-năng của Thƣợng Đế siêu việt.
Một gạch liền ▬▬ của hào Dƣơng là ám chỉ sự toàn (đầy đủ),
còn gạch đứt ▬ ▬ của hào Âm cũng vẫn là hào Dƣơng nhƣng
bị phân chia nên chƣa toàn, chƣa đầy đủ vậy thôi. Cũng nhƣ
trong đời chỉ có thiện, còn ác chẳng qua là chƣa toàn thiện là
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vậy, chớ cũng chƣa phải là nghịch hẳn với thiện, nên mới nói
"toàn tức là chƣa phân chia".
Tất cả vạn vật, vạn lý đều do quẻ KIỀN mà ra! Quẻ KHÔN
cũng do quẻ Kiền mà bị chia hai, chớ không phải ngoài quẻ
Kiền có quẻ Khôn. Các quẻ còn lại "Đoài, Ly, Chấn, Tốn,
Khảm, Cấn" cũng đều do từ Kiền mà biến sanh ra khác nhau,
chứ không phải ngoài quẻ Kiền ra mà có đƣợc 6 quẻ ấy. Cả
thảy đều do sự tấn-hoá của Kiền mà ra.
Do vậy mà Thánh Kinh của Thiên-Chúa giáo với huyền thoại
Adam nguyên thuỷ (Adam primordial) nói lúc Chúa Trời tạo lập
vƣờn Eden bên hƣớng Đông có đủ thứ hoa quả và thời tiết
ấm-áp của một mùa Xuân vĩnh cữu. Đây là tƣợng trƣng thời
hoàng kim Adam Nguyên-thuỷ là ngƣời sống trong tâm Thái
cực. Đó là hình thức mƣợn vật Tổ để giải lý Dịch cấu tạo nên
Càn Khôn Vũ-trụ loài ngƣời. Tất cả đều khởi từ Kiền nguyên
hay NHỨT NGUYÊN
Với Việt-Nam thì câu chuyện ông Lạc Long Quân và Bà Âu-Cơ
kết hợp nhau sinh trăm trứng, nở trăm con lại càng quá rõ-rệt
và siêu-việt hơn nữa, tức nhiên ngụ ý muốn nói đến sự phối
hợp giữa Tiên-Thiên và Hậu-thiên Bát-quái, mà Âm Dƣơng số
của hai sự biến hoá từ Hà-Đồ đến Lạc Thƣ hiệp lại là 100,
cũng là nói đến đức của Kiền.
Điểm mà nói rằng Adam cô đơn bèn tạo thêm Eva. Adam
nguyên-thuỷ biến thành hai: Adam và Eva (Adam tƣợng cho
Dƣơng, Eva tƣợng cho Âm). Thực ra Eva cũng từ Adam mà
ra, nên sách nói là Adam móc sƣờn trái nắn nên ngƣời Nữ là
thế! Tức là chỗ mà Dịch bảo "Âm Dƣơng chỉ thị nhứt khí" (Âm
Dƣơng thực ra chỉ có MỘT khí mà thôi). Khí Âm lƣu hành thì
gọi là Dƣơng, khí Dƣơng mà ngƣng tụ thì gọi là Âm. Kiền là
Adam nguyên-thuỷ.
Đạo Tiên gọi là Đơn nhất Thái-cực.
Đạo Cao-Đài gọi là ngôi Thái-cực Thánh-Hoàng.
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Xem thế, từ lý Dịch suy ra Đạo Kiền đã thống lãnh rộng ra tất
cả. Nhƣng khi nói toàn bộ 64 quẻ kép cũng do KIỀN làm chủ
thể, mà từ đó biến-hoá dần thêm ra, qui kết lại còn 12 quẻ
đứng đầu 12 tháng gọi là 12 Thiên-tử-quái. Đó, chung qui
cũng chỉ có Âm Dƣơng mà thôi. Âm Dƣơng đều gốc từ Kiền,
do Kiền biến hoá. Nhƣ vậy tất cả đều gốc từ tâm đi ra mà thiên
biến vạn hoá. Khi đã biến hoá đến cùng cực cũng trở về Kiền.
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ xây dựng trên nền tảng Dịch Lý ấy.
Đối với Trời đất thì bao-la, mà sự hiểu biết của ngƣời thì hữu
hạn.
Bởi "KIỀN NGUYÊN" là khí "Nhất Nguyên" trong phần Dƣơng
của trời, cũng nhƣ ngƣời ta có Nguyên-khí vậy. Nhiều ngƣời
chỉ biết muôn vật sanh ra ở đất mà không biết rằng Trời đã lấy
khí Kiền Nguyên làm cuộc khởi đầu cho nó; cũng nhƣ ngƣời ta
sinh ra ở Mẹ mà không biết rằng đã nhờ khởi đầu ở Nguyênkhí của cha; khởi đầu từ trƣớc khi chƣa sinh, sinh ra nhằm sau
khi có cuộc khởi đầu".
Kiền Nguyên là khởi đầu lớn-lao trong Đạo Kiền, Đạo Trời,
cho nên vạn-vật đều khởi sinh nhờ nó làm đầu, lại là 4 đức
tính mà thông suốt cả đầu mối, đức tính "Nguyên, Hanh, Lợi,
Trinh"của Trời, cho nên chữ "Thống thiên" là gồm tóm các lý
của Trời. Đạo Kiền điều-hành cái thái thuỷ, là Đạo. Đây là điều
mà Tiên Nho gọi là "Vô cực". Lão Tử gọi là "Thƣờng Đạo".
Nghĩa-lý cuả toàn Kinh Dịch tuy phân ra 64 quẻ nhƣng đều qui
kết trong quẻ KIỀN mà thôi.
Đạo NHẤT NGUYÊN ở đâu?
Đức Hộ-Pháp nói: "May một điều là Tôi còn thiếu với Đức ChíTôn Tôi xin đầu kiếp, thiếu hay không mà kiếp này Tôi là tên
dân nô-lệ cho nƣớc Việt-Nam, đã chịu thống-khổ tâm-hồn lẫn
hình thể trên 35 năm. Tôi không xin, không biết tại sao Tôi đầu
kiếp xuống dân Việt-Nam, Tôi cảm-kích vô hạn: nào chịu khổ,
nào chịu bạc nhƣợc và yếu-hèn, tại thấy nhơn loại đau đớn
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Chí-Tôn mới đến mở một nền Tôn-giáo, làm một khối sanh
quang cho toàn nhơn-loại đó là cái danh-dự của nƣớc ViệtNam đã chịu khổ. Vì cái tình Chí-Tôn đối với dân-tộc Việt Nam
nên Tôi thí thân phải chết mới đền bồi xứng đáng".
Đức Hộ-Pháp vừa lo cho Cơ-quan Cửu Trùng-Đài lại vừa lo
cho Hiệp-Thiên-Đài, Ngài cũng có lời than: "Hại thay! Chớ phải
chi hai lẽ thiện và ác ấy cả Thánh Thể của Ngài đi một lối mà
thôi, nói đơn giản: thà là làm thầy chùa thì thầy chùa, thầy
pháp là thầy pháp; Đạo thời Đạo đi cho triệt để, hay Đời cho
triệt-để đi. Khổ não thay! Thánh-Thể Đức Chí-Tôn vì lãnh nơi
mạng lịnh của Ngài, đến làm tôi con của Ngài cho toàn vẹn nơi
thế gian của Ngài. Hỏi vậy chớ Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta có
phải giao Thánh hay là giao phàm? Nếu ta lấy theo sự suy
gẫm của ta, ta phải nhìn rằng Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta phàm
nhiều hơn Thánh, lẽ dĩ-nhiên trƣớc mắt ta đã ngó thấy. Tự
thuở nay con ngƣời dầu sức mạnh-mẽ thế nào gánh một vai
mà thôi, Đại-Từ-Phụ lại buộc cả Thánh-thể của Ngài phải gánh
hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai Tôn-giáo trƣớc mắt ta, ta
ngó thấy: Phật-giáo thì nghiêng cái gánh bên Đạo; Công-giáo
lại nghiêng cái gánh bên Đời. Đời, Đạo; phàm, Thánh. Đức
Chí-Tôn đến lập Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu phải đứng
ngay chính giữa của nó. Luận ra cho cùng lý, thì Hội-Thánh
của Ngài buộc không Đời mà cũng không Đạo, ở giữa cái mức
trung-tâm của Đời và Đạo".
Phải chăng cái mức "trung-tâm của Đời và Đạo" ấy là đạo
Nhứt Nguyên đó vậy. Hằng ngày nhân sanh đều lạy vào chữ
"NHẤT NGUYÊN" tức nhiên là thời kỳ trở về vậy.Phải chăng
cái PHẢ.
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NHỨT NGUYÊN LUẬN
E: Monism.
F: Monisme.
Thế nên Thần học Cao Đài là "Nhất nguyên luận" (dƣới Thiên
bàn bát giác nơi Bát Quái Đài Tòa-Thánh đã ghi rõ chữ "Nhất
nguyên" này.
Nhất nguyên luận tƣợng trƣng ở Quẻ Địa Thiên Thái.
Âm Dƣơng hòa hợp, Thiên Địa tƣơng giao, thuộc vào thời đại
hoàng kim,

NHỨT NHỨT PHẢI ĐỢI LỊNH THẦY
Tức là mỗi việc chi dù lớn dù nhỏ đều phải đợi lịnh Thầy chỉ
dạy. Vì đây là mối Đạo Trời rất tế vi, mầu nhiệm, nếu thi hành
đúng theo lời dạy thì thành công to, mà làm sái đi thì thất bại
cũng lớn.
Thầy dạy: ngày 18-11-Ất Sửu ( dl: 2-1-1926 )
"Cƣ, Tắc! Hai con đừng lấy làm việc chơi nhé!
Thầy dặn hai con một điều, nhứt nhứt phải đợi lịnh Thầy,
chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán nghe!
Phận sự hai con, trách nhậm hai con, Thầy đã định trƣớc,
song ngày giờ chƣa đến, phải tuân lời Thầy nghe!
Từ đây, Thầy khởi sự dạy Đạo cho".(ĐS. I. 36)

NHỨT NHỰT BẤT THIỆN NIỆM CHƢ ÁC GIAI TỰ
KHỞI
一 日 不 善 念 諸 惡 皆 自起
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Ông Trang Tử nói rằng: Một ngày không tƣởng đến việc lành,
thì mọi việc dữ đều tự nó dấy lên.

NHỨT NHỰT TAM TĨNH NGÔ THÂN
Đức Thƣợng Sanh nói:: 24-12 Canh Tuất (19-01-1971)
"Thầy Tán Tử là một hiền triết mà còn nhứt nhựt tam tỉnh
ngô thân … Đức Phật Thích Ca dạy các đệ tử rằng: "Ngƣơi
hãy tự kiếm ngƣơi". Đức Lão Tử nói: "Tri nhơn giả trí, tự trí giả
minh" tức là biết ngƣời là kẻ trí, sao bằng tự biết mình mới
sáng suốt hơn nữa.
Đức Chí Tôn có lời dạy: "Phải thƣờng hỏi lấy mình khi vào lạy
Thầy mỗi buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chƣa? Và
lƣơng tâm có điều gì cắn rứt chăng? Nếu còn nét chƣa rồi,
lƣơng tâm chƣa đƣợc yên tỉnh thì phải biết cải hóa, ráng sức
chuộc lấy lỗi đã làm thì các con có lo chi chẳng bì bậc Chí
Thánh".

NHỨT NIỆM
E: An only reflection.
F: Une seule réflexion.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Niệm: tƣởng nghĩ tới, tƣ tƣởng.
Nhứt niệm là một niệm, một lần tƣởng niệm.
Nhứt niệm cũng có nghĩa là lòng chuyên nhứt chỉ tƣởng nghĩ
có một điều mình niệm mà thôi. Nhứt niệm thì nhứt tâm, tức là
Nhứt tâm thiện niệm: một lòng niệm lành.
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"Nhứt niệm vân giả, tín tâm vô nhị, cố viết nhứt niệm, thị danh
vi nhứt tâm." Nghĩa là: Gọi rằng Nhứt niệm, đó là lòng tin
không hai, nên nói rằng Nhứt niệm, ấy tên là Nhứt tâm.
Nhứt niệm "Nhơn tâm sanh nhứt niệm, Thiên Địa tất giai tri."
Nghĩa là: lòng ngƣời sanh ra một niệm (ý nghĩ vừa phát khởi)
thì Trời Đất đều biết.
Bài thi Tịch Đạo nữ phái:
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng.

NHỨT NIỆM SÂN TÂM KHỞI BÁ VẠN CHƢỚNG MÔN
KHAI
Trong Kinh Hoa-Nghiêm có câu rằng: "Nhứt niệm sân tâm
khởi, bá vạn chƣớng môn khai". Một phen nƣ giận nổi lên
thì muôn ngàn nghiệt chƣớng nảy sanh. Trong các kinh sách
của Phật, Tiên, Thánh-Hiền hằng ngày dạy nhơn-sanh chữ
Nhẫn làm đầu, mà con ngƣời mơ-màng chƣa tỉnh ngộ. Chúng
ta nhận xét qua một trận giông tố, ắt phải có cây ngã, nhà sập,
thuyền tàu chìm đắm. Còn ngƣời trải qua những cơn thịnh nộ
rồi, thƣờng có xảy ra lắm điều tai ƣơng hoạn-họa, khi biết tự
tỉnh ăn-năn thì việc đã muộn rồi. Vậy mà có nhiều ngƣời trải
qua biết bao nhiêu lần giông tố, mà cũng không biết kiên-nhẫn
chút nào, thật cũng đáng buồn cho đó...

NHỨT NỘ SẦU TÂM KHỞI, BÁT VẠN CHƢỚNG MÔN
KHAI
一怒愁心起八萬障門開
Tiên Nho có câu: "Nhứt Nộ sầu tâm khởi, bát vạn chƣớng
môn khai" nghĩa là một phen giận nổi lên thì trăm ngàn nghiệt
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chƣớng sanh ra. Ý nói cái nƣ giận của con ngƣời nếu không
đƣợc kềm chế đƣợc thì sự nguy hại khó lƣờng về sau. Có câu
"No mất ngon, giận mất khôn". Ngƣời tu là sửa mình chính là
biết chế ngự thất tình là điểm quan trọng ở đó.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chữ Nộ là Giận: Con ngƣời vì giận quá mà
sanh hại đến gia đình, hoặc bị tù tội là khác hoặc có thể làm
tiêu nhà hại mạng, đến khi biết sự chẳng lành, tỉnh lại ăn năn
thì đã muộn, nghĩ thôi đáng tiếc! Ví nhƣ ông Châu Công Cẩn
(Chu Du), lầm mƣu Khổng Minh Gia Cát Lƣợng, mà nộ khí
xung thiên, đến đỗi thổ huyết lâm lụy mà chết. Ấy là một
gƣơng nêu cho đời lƣu ý, còn nhiều sự giận mà chiụ khổ
hình."

NHỨT NƢƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: First Muse.
F: Première Muse.
Ngày 05-05-Giáp Tuất (1934) Nhứt Nƣơng có cho bài Thánh
Giáo rất ý vị:
Nhứt Nƣơng Diêu Trì Cung
Em khép nép mừng mấy anh, mấy em. Hèn lâu không đến
đặng, khi thì nghe Lục Nƣơng nói rằng: Đạo nay thế nầy, mai
thế khác lộn xôn quá chừng. Em nghe vậy thì hay vậy chứ
phận sự "Ngạn Uyển Chƣởng Hồn" không giờ nào rảnh đặng
đến mà trò chuyện cùng mấy Anh cho thỏa tình hoài vọng.
- Dạ Ngạn Uyển Chƣởng Hồn nghĩa là vƣờn Ngạn Uyển trồng
hoa, mỗi sắc hoa là một chơn hồn của các kẻ nguyên nhân,
thạnh suy, thăng đọa chi cũng do khối sanh hoa ấy mà định
sanh mạng của mỗi ngƣời, nên phải chăm nom từng buổi. Em
không rảnh đặng là vậy. Lúc nọ vào chầu Bạch Ngọc, lại nghe
có lịnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hƣ đặng giao quyền chuyển
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thế một lúc cho Hiệp Thiên Đài. Từ Mẫu vốn khôn thuận tình
theo điều ấy nên hỏi cớ bởi đâu Thiên Thơ chuyển pháp nhƣ
vậy? Thì Lý Tƣớng huynh nói rằng: Lập Thiên Thơ do quyền
Cực Lạc Thế Giới của Phật di truyền đến buổi đã bƣớc vào
phƣơng chuyển pháp, nên Ngọc Hƣ đã hết quyền hành. Ngọc
Hƣ tại thế là Cửu-Trùng-Đài, nên phải giao quyền hồi cho Cực
Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới lại là Hiệp Thiên Đài nên cả
Chƣ Phật mới vừa lòng tùng chơn linh Hộ Pháp giáng linh
chuyển thế thì Đạo mới thành. Bởi cớ Từ Mẫu chẳng lời chi
chối đặng nên ngƣời mới gởi cho Hộ Pháp một bài thơ phân
trần điếu ấy. Cƣời... ... …
Ngày nay đã thấy lẽ Thiên Cơ kết quả rõ ràng, em rất vui
mừng, ngày nay đến để lời khen tặng. Ôi! mấy ngƣời theo lộn
xộn quá, nói không hết chuyện, em kiếu lỗi đặng nhƣờng cơ
cho họ.
Ngày 14-8 Ất Hợi (1-7-1935) tại Giáo Tộng Đƣờng, sau khi
tiếp kinh, Phật Mẫu cho Cửu Vị Tiên Nƣơng giáng cơ hiệp hội
cùng chƣ Chức Sắc để tỏ dấu vui mừng.
Nhứt Nƣơng
HOA Tiên đổ đẹp xinh văn miếu,
Gót Tiên đƣa yểu điệu nữ dung.
Cung Diêu ghé mắt thƣ hùng,
Reo tơ may gặp hội cùng tƣơng tri.
Mấy em tự tìm thêm hiểu.
Thôi! chị xin mừng chung mấy em. Chị xin kiếu.
*HOA NHẤT NƢƠNG, ngày 14-1-1926 giáng đàn nói chuyện
với hai ông Cao Quỳnh Cƣ và Phạm Công Tắc rằng:
"Em cám ơn hai anh, em xin hai anh hãy gắng công học Ðạo,
dƣỡng luyện tinh thần, ắt ngày sau đắc Ðạo. Coi bửu vị làm
trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa. Ðôi lời thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thật, xin hai anh thƣơng tình gìn giữ, mắc hầu, em không thể
nán lại lâu, em xin kiếu, lâu lâu em sẽ nói rõ".
Bài thài Hiến Lễ Nhứt Nƣơng Diêu Trì Cung

HOA thu ủ nhƣ màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết Đông về,
Non sông trải cánh Tiên hoè.
Mƣợn câu Thi hứng vui đề chào
nhau.

Hoàng-Thiều-HOA là tên của Nhứt Nƣơng Diêu Trì Cung,
cũng là dùng chỉ loài hoa nở về Thu nhƣ hoa Cúc.. có vẻ thẹnthùng e-ngại vì không muốn phô hƣơng sắc huy-hoàng nhƣ
các loài hoa khác, lung linh dƣới ánh trăng Thu sáng tỏ.Một lời
tự khiêm nhƣ vậy. Tiên Cô Nhứt Nƣơng đã có một kiếp giáng
trần tại Việt Nam. Hiện Cửu Vị Tiên Nƣơng đã đắc vào hàng
Phật vị, nên còn gọi là Cửu Vị Nữ Phật. Vì quen gọi là Nữ Tiên
hay là Tiên-Nƣơng. Chín Vì Tiên-Nƣơng theo hầu Đức PhậtMẫu. Mỗi Đấng Nữ Tiên có một Bửu-Pháp riêng và quyền
hành riêng dù là chung một nhiệm-vụ trong Kỳ Ba Phổ-Độ
chúng sanh nhất là về phần hành Nữ-phái.
Nhiệm vụ của Nhứt Nƣơng là cai-quản Vƣờn Ngạn-Uyển, ứng
với từng Trời thứ nhứt bên Cửu Trùng Thiên. Nhứt Nƣơng
xem xét chơn hồn các nguyên nhân nơi cõi trần, dù còn sống
hay lúc qui Thiên cũng vậy.Nơi vƣờn Ngạn Uyển,hồn các
nguyên nhân đều hiện tƣợng một đoá hoa: Khi sống mà biết
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làm điều đạo đức nhân nghĩa thì đoá hoa tƣơi thắm, làm điều
quấy ác thì hoa ủ dột. Khi thoát trần thì hoa héo tàn báo hiệu
cho MẸ biết là con sắp quay về.
Kinh Nhứt Cửu có câu:
"Vƣờn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo,
"Khối hình hài phải chịu rả tan".
Bửu pháp của Nhất Nƣơng là Đàn Tỳ Bà. Đàn này đƣợc xem
là cây đàn Tổ
Ý-nghĩa Đàn Tỳ-Bà:
Phần đầu cây đàn gắn 4 miếng
xƣơng thể hiện cho Tứ Đại Thiên
Vƣơng ở bốn cõi Trời. Dƣới có 10
phiếm, nhƣng phiếm chót có phân
nửa mà thôi, tiêu-biểu cho Thập
Điện Diêm-cung, còn 9 phím
nguyeân thể hiện từng Trời Cửu
Thiên khai hoá: Đầu cây Đàn thể
hiện Tiên đồng. Lƣng đàn thể hiện
Ngọc Nữ lấy lý Âm Dƣơng mà
luận nhƣ vậy.
- Phần thể Thiên là các chơn hồn
đến đầu kiếp, hiện thành bông hoa
nơi vƣời Ngạn Uyển.
- Phần thể Địa là đi tái kiếp.
Đàn có bốn dây tƣợng cho Luật
Tứ sanh: Thai sanh, Noãn sanh, Hoá sanh và Thấp sanh gọi
chung là chúng sanh, mà ngƣời là vật tối linh, tối đại, tức nhiên
đƣợc tấn hoá cao hơn hết, khi chết đƣợc đi phƣớn ThƣợngSanh là thế (tức Thƣợng phẩm nhơn sanh).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vƣờn ngạn Uyển còn gọi là
NGẠN-UYỂN CHƢỞNG HỒN:
Nhứt Nƣơng Diêu-Trì-Cung nói: Phận sự Ngạn Uyển Chƣởng
Hồn không giờ nào rảnh rang đặng đến mà trò chuyện cùng
mấy Anh cho thoả tình hoài vọng.
- Hộ-Pháp hỏi: Đâu em cắt nghĩa dùm Ngạn Uyển Chƣởng
Hồn là sao cho Qua rõ?
- Dạ! Ngạn-Uyển Chƣởng Hồn là vƣờn Ngạn uyển trồng hoa.
Mỗi sắc hoa là một Chơn hồn của cả kẻ nguyên nhân: thạnh
suy, thăng đoạ chi cũng do nơi khối sanh hoa, khí ấy định
sanh mạng của mỗi ngƣời, nên phải chăm nom từ buổi. Em
không rảnh đặng vì vậy."

NHỨT PHẬT
Nhứt Phật là một vị Phật cầm đầu: nơi Cửu Trùng Đài thì Giáo
Tông là đối với Nhứt Phật. Nơi Hiệp Thiên Đài cũng vậy, tuyệt
phẩm là Hộ Pháp cũng đối với Nhứt Phật.
Đàn Tân Định, tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ: 25-6-Bính Dần
(dl: 3-8-1926) Đức Ngọc Hoàng giáng dạy:
Chƣ môn đệ nghe dạy: "Vốn từ trƣớc trong Thiên thơ Tam Kỳ
Phổ Độ nầy, nền Chánh giáo phải có: Nhứt Phật, Tam Tiên,
Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên Đồ đệ,
Chƣởng quản thâu Tam Giáo hiệp nhứt.
Chiêu, thiệt là Nhứt Phật đó. Vậy, trƣớc ngày định lập Thiên
phong đặng tôn chức Giáo Tông cho nó thì Chúa Quỉ sai Tam
thập lục Động Địa giái kêu nài với Ta rằng: Cựu phẩm nó
chẳng xứng ngôi ấy và kiện rằng: Nó chẳng nhứt tâm thờ
phƣợng TA. TA có cãi lẽ, Quan Thánh Đế và Quan Âm giúp
lời, TA nhứt định phong chức Giáo Tông cho nó. Chúa Quỉ xin
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lịnh TA mà khảo nó, mà phải để cho Tam thập lục Động hành
xác nó. TA không nỡ nên cho khảo mà không cho hành xác.
Rủi thay! Đau đớn thay! Buổi khảo nó phải bị tà quái áp chế
nên phải mất ngôi, song Ta cũng còn thƣơng yêu chẳng nỡ,
nhƣng mà có mặt chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì khó bề bào
chữa đặng.
Đại lụy! Ta phải dùng quyền Chí Tôn mà tha thứ, song buộc
nó phải Tịnh thất. Ta vừa muốn tha nó, lại bị Tam thập lục
Động khảo nữa thì mới liệu sao?
Ta phải giáng cơ biểu nó.
Con Thơ, con phải tuân nơi lịnh Thầy đã dạy khi Thầy giáng
cơ mà thôi, còn mọi sự khác thì đừng nghe đến. Kẻ bị tù còn
có thế rỗi ai chăng?
Chƣ Môn đệ khá nghe lịnh dạy, từ đây, ai còn phạm đến thì
Thầy buộc trục xuất cho khỏi rối loạn nền Đạo của Thầy.
Giáo-Tông (1 vị) là ngƣời đứng đầu Tôn-giáo có trách nhiệm
hữu hình là "Anh Cả của con cái Đức Chí Tôn". Lãnh đạo tối
cao toàn Đạo, có phận-sự dìu dắt Đạo Hữu trong đƣờng Đạo
và đƣờng Đời. Phẩm này chỉ có một mà thôi đứng vào hàng
Nhứt Phật. Đối phẩm với Thiên Tiên.

NHỨT QUÁN
E: An only principle embraces all.
F: Un seul principe embrasse tout.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Dĩ: lấy. Quán: xâu, xuyên suốt. Chi: hƣ tự.
Nhứt dĩ quán chi: một sợi dây xâu hết số tiền. Ý nói: Chỉ lấy
gốc ở một lý mà thông suốt muôn việc.
Nhứt quán: Một xâu xuyên suốt (xuyên suốt).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sách Luận Ngữ chép nhƣ sau:
1.- Nhân vì Tử Cống (tên Đoan Mộc Tứ) trải nhiều phen nhờ
Đức Khổng Tử dạy bảo, vừa tri vừa hành, công phu đã đến lúc
thành thục, nên ngày sau, Đức Khổng Tử bảo Tử Cống:
- Tứ dã! nhữ dĩ dƣ vi đa học nhi chí tri giả ƣ? (Trò Tứ! ngƣơi
tƣởng Ta học nhiều mà biết cả đấy ƣ?)
Tử Cống thƣa rằng:
- Nhiên phi dƣ? (Chính thế, không phải hay sao?)
Đức Khổng Tử nói: - Phi dã, dƣ: Nhứt dĩ quán chi. (Không
phải, ta chỉ hệ thống vào một mối).
Ý nói: Ta lấy gốc ở một chơn lý mà quán suốt muôn lẽ.
2.- Đức Khổng Tử nói với Tăng Tử (Tăng Sâm):
- Sâm hồ! Ngô đạo nhứt dĩ quán chi. (Trò Sâm! đạo của Ta là
Nhứt dĩ quán chi.)
Tăng Tử đáp: - Dụy. (Vâng)
Tử xuất, môn nhân vấn viết: - Hà vị dã? (Đức Khổng Tử đi
khỏi, bạn học hỏi: - Thế là thế nào?)
Tăng Tử viết: Phu Tử chi đạo Trung Thứ nhi dĩ hỹ. (Tăng Tử
nói: Đạo của Phu Tử là Trung Thứ mà thôi).
Tất cả học trò của Đức Khổng Tử, chỉ có Tử Cống và Tăng Tử
là đƣợc nghe lời nói "Nhứt dĩ quán chi" của Đức Khổng Tử.
Nhƣng lý đạo Nhứt dĩ quán chi cao xa quá, nếu nói thật cho
các bạn đồng môn nghe, sợ họ không lãnh hội đƣợc thì sanh
ra hoang mang không tốt, nên Tăng Tử nẩy ra ý hay mới nói
trớ rằng: Đạo của Phu Tử chỉ là Trung Thứ mà thôi.
Bốn chữ "Nhứt dĩ quán chi" tóm hết cái đạo của Đức Khổng
Tử và làm cho hệ thống Nho giáo nhứt thể sáng rõ.
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Đạo Nhất quán ấy gọi là Trung Thứ hay Nhân Nghĩa cũng là
một, do đạo Nhân mà ra cả.
Có Nhân thì hiểu rõ và theo đúng cái Thiên lý thuần nhiên
quán thông từ tƣ tƣởng đến hành vi, không có cái gì là không
hợp với đạo nhất thể.
Cách lập giáo của Đức Khổng Tử chỉ căn cứ vào một lẽ là
Thiên lý mà thôi. Từ Hình Nhi Hạ học bàn về nhơn sanh nhứt
dụng, nào là phẩm cách con ngƣời, tổ chức gia đình, xã hội,
nào là Nhân Nghĩa, rồi đến Hình Nhi Thƣợng học là triết lý bàn
về Thiên đạo, Nhơn đạo, nhứt nhứt đều không ra ngoài Thiên
lý. Sự giảng dạy có mạch lạc, hệ thống. Học trò nào sáng suốt
thì biết mối mà tìm hiểu dễ dàng, nên nói lấy một lẽ mà xuyên
suốt mọi việc trong thiên hạ là vậy.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: "Đạo của Khổng Phu
Tử, tuy vẫn có Thất thập nhị Hiền, mà cả thảy chƣa chắc có
ngƣời nào đoạt đạo đặng, duy có một ngƣời mà thôi, là ông
Tăng Sâm. Bằng cớ là buổi chung qui, Ngài kêu Sâm nói: Sâm
hồ! Ngô đạo Nhứt dĩ quán chi."

NHỨT TÂM THIỆN NIỆM
一 心 善 念
E: A good thought of all the heart.
F: Une bonne pensée de tout cœur.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Tâm: lòng dạ. Thiện: lành. Niệm: tƣởng nghĩ. Nhứt
tâm thiện niệm là một lòng tƣởng nghĩ điều lành (Luôn nghĩ
đến điều thiện).
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng, nhứt
tâm thiện niệm: Nam mô Di-Lạc...". (Xem: Nhứt niệm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỨT TÂM NHỨT TRÍ
"Sách xƣa có dạy: "Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung
thần". Trong Đạo cũng vậy, lúc cơ Đạo thạnh hành, ai cũng
làm đặng. Hôm nay gặp buổi chinh nghiêng, nền Đại Đạo đang
cơn bối rối, ĐỨC nầy mới xin về để cùng chia sớt phần nào
cảnh lo âu khó nhọc với Anh Em" Lời nói bất hủ nầy cho ta
thấy tinh thần hy sinh phục vụ của Anh cao cả là dƣờng nào
và có mãnh lực nhắc cho chúng ta cả thảy nhớ câu Minh Thệ:
Hiệp đồng chƣ Môn đệ... để mỗi khi cơ Đạo gặp cảnh khó
khăn, thì chúng ta phải nhứt tâm nhứt trí siết chặt hàng ngũ,
trụ vững đức tin, chia đau sớt khổ với nhau, để phục vụ cho
Đạo pháp và cho nhơn sanh, chớ không lý do gì lánh né phận
sự, để miệng thế bia danh muôn thuở."

NHỨT THĂNG
Nhứt thăng: Đều đƣợc siên thoát.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên-môn,
"Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng."

NHỨT THÂN ỨC VẠN DIỆU HUYỀN THẦN BIẾN
一身億萬妙玄神變
(Nhứt thân: Một cái thân, một ngƣời. Ức: 100 000. Vạn: 10
000. Ức vạn là chỉ một số thật lớn. Diệu huyền: Huyền là sâu
xa kín đáo, diệu là khéo léo. Diệu huyền hay Huyền diệu là
sâu xa kín đáo khéo léo đến độ không thể thấy và biết rõ
đƣợc. Thần: Thiêng liêng mầu nhiệm. Biến: Thay đổi, biến
hóa. Thần biến là biến hóa vô cùng mầu nhiệm).
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Chỉ một thân mà có thể biến hóa thành hằng vạn ngƣời khác,
sự biến hóa vô cùng huyền diệu. Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân
có pháp thuật rất cao thâm huyền diệu, một mình Ngài ở một
chỗ mà có thể hóa ra thành muôn ức ngƣời khác, hiển ứng
khắp nơi, động nầy núi nọ rừng kia. Các môn đệ thành tâm
cầu khẩn Ngài, thì dù ở xa xôi cách mấy đi nữa, Ngài cũng
hiện đến ấn chứng liền.
Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, Ðức Thái Thƣợng Ðạo
Quân hiện xuống cõi trần rất nhiều lần để cứu độ nhơn sanh.
Nay theo sách "Thực Văn Hiển Thông Khảo", Ông Các Trủy
Xƣơng có nói rằng: Ðức Lão Tử không có đời nào là không
hiện xuống cõi trần, bằng nhiều hình dáng khác nhau, tên họ
khác nhau:
-Ðời vua Huỳnh Ðế, hiệu là Quảng Thành Tử.
-Ðời vua Văn Vƣơng, hiệu rằng Nhiếp Ấp Tử, làm quan Thủ
Tân Sử.
-Ðời vua Võ Vƣơng, hiệu là Dục Thành Tử, làm quan Trụ Hạ
Sử.
-Ðời vua Khƣơng Vƣơng, hiệu là Quách Thúc Tử.
-Ðầu nhà Hán, hiệu là Huỳnh Thạch Công.
-Ðời vua Hán Vũ Ðế, hiệu rằng Hà Thƣợng Công.
-Ðời nhà Ðƣờng, Ðức Thái Thƣợng truyền kinh tại núi Dƣơng
Giác. Ðƣờng Cao Tổ họ Lý nhận Ngài là Ông Tổ của dòng họ
Lý, nên phong tặng Ngài là Huyền Nguơn Hoàng Ðế.
-Ðời nhà Tống, vua Tống Nhân Tôn tặng hiệu Ngài là: Thái
Thƣợng Lão Quân Hỗn Nguơn Chí Ðức Hoàng Ðế.
Sự việc này không lạ đối với triết lý của Đạo Cao-Đài ngày
nay. Chính Đức Thƣợng đế đã giải cho điều ấy.
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NHỨT THIẾT CHÚNG SANH GIAI HỮU PHẬT TÁNH
Nhứt thiết chúng sanh: tất cả chúng sanh. Giai hữu Phật tánh:
Đều có phật tánh

NHỨT THIẾT CHƢ PHẬT
一 切 諸 佛
E: All the Buddha.
F: Tout les Bouddha.
Nhứt thiết: tất cả, nói gộp hết cả. Chư Phật: các vị Phật
Nhứt thiết chƣ Phật là tất cả các vị Phật.
Nhứt thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhứt thiết chư Phật, tùng lịnh Di-Lạc Vương...."

NHỨT THIẾT DUY TÂM TẠO (Phật Học)
一切 唯心造
"Nhất thiết duy tâm tạo" Nghĩa là tất cả đều đƣợc do tâm tạo
ra, không có gì nằm ngoài tâm, tất cả đều là sự chuyển biến
của thức "thức biến"; Duy thức tông, Pháp tƣớng tông."

NHỨT THỐNG
Tại sao Thầy giảm quyền của GIÁO TÔNG?
Ðây là lời Thánh giáo của Thầy đã dạy Hộ Pháp khi Ngƣời hỏi
Thầy về quyền của Giáo Tông. Hộ Pháp hỏi:
-"Thƣa Thầy theo nhƣ luật lệ Thánh Giáo Gia Tô Thầy ruyền
tại thế, thì Thầy cho Giáo Tông trọn quyền về phần hồn và
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phần xác; Ngƣời nhờ nƣơng quyền hành cao trọng đó, Ðạo
Thánh mới có thế lực hữu hình nhƣ vậy. Ðến ngày nay, Thầy
giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần hồn đi, thì con sợ
e cho Ngƣời không đủ quyền lực mà độ rỗi chúng sanh
chăng?
Thầy đáp: "Cƣời! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, vì nặng
mang phàm thể mà ra. Thầy cho một ngƣời phàm đồng quyền
cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm
quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu lòn
cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành quí
hóa ấy, Thầy tƣởng vì thƣơng mà cho các con, nào dè nó là
một cây gƣơm hai lƣỡi để giục loạn cho các con. Nay Thầy
đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt
cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi hay hơn
là chia đôi nó ra, không cho một ngƣời nhứt thống. Kẻ nào đã
nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng Liêng, thì là độc
chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ độc chiếm quyền
chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn sanh chẳng phƣơng nào
thoát khỏi vòng áp chế."

NHỨT THỐNG OAI NGHIÊM
Đức Hộ-Pháp nói: "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. Đức Quan Âm Bồ-Tát đã cầm quyền Nhứt Thống Oai
Nghiêm chẳng cần luận thuyết, cả thảy cũng đều biết cái
quyền oai của Ngài vĩ đại nhƣ thế nào, nhứt là Phái Nữ nên để
ý bài giảng nầy cho lắm. Vả chăng, thời gian chúng ta, sẽ nói
thời gian mà thôi, chúng ta phải kiên nhẫn và từ hòa, nếu
chúng ta hấp tấp hay lật đật, thì chẳng hề khi nào chúng ta để
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thời gian đến trƣớc mặt chúng ta đặng. Chơn Linh của Ngƣời
tức nhiên thể tánh của Ngƣời, chứng tỏ rằng: một Đấng đã có
52 kiếp ở trong trái địa cầu 68 nầy và có đảm nhận trọng trách
lớn lao hơn hết, là buổi trái địa cầu nầy nó chƣa có thoát xác
của nó, là nó đầu kiếp lụng lại cho tới Đệ Tứ Chuyển ngày
nay. Đức Quan Âm Bồ Tát đã cầm quyền điều khiển trong Càn
Khôn Vũ Trụ nầy từ thử đến giờ đã 52 kiếp. Ngài đã đầu thai
tại thế gian nầy mấy kiếp, vì có tánh đức từ hòa và tinh thần
đạo pháp mà thôi, tỷ nhƣ Bạch Vân Hòa Thƣợng, Bạch Vân là
ai? Bạch Vân là Ngài, ngày nay Ngài ở trong cửa Đạo, trong
một cơ quan trọng yếu của Tam Kỳ Phổ Độ nầy.

NHỨT THỜI
一 時
E: A time.
F: Une fois.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Thời: thời gian, lúc. Nhứt thời là một lúc, một thời
gian ngắn, tạm thời.

NHỨT TOÁN HỌA PHƢỚC LẬP PHÂN
一 算 禍 福 立 分
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Toán: tính toán. Họa: tai họa. Phước: may mắn tốt
lành. Lập: tạo nên. Phân: chia ra.
Đây là câu kinh trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, có
nghĩa là: Chỉ một cái tính toán mà Đức Chí Tôn phân lập ra
đâu là điều họa và đâu là điều phƣớc.
"Một kiếp con ngƣời tựa nhƣ giấc Huỳnh lƣơng, thì giờ ngắn
ngủi, phải tùy theo phận sự trả nợ cho Ðấng Hóa Công, phải
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tùng chánh lý, từ côn trùng thảo mộc tới bực nhơn sanh các tƣ
kỳ phận, bởi có câu: "Nhứt toán họa phƣớc lập phân".

NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM
一 鎮 威 嚴
E: The First of Three Spiritual Governors of Caodaism.
F: Le Première de Trois Gouverneurs Spirituels du
Caodaïsme.
Nhứt: Thứ nhứt. Trấn: gìn giữ cho yên. Oai Nghiêm: rất
nghiêm trang đáng nể sợ.
Nhứt Trấn Oai Nghiêm là Đấng thứ nhứt trong Tam Trấn Oai
Nghiêm của Đạo Cao Đài. Đó là Đức Đại Tiên Trƣởng Lý Thái
Bạch. Ngài còn kiêm nhiệm chức vụ Giáo Tông Ðại Ðạo Tam
Kỳ Phổ Ðộ.
(Xem: Tam Trấn Oai Nghiêm, vần T).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông
mà lập vị cho đoàn em bƣớc tới.

NHỨT TRIÊU NHỨT TỊCH
一 朝 一 夕
E: Each morning and each evening.
F: Chaque matin et chaque soir.
Nhứt triêu nhứt tịch: mỗi sáng, mỗi tối
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài,
"Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Mai chiều chúng ta đến thăm viếng Ðức Mẹ nhƣ Từ
thân chúng ta vậy, mộ khang là: đến thăm mai chiều
gọi là vấn an Ðức Mẹ đó".

NHỨT VÃNG NHỨT LAI
一往一來
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
"Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai."

NHỰT - ĐỨC - TÀU - TÂY
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện Trời bày ra đây,
Đặng mà cứu khổ loạn ly buổi nầy.
Nhựt Đức lại với Tàu Tây,
Gây trƣờng huyết chiến tại đây bây giờ.

NHỰT NGUYỆT
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.

NHỰT NGUYỆT CHI QUANG
E: The sunlight and the moonlight.
F: La lumière solaire et la lumière lunaire.
Nhựt nguyệt chi quang: Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng.
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Kinh Tiên Giáo có câu:
"Đạo kinh hạo kiếp,
"Càn khôn hoát vận.
"Nhựt nguyệt chi quang.
"Đạo pháp bao la."

NHỰT NGUYỆT MẠO
日月冒
(Nhựt: mặt trời; Nguyệt: mặt trăng; Mạo: mão đội đầu). Mão
của chức sắc Hiệp Thiên Đài đội chầu Lễ Đức Chí-Tôn.
Nhựt Nguyệt Mạo là cái mão có
hình dáng tƣợng trƣng mặt trời và
mặt trăng. Đó là Mão của Chức
sắc Hiệp-Thiên-Đài, gồm;
- Cái vòng tròn úp lên đầu là thể
Nhựt hình, tức là cái hình tròn
giống nhƣ mặt trời.
- Phía bên trên của Mão có hình
giống nhƣ nửa hình tròn, tức là
hình bán nguyệt, thể Nguyệt hình.
Y theo Thánh giáo ngày 13 Mars
1931 của Lục Nƣơng Diêu Trì Cung dạy về Mão của Thập Nhị
Thời Quân thì cái vòng tròn úp lên đầu đội là "Thể Nhựt hình"
còn hình bán nguyệt của Mão là "Thể Nguyệt tƣợng". Vậy thì
gọi là Nhựt Nguyệt Mạo Tức nhiên là chiếc mão có vòng tròn
ở dƣới hình mặt trời và hình nhƣ bầu dục ở trên là mặt trăng.
Đó cũng là hình ảnh của Âm Dƣơng vậy, nhƣng đây là Âm
trên Dƣơng. Đạo Cao-Đài luôn có một tinh thần nhứt quán là
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chỗ đó. (Lại nữa tính về Quẻ thì Âm trên là Địa, Dƣơng dƣới là
Thiên, phối hợp thành quẻ Địa Thiên Thái)
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Bộ Đại phục của Văn Pháp toàn bằng hàng trắng, đầu đội
Nhựt Nguyệt Mạo nhƣ các Chức sắc nơi Hiệp Thiên-Đài, song
hai bên ngay chính giữa có kết một bông sen 5 cánh, trên mỗi
bông sen thì thêu Thiên Nhãn Thầy, ngay đƣờng giữa trƣớc
Mão cũng kết một bông sen nhƣng khỏi thêu Thiên Nhãn. Cả
thảy 3 bông sen trên mão.
Lƣng đai Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, bề dài 3
thƣớc 3 tấc 3 phân, bề ngang 3 tấc 3 phân 3 ly, buộc mối chừa
ra trƣớc thế nào đủ thắt một bông sen 5 cánh. Chơn đi giày Vô
ƣu cũng bằng hàng trắng, trƣớc mũi mỗi chiếc cũng có một
bông sen nhỏ hơn một thí.

NHỰT NHU NGOẠT NHIỄM
日濡月染
Nhựt: Mặt trời, ngày, ban ngày. Nhu: thấm ƣớt. Ngoạt: Nguyệt:
tháng. Nhiễm: nhuốm vào. Nhựt nhu ngoạt nhiễm là những
việc làm qua ngày tháng thấm sâu vào dần dần thành thói
quen.
Kinh Sám Hối có câu:
"Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm,
"Lâu ngày dồn tính đếm có dư."

NHỰT NHỰT TÂN HỀ NHỰT NHỰT TÂN
日日 新
E: Always renewed.
F: Toujours renouvelé..
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Nhựt: Mặt trời, ngày, ban ngày. Nhựt nhựt: mỗi ngày một....
Tân: mới. Nhựt nhựt tân là mỗi ngày một mới.
Trong sách Đại Học của Nho giáo, phần thích nghĩa chữ Tân
Dân, có viết: "Thang chi bàn minh viết: Cẩu nhựt tân, nhựt
nhựt tân, hựu nhựt tân." Nghĩa là:
Cái chậu tắm của vua Thành Thang có khắc dòng chữ: Nếu
ngày mới, mỗi ngày một mới, lại ngày mới. (Cẩu: Nếu, ví dầu.
Bàn: Bồn: cái chậu. Minh: chạm khắc. Hựu: lại nữa.)
Vua Thành Thang là vị vua sáng lập nhà Thƣơng, đã khắc vào
cái chậu tắm một câu để nhắc nhở mình hằng ngày. Nhà vua
muốn lấy việc tắm rửa mà tự giới, ngày nào cũng phải lo làm
sao cho thanh sạch, tẩy trừ các thứ cũ kỹ là các thứ đồ dơ nơi
mình. Những thứ của ngày hôm trƣớc để lại hôm sau đã thành
ra cũ. Mỗi ngày một mới, nếu mình không lo đổi mới thì không
còn hợp thời tƣơng xứng, không thể thích ứng nữa.
Một nguyên nhân của các thất bại là vì lạc lỏng và rời rạc,
không phù hạp với khung cảnh ngoại giới và nội tâm.
Muốn đƣợc thành công, cần phải làm thế nào theo kịp không
gian và thời gian, nên cần phải đổi mới. Công việc nhƣ thế
không thể gián đoạn vì đƣơng sống trong cuộc biến chuyển
tuần hoàn, không có một việc gì dừng lại. Chính mình phải đổi
mới luôn luôn.
Nhựt tân nguyệt dị: Nguyệt: tháng. Dị: khác. Nguyệt dị là mỗi
tháng mỗi khác.
Nhựt tân nguyệt dị là mỗi ngày một mới, mỗi tháng một khác.
Ý nói: Ngày tháng càng đi qua, sự đời càng biến đổi.
Thầy cho thi Quan Phủ Vƣơng Quang Kỳ:
Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề Ðạo dữ tân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vô lao công quả tu đƣơng tác,
Niên quá niên hề Ðạo tối tân.

NHỰT TỤNG
日誦
E: Daily brevialy.
F: Le bréviaire journalier.
Nhựt: Mặt trời, ngày, ban ngày. Tụng: đọc có giọng điệu. Nhựt
tụng là tụng đọc hằng ngày (Tụng đọc rành rọt hàng ngày).
Kinh nhựt tụng: những bài kinh dùng để tụng hằng ngày
trong 4 thời cúng: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, nơi Thánh Thất cúng
Đức Chí Tôn hay nơi Điện Thờ cúng Đức Phật Mẫu. Những
bài Kinh nhựt tụng nầy còn đƣợc gọi là Kinh Cúng Tứ Thời.

HẾT VẦN NH
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